
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

                                                                                                                Αριθ.Αποφ 63/2016 

                                                                                                        Αριθ πρωτ. 3744 

                                                                                                                   Ζαγορά.   04/05/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9
ης

/2016  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 

ΘΕΜΑ: «Περί Καθορισµού των όρων της  δημοπρασίας, για   την   εκμίσθωση  των 

χώρων µμεταβίβασης  του  δικαιώµατος  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας,  σε  

τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης» 

      Στη Ζαγορά, σήµερα, 04
η
  Μαΐου  2016  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30π.µ.  στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3697/28-04-2016 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά [7]  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.    ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                             

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                  

                          Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο. 

       Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι:      Με την υπ’ αριθµόν 75/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η 

τροποποίηση του κανονισµού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας  

µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε  

αντάλλαγµα, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έπειτα από διαγωνισµό. 

Σύµφωνα  µε   το άρθρο 8 της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 

578/09.04.2015 τεύχος Β’) η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 56του Ν 

4384/2016(ΦΕΚ78/Α/26-04-2016), έως την 30-04-2017 : «Οι τρίτοι στους οποίους 
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µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει σύµβασης µίσθωσης µε τους 

Ο.Τ.Α. Α' βαθµού υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας, για τη µεταβίβαση του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθµού σε τρίτους (κατόπιν 

δηµοπρασίας), εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης δηµόσιων 

ακινήτων (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001). 

Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκµίσθωση των κοινοχρήστων 

χώρων από τους µισθωτές. 

Ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους 

κατάσταση µετά τη λήξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της µισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν 

έχει συναφθεί νέα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των ακινήτων γίνεται µε 

δηµοπρασία. Αρµόδιο όργανο για  τον καθορισµό των όρων  είναι η οικονοµική Επιτροπή  

(άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1 Ν.3852/2010). 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής   

δηµοπρασίας  για την εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης ενώ για τις περιπτώσεις 

απ’ ευθείας παραχώρησης ισχύουν οι όροι της κανονιστικής [Απόφαση ∆.Σ. 

75/2015 όπως εγκρίθηκε µε την 1249/84080 Αποφ. της Αποκ/νης ∆/σης 

Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας] 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τους όρους της ∆ηµοπρασίας όπως περιγράφονται παρακάτω, 

1)Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγµατος  & ελάχιστο όριο   της  πρώτης  προσφοράς. 
 
Οι  χώροι  παραχώρησης,  του  δικαιώµατος  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας  προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο Ν.2971/01και την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 

τεύχος Β’ η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 56του Ν 4384/2016(ΦΕΚ78/Α/26-04-2016), έως 

την 30-04-2017  και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. 
Ένα τµήµα από κατάστηµα κάτω από 

Ξενοδοχείο ‘Αίολος’. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - 

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
20Χ15τ.µ.6,5€/Τ.Μ. 

2 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5=10 15€/τ.µ. 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. Παραλία Παπά Νερό ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5τ.µ. 15€/τ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. 
Παραλία «ΠΛΑΚΑ». 

Το πρώτο τµήµα της παραλίας (ερχόµενος από 

τον Αη  Γιάννη) 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - 

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
20Χ25τ.µ. 6,5€/Τ.Μ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 

1. 
Παραλία «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5=10 15€/τ.µ. 

 

 

2) Τρόπος  ∆ιενέργειας    της  ∆ηµοπρασίας   

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και 

ώρα  που  αναφέρεται παρακάτω από την αρµόδια επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να 

συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ 

διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά 

του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το 

προς  τούτο  νόµιµο  πληρεξούσιο  έγγραφο,  αλλιώς  θεωρείται  ότι  µετέχει  για  δικό  του 

λογαριασµό. 

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 

συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόµενους  όρους,  αναγράφεται  στα  πρακτικά.  Τα  πρακτικά  της  δηµοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
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3) Τόπος  και      ηµέρα   διεξαγωγής   της  δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την  23
η
 Μαΐου,  ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 11.30πµ έναρξης της  

δηµοπρασίας και ώρα 1 2 . 3 0 µ µ  λήξης δηµοπρασίας, µε δικαίωµα παράτασης της 

ώρας λήξης,  εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του  ∆ηµοτικού καταστήµατος Ζαγοράς. 

4) ∆ικαιολογητικά     συµµετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη ∆ηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά : 

Α)   Αίτηση συµµετοχής 

Β)   Φορολογική ενηµερότητα. 

Γ)  ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο 

∆)   Γραµµάτιο   του   Ταµείου   Παρακαταθηκών   και   ∆ανείων  ή   Εγγυητική   επιστολή 

συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο µε 

δέκα   τοις   εκατό  (10%)  του οριζόµενου  ελάχιστου  ορίου  πρώτης  προσφοράς  της 

διακήρυξης  υπολογιζόµενου  για  ένα  έτος  µίσθωση,  η  οποία  θα  αντικατασταθεί  µε 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή αυτής, 

µε ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος   που επιτεύχθηκε, όπως 

ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  του συµµετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των 

όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο 

Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κ/Ξ Η)Πληρεξούσιο 
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Η)  Άδεια  διαµονής  σε  περίπτωση  που  αλλοδαπός  επιθυµεί  να  συµµετάσχει  στη 

∆ηµοπρασία 

5) ∆ικαίωµα      αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της διοικητικής αρχής 

που   έχει αντίστοιχη   αρµοδιότητα.   Σε   περίπτωση   µη   τελικής   συνυπογραφής   του 

µισθωτηρίου  συµβολαίου από  τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 

∆ηµόσιας Περιουσίας  λόγω  µη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή 

µη συναποστολής µαζί µε τα 3 αντίγραφα  της   µισθωτικής σύµβασης  του  πρωτοτύπου  

διπλοτύπου  είσπραξης,  το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής 

υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης 

έναντι του ∆ηµοσίου. 

6) Μισθωτήριο  Συµβόλαιο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε  δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ' 

αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να 

προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την  υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η 

εγγύηση που έχει  καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, 

ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι 

δύο   για   τη   µικρότερη   διαφορά   του   αποτελέσµατος   της   δηµοπρασίας   από   την 

προηγούµενη όµοια. 

Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα  

συµβαλλόµενα  µέρη,  αφού  καταβληθεί  από  το  µισθωτή  ποσοστό  30%  επί  του 

συνολικού  µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, 

επίσης, επί του συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α. 

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια 

της  µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται µε 

συντεταγµένες, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το 

καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο  χώρος  αυτός  αποτυπώνεται  µε  επιµέλεια  του  ∆ήµου  και  

χωρίς  καµία  οικονοµική επιβάρυνση του  αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο 
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µισθωτήριο: ί) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την  εφαρµογή «ΟΡΕΝ» της Κτηµατολόγιο 

Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν  υφίσταται  καθορισµένος αιγιαλός  ή 

ιι)  απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. 

Ο  ∆ήµος   αποστέλλει  στον  εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 

∆ηµόσιας Περιουσίας  αντίγραφο  του  Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το 

συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) 

αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο, συνοδευόµενα από το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού 

υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή 

ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο 

του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή 

ακυρότητας της  σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του 

∆ηµοσίου.. 

Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου  και 

του µισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο 

κοινόχρηστο χώρο. 

7) ∆ιάρκεια   εκµίσθωσης - αναπροσαρµογή    µισθώµατος 

Η  διάρκεια  της  εκµίσθωσης  ορίζεται  από  της  υπογραφή  της  σύµβασης  έως  την 

30/04/2017. 

8) Προθεσµία   καταβολής         του  Μισθώµατος 

Το  µίσθωµα  αφορά  το  τρέχον  έτος και θα καταβληθεί από τον µισθωτή ως ακολούθως: α) 

ποσοστό 30% επί του συνολικού µισθώµατος (αντάλλαγµα υπέρ του ∆ηµοσίου) µε τη 

διαδικασία του οίκοθεν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την υπογραφή της σύµβασης. β) ποσοστό 

τουλάχιστον 30% επί του συνολικού µισθώµατος (υπέρ του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου) µε 

την υπογραφή της σύµβασης και το υπόλοιπο 40% έως την 14/8/2016. Τα τέλη χαρτοσήµου 

και Ο.Γ.Α. βαρύνουν τον χρήστη και καταβάλλονται µαζί µε την καταβολή του µισθώµατος. 

9) Υποχρεώσεις  µισθωτή 
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Ο µισθωτής υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 και της τροποποιητικής  υπ’ 

αριθµ. ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’  ΚΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 η οποία 

παρατάθηκε µε το άρθρο 56του Ν 4384/2016(ΦΕΚ78/Α/26-04-2016), έως την 30-04-2017 

καθώς και του Ν 2971/2001έστω και αν δεν αναφέρονται στο κείµενο του παρόντος 

συµφωνητικού και υποχρέωσή του είναι η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.  

10) Λήξη  µίσθωσης 

Ο  µισθωτής  υποχρεούται  µε  τη  λήξη  της  µίσθωσης,  να  παραδώσει  το  µίσθιο  στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

11) Απαγόρευση παρεµβάσεων 

Απαγορεύεται: οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα 

βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς 

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή 

τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος (πάκτωση µε 

σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κ.λ.π.) καθώς και η 

τοποθέτηση σκηνών και η τοποθέτηση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.. 

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 

13) Ευθύνη              ∆ήµου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
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Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν 

από τη  διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων  του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του 

δήµου. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα Τ α χ υ δ ρ ό µ ο ς   του 

Νοµού Μαγνησίας. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον  τελευταίο πλειοδότη . 

15)Επανάληψη της   δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού 

συµβουλίου όταν: 

α)  το  αποτέλεσµα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  την  Οικονοµική  επιτροπή  ή  το  δηµοτικό 

συµβούλιο   ή   την   αρµόδια   ∆ιοικητική   αρχή   λόγω   ασύµφορου   του   επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 

β)  µετά  την  κατακύρωση  της  δηµοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης  αρνείται  να 

υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως 

δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως  

ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου. 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 

αναφεροµένης  στους  όρους  της  πρώτης  διακήρυξης  και  δηµοσιευοµένης,  πέντε  (5) 

τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 

την προηγούµενη δηµοπρασία. 
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16) Πληροφόρηση    ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων-Περιουσίας 

& Ταµείου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,  

∆ιεύθυνση:  ∆ηµαρχείο Ζαγοράς 37001Ζαγορά,  

Τηλέφωνο 2426350208 FAX: 2426049793. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

   

 

                                ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
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