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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')

β) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ  114/Α')   όπως  αυτό   αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.1 του  άρθρου  196 του  Ν.4555/18  και
ισχύει σήµερα,
γ) Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ  77/Α’)
δ) Το  Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄)
δ)  Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 24/30-08-2018 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Ελευθέρου 
ε) Την αριθµ. 465/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών

 στ) Την αριθ. 265/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι
της δηµοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή  προφορική,  πλειοδοτική  δηµοπρασία,  για  την  εκµίσθωση  της   δηµοτικής  έκτασης
εµβαδού εµβαδού 4.989,90 τ.µ. που αποτελεί τµήµα  του Αρίθµ.  674 αγροτεµαχίου συνολικού εµβαδού

6.875,00 τ.µ. διανοµής 1933 του αγροκτήµατος Ελευθέρου του ∆ήµου Γρεβενών µε συντεταγµένες  σε
ΕΓΣΑ  ΄87 των  κορυφών  του  ακινήτου    όπως  περιγράφονται  στην   αριθ.  265/2018  απόφαση  της
Οικονοµικής  Επιτροπής  και  καλούµε  τους  ενδιαφερόµενους  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον.  Η
δηµοπρασία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα Γρεβενών ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής  την 23η
του µηνός Ιουλίου     του έτους 2019 ηµέρα Τρίτη      και ώρα από 10:00π.µ. έως 10:30π.µ. .

                                                        :
    Άρθρο 1.   Εισαγωγή – Περιγραφή αντικειµένου διαγωνισµού

Το υπό εκµίσθωση ακίνητο  εµβαδού 4.989,90 τ.µ. που αποτελεί τµήµα  του Αρίθµ.  674 αγροτεµαχίου

συνολικού εµβαδού 6.875,00 τ.µ. διανοµής 1933 του αγροκτήµατος Ελευθέρου  του ∆ήµου Γρεβενών
χαρακτηρίστηκε   οριστικά  και  αµετάκλητα  ως  χορτολιβαδική,   σύµφωνα  µε  την  αρίθµ.  Πρωτ:
44247/2592/18-05-2010 Πράξη  Χαρακτηρισµού  της  ∆/νσης  ∆ασών Ν.  Γρεβενών  .  Σε  περίπτωση
που  η  κτηνοτροφική  µονάδα  δεν  έχει  τη  σύµφωνη  γνώµη  των  αρµόδιων  υπηρεσιών  και   δεν
αδειοδοτηθεί  για  τη  νόµιµη  λειτουργία  της  από  την  αρµόδια  διοικητική  αρχή,   η  µίσθωση  λύεται
αζηµίως για τον δήµο, ο οποίος ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά
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        Άρθρο 2. Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

    2.1 ∆ιαδικασία δηµοπρασίας 
προφορική  και  πλειοδοτική  ,  θα  διεξαχθεί  στο  δηµοτικό  κατάστηµα  του  ∆ήµου  Γρεβενών  στην
αίθουσα   συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ενώπιον  των  µελών  της   Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών που έχει συγκροτηθεί µε την αρίθµ. 586/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ,  την 23η του µηνός Ιουλίου    του έτους 2019 ηµέρα Τρίτη     και ώρα από 10:00π.µ.
έως 10:30π.µ. .
 Αν η δηµοπρασία αποβεί άγονη  θα επαναληφθεί την ίδια ηµέρα  και τη ίδια ώρα της  επόµενης
εβδοµάδας, µε τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δηµοπρασίας  δηλαδή την 30η    του µηνός
Ιουλίου    του έτους 2019 ηµέρα Τρίτη     και ώρα από 10:00π.µ. έως 10:30π.µ. .
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.
Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασµό  άλλου  οφείλει  να  το  δηλώσει στην  Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής
∆ηµοπρασιών  πριν  από  την  έναρξη  του  διαγωνισµού,  παρουσιάζοντας  και  το  νόµιµο
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό αυτού του ιδίου.
 Οι προσφορές  των  πλειοδοτών  αναγράφονται  στα  πρακτικά,  κατά  σειρά  εκφωνήσεως  µετά  του
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε  πλειοδότη και
η δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, και επιβαρύνει
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
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.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή και από τον τελευταίο
πλειοδότη  και τον εγγυητή του.  Αν αυτός είναι αγράµµατος υπογράφει αντί αυτού έτερος, βάσει
ειδικού  νοµίµου  πληρεξούσιου  ή  δυο  πρόσωπα  από  τους  παριστάµενους  κατά  την  διάρκεια  της
δηµοπρασίας, τα οποία δυο πρόσωπα βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ο τελευταίος
πλειοδότης ή ο εγγυητής αυτού δήλωσαν άγνοια γραµµάτων.

 2.2 Έγκριση δηµοπρασίας 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής  . Ο τελευταίος
πλειοδότης  δεν  αποκτά  κανένα  δικαίωµα  για  αποζηµίωση  για  την  µη  έγκριση  ή  την  ακύρωση
τούτων, ούτε για ενδεχόµενη βραδύτητα της κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. 

2.3 Υπογραφή σύµβασης 
Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  µέσα  σε  δέκα  (10)  ηµέρες  από  τη  κοινοποίηση   της
απόφασης   της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί εγκρίσεως  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας   ,
ενεργούµενης µε αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου  διαφορετικά  η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς
δικαστική παρέµβαση.
Σε  περίπτωση  που  ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  εµφανισθεί  εντός  της  παραπάνω  τιθέµενης
προθεσµίας,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  ενεργείται  αναπλειστηριασµός   σε  βάρος  αυτού  και  του
εγγυητού  του,  οπότε  σε  περίπτωση  επιτεύξεως  µικρότερου  µισθώµατος  βαρύνεται  αυτός  και  ο
εγγυητής του  µε τη διαφορά του µισθώµατος.  
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά. 

2.4 Επανάληψη 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 τη Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 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 και ο εγγυητής του αρνούνται
να υπογράψουν τα πρακτικά, ή  τη  σύµβαση  µίσθωσης. Επίσης  όταν µετά την κοινοποίηση  στον
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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 και του
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'ονόµατι του κατακυρωθέν ποσόν,
δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση 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.

      Άρθρο 3.  ∆ικαίωµα & δικαιολογητικά συµµετοχής

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
Στο  διαγωνισµό  γίνεται  δεκτός  ως  πλειοδότης  ή  εγγυητής  όποιος  ∆ΕΝ  οφείλει  στον  ∆ήµο
οποιοδήποτε ποσό και για οποιαδήποτε αιτία ή ∆ΕΝ βρίσκεται σε διαδικασία δικαστικής διαµάχης µε
το ∆ήµο Γρεβενών.

3.2. ∆ικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για  την  συµµετοχή  στη  δηµοπρασία  απαιτείται  ,  πριν  την  έναρξη  της,   έκαστος  πλειοδότης
απαραιτήτως να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού:
3.2.1. Εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  στο  ∆ιαγωνισµό αναγνωρισµένης  Τράπεζας  ή  γραµµάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού  εννέα ευρώ (9,00€)
ίσου µε το 10% ενός (1) έτους µισθωµάτων  του ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στην
παραγρ.  4.2. του παρόντος, ως εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία .
3.2.2.  Βεβαίωση µη οφειλής  της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου , από οποιαδήποτε αιτία. Να µην
έχει ταµειακά  βεβαιωµένες  ληξιπρόθεσµες  οφειλές  στο  ∆ήµο  ή  να  έχει  ενταχθεί  σε  ρύθµιση  των
οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή. 
3.2.3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής του Ταυτότητας.
3.2.3. Φορολογική ενηµερότητα
3.2.4. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ
3.2.5.  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου ή  ανάλογο  έγγραφο  ∆ικαστικής  Αρχής  της  χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.)
και  εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύµβουλο  σε
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το  οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
3.2.6. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι εταιρεία (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ) θα πρέπει να υποβάλει
επιπλέον  τα  απαραίτητα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  που  απαιτούνται  αναλόγως  την  εταιρεία (π.χ.
αντίγραφα των καταστατικών  τους µε όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις τους , ΦΕΚ δηµοσίευσης
σύστασης της εταιρείας κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που

εξουσιοδοτούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό  για λογαριασµό της εταιρείας να υπογράψουν
τα  πρακτικά  και  τη  σύµβαση  καθώς  και  τον  αντίκλητο  που  εξουσιοδοτείται  να  παραλαµβάνει  τα
έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.
3.2.7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
-  έχει  λάβει  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  και  των  στοιχείων  που  τη  συνοδεύουν,  τους
οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του θα υποβληθεί σύµφωνα µε αυτούς.
-  έχει  λάβει  γνώση  της  πραγµατικής  και  νοµικής  κατάστασης  του  µισθίου,  την  οποία  οφείλει  να
εξετάσει µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και         

    ανεπιφύλακτα
- παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση του 

     Εκµισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του ∆ιαγωνισµού.
     - δεν έχει στην κατοχή του έκταση κατάλληλη για κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις

- τη δυναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης του (ο αριθµός και το είδος των εκτρεφοµένων
ζώων) 
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    3.2.8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
- σε περίπτωση που θα αναδειχθεί ως τελευταίος πλειοδότης κατά τη δηµοπρασία , θα καταθέσει
τοπογραφικό διάγραµµα σε αποκλειστικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης του

πρακτικού   δηµοπράτησης  από  το  αρµόδιο  όργανο,    στο  οποίο  θα  αποτυπώνεται   η  προς
εκµίσθωση  δηµοτική   έκταση   εµβαδού  4.989,90  τ.µ.  που  αποτελεί  τµήµα  του  αριθµ.  674
αγροτεµαχίου  του  αγροκτήµατος  της   Τ.Κ.  Ελευθέρου  .  Το  τοπογραφικό  διάγραµµα  ,  που  θα
κατατεθεί σε δώδεκα (12) αντίγραφα , στη συνέχεια θα αποσταλεί  στις αρµόδιες  Υπηρεσίες του
∆ήµου  Γρεβενών  και  της   Π.Ε.  Γρεβενών  προκειµένου  για  να  γνωµοδοτήσουν  σχετικά  την
εγκατάσταση της κτηνοτροφικής µονάδας στο συγκεκριµένο ακίνητο  . 

3.2.9 . Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή     νοµικό ή φυσικό  πρόσωπο, ο
       οποίος θα υπογράψει µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη, τα πρακτικά της δηµοπρασίας και µετά
       από την νόµιµη έγκριση, την   σύµβαση της µισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως

    και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την κανονική καταβολή των µισθωµάτων και 
 για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαιρέσεως 
   και  διζήσεως. Επιπλέον ο εγγυητής υποχρεούται:

    Ι.   Να καταθέσει Βεβαίωση µη οφειλής της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου , από οποιαδήποτε  
   αιτία. Να µην έχει ταµειακά βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο ή να έχει ενταχθεί σε 
    ρύθµιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.
   ΙΙ. Να καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου θα δηλώνει ότι ως 
    εγγυητής του εκάστοτε υποψηφίου :
    - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας και των στοιχείων που τη
    συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του θα
    υποβληθεί σύµφωνα µε αυτούς.
   - έχει λάβει γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του µισθίου, την οποία
   οφείλει να εξετάσει µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία
    αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
   - παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
του Εκµισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του ∆ιαγωνισµού.
    III.  Να καταθέσει   Φορολογική ενηµερότητα
    IV.  Να καταθέσει   Ασφαλιστική ενηµερότητα   ΙΚΑ
     V . Να καταθέσει φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής του Ταυτότητας.
  VI.Σε περίπτωση που ο εγγυητής  είναι εταιρεία (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ) θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον
τα  απαραίτητα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  που  απαιτούνται  αναλόγως  την  εταιρεία (π.χ.  αντίγραφα
των καταστατικών  τους µε όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις τους , ΦΕΚ δηµοσίευσης σύστασης
της  εταιρείας  κ.λ.π.)  καθώς  και  τα  απαραίτητα  έγγραφα  πο  υ  καθορίζουν  τα  πρόσωπα  που

εξουσιοδοτούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό  για λογαριασµό της εταιρείας να υπογράψουν
τα  πρακτικά  και  τη  σύµβαση  καθώς  και  τον  αντίκλητο  που  εξουσιοδοτείται  να  παραλαµβάνει  τα
έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.

      Άρθρο 4.  Βασικά σηµεία σύµβασης 

    4.1 ∆ιάρκεια µίσθωσης
Η  διάρκεια  της  µίσθωσης  ορίζεται  σε   είκοσι  πέντε    (25)  έτη  και  θα  αρχίζει  από  την

ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του  τελευταίου  πλειοδότη στο µίσθιο . 
Ο µισθωτής θα έχει δικαίωµα παράτασης,  εφόσον  δεν θα υπάρξει κανένα  πρόβληµα στη

συνεργασία  µέχρι  τη  λήξη  της  σύµβασης,  µετά  από  αίτηµά  του  και  απόφαση  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.  Οι  όροι  της  παράτασης  [χρόνος,  ύψος  του  µισθώµατος  κ.λ.π.]  θα  καθορισθούν  µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει λαµβάνοντας υπόψη: 
α)  τις φθορές στο ακίνητο , από τη µέχρι τότε λειτουργία του µισθίου από το συγκεκριµένο µισθωτή
και 
β) την εν γένει συµπεριφορά του µισθωτή στα πλαίσια της προηγούµενης καλής συνεργασίας.

4.2. Οικονοµικά ανταλλάγµατα
4.2.1 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€ ) το έτος .  Για να
γίνει δεκτή προσφορά πέραν της πρώτης και των επόµενων, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
10,00 € κατ’ ελάχιστον.
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4.2.2 Αναπροσαρµογή του µισθώµατος
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί µετά το πέρας της δηµοπρασίας θα ισχύει για δύο (2) χρόνια και θα
αναπροσαρµόζεται µετά το πέρας του δεύτερου χρόνου. Η αναπροσαρµογή στη συνέχεια θα γίνεται
κάθε  χρόνο  κατά  ποσοστό  75% της  ετήσιας  µεταβολής  του  δείκτη  τιµών  καταναλωτή  (∆ΤΚ)  και
εφόσον  αυτή  (η  µεταβολή)  είναι  θετική.  Θα  υπολογίζεται  κατά  το  µήνα  Ιανουάριο  κάθε  έτους  σε
σχέση µε τον µήνα Ιανουάριο του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή
υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ) επί του µισθώµατος που
θα έχει διαµορφωθεί κατά την τελευταία  αναπροσαρµογή. Η αναπροσαρµογή θα γίνεται µετά την
πάροδο του δεύτερου έτους και µέχρι τη λήξη της µίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο παράτασής
της. ∆εν θα γίνεται αναπροσαρµογή του µισθώµατος όταν η µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή
είναι αρνητική  (Απόφαση ∆.Σ. 299/2017).

4.2.3 Καταβολή µισθώµατος
-  Η  καταβολή  του  µισθώµατος  που  θα  επιτευχθεί   µε  τη  δηµοπρασία,  θα  καθορισθεί  µε  την
υπογραφή του Συµφωνητικού  και θα γίνεται : α) είτε  ετήσια και συγκεκριµένα εντός του πρώτου
µήνα κάθε µισθωτικού έτους και  β) είτε στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα και συγκεκριµένα µέχρι
την  τελευταία  εργάσιµη  ηµέρα  του  µήνα,  στο  Ταµείο  του  ∆ήµου  Γρεβενών  ή  µε  κατάθεση  στον
τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου.
- Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του µι-
σθωτηρίου συµφωνητικού ή του Νόµου παρέχει στον εκµισθωτή το δικαίωµα να καταγγείλει και να
λύσει αµέσως την παρούσα µίσθωση, να αποβάλλει τον µισθωτή από το µίσθιο και να ζητήσει την
άµεση απόδοση του µισθίου, κατά την σχετική νόµιµη διαδικασία, όπως επίσης και να ζητήσει απο-
ζηµίωση για κάθε ζηµία του από την αθέτηση της σύµβασης.

4.2.4 Νόµιµες κρατήσεις – Λοιπές επιβαρύνσεις  
 Το χαρτόσηµο επί του µισθώµατος και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (3,6%), όπως αυτό θα ορίζεται κάθε
φορά, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον µισθωτή, πλέον του µισθώµατος.
Οι  νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον µισθωτή, πλέον του µισθώµατος.
Το  µισθωτή  βαρύνουν  επίσης  όλες  οι  δαπάνες  για  υδροληψία,  φωτισµό,  δηµοτικά  τέλη  κάθε
µορφής, καθώς και δαπάνες κάθε µορφής για τη συντήρηση του µισθίου.
Τυχόν άλλες δαπάνες που είναι απαραίτητες να γίνουν  για την εύρυθµη λειτουργία του µίσθιου   και
αφορούν τον Εκµισθωτή θα γίνουν από τον µισθωτή και  θα συµψηφιστούν µε τα µισθώµατα µετά
από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
 Επιπλέον  δαπάνες  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διάρκεια  της  µίσθωσης  πέραν  των
προαναφερθέντων,  βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή .

4.3. Εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκοµίσει  µε  την  υπογραφή  της  σύµβασης  µίσθωσης  εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης αορίστου διάρκειας και ποσού ίσου µε το 10%
ενός (1) έτους µισθωµάτων του επιτευχθέντος µισθώµατος.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  θα του επιστραφεί µετά την εµπρόθεσµη αποχώρησή του
από το µίσθιο κατά τη λήξη της µίσθωσης και  έως ότου εκπληρωθούν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις
του µισθωτή τις οποίες αναλαµβάνει µε την παρούσα διακήρυξη και τη σύµβαση µίσθωσης (δηλ.
παράδοση  του  µισθίου  σε  καλή   κατάσταση,  εξόφληση  µισθωµάτων,  ∆ηµοτικών  τελών,  ∆ΕΗ,
∆ΕΥΑΓ κ.λ.π.) .

4.4  Λύση της Σύµβασης
4.4.1 Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του συµβατικά ορισµένου χρόνου ισχύος της.
4.4.2 Πριν από την συµβατική λήξη του χρόνου διάρκειας της , η σύµβαση λύεται:
1) Κοινή συναινέσει του εκµισθωτή και του µισθωτή.
2) Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου(εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).
3) Σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή θέση αυτού σε
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε παύση εργασιών του και κάθε άλλη πτωχευτική διαδικασία.
4)  Στις  περιπτώσεις  καταγγελίας  της  σύµβασης  για  λόγους  που  προβλέπονται  σε  όρους  της
σύµβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόµων.
5)  Εφόσον  για  οιοδήποτε  λόγο  που  τυχόν  αφορά  το  ∆ήµο  και  το  υπό  εκµίσθωση  ακίνητο  ,  δεν
καταστεί παρ΄ ελπίδα δυνατή η νόµιµη λειτουργία του τελευταίου, τότε η σχέση λύεται υπό τις αρχές
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της καλής πίστης, η εγγύηση επιστρέφεται στον µισθωτή, ενώ σε κάθε περίπτωση ο Μισθωτής δεν
αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση εκ του λόγου τούτου. 
6)  Ο  Εκµισθωτής  διατηρεί  το  δικαίωµα  της  µονοµερούς  λύσης  της  Σύµβασης  Μίσθωσης,  όταν
καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του Μισθίου.  
7)  Σε  περίπτωση  θανάτου  του  Μισθωτή  ή  νοµικής  ανικανότητας  αυτού  κατά  την  διάρκεια  της
µισθώσεως να ασκεί προσωπικώς την εκµετάλλευση του µισθίου, η σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως
λυθείσα και δεν αναγνωρίζεται σε κανέναν συµβατικό δικαίωµα, ούτε και στους κληρονόµους του
αποβιώσαντος ή ανικάνου,  εκτός εάν οι νόµιµοι κληρονόµοι, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15)
ηµερών, δηλώσουν ότι επιθυµούν τη συνέχιση  της µίσθωσης και εξασφαλίσουν έγγραφη συναίνεση
του Εκµισθωτή (απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών). Οι δε όροι της µεταβίβασης της
µίσθωσης  [χρόνος,  ύψος  του  µισθώµατος  κ.λ.π.]  θα  καθορισθούν  µε  την  ίδια  απόφαση  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει λαµβάνοντας υπόψη: 
α) ότι όλες οι επί πλέον κατασκευές  µετά το πέρας της εννιαετίας είναι ιδιοκτησία του ∆ήµου, 
β)  τις  φθορές  στις  κτιριακές  εγκαταστάσεις,  από  τη  µέχρι  τότε  λειτουργία  του  µισθίου  από  το
συγκεκριµένο µισθωτή και 
γ) την εν γένει συµπεριφορά του µισθωτή στα πλαίσια της προηγούµενης καλής συνεργασίας.(βλ.
Άρθρο5 παρ. 5.2.1 & Άρθρο4 παρ. 4.1 )

Άρθρο 5. Χρήση του µισθίου – Επιχείρησης –Εγκατάσταση και Λειτουργία
Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας.

5.1.Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα , Ευθύνη του Εκµισθωτή
- Ο Εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για την πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται το
µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι ο Μισθωτής έχει λάβει γνώση.
- Ο Εκµισθωτής δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώµατα, πραγµατικά ή νοµικά
του Μισθίου- Επιχείρησης.
- Ο Εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για τυχόν νόµιµη απαγόρευση ή περιορισµό της
χρήσης ή εν γένει εκµετάλλευσης του Μισθίου- Επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο. Επισηµαίνεται
ότι η καταβολή του µισθώµατος είναι ανεξάρτητη από την, για οποιαδήποτε αιτία, άσκηση µέρους
µόνο  των  επιτρεπόµενων  από  τον  Εκµισθωτή  δραστηριοτήτων  του  Μισθωτή  στο  Μίσθιο-
Επιχείρηση,  µη  δυνάµενου  του  τελευταίου  να  επικαλεστεί  το  λόγο  αυτό  για  τη  µείωση  ή  τη  µη
καταβολή του µισθώµατος.
- Ο Εκµισθωτής δεν υποχρεούται µετά την  εγκατάσταση του Μισθωτή , στη φύλαξη του µισθίου και
σε αποκατάσταση ζηµιών σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης.
- Ο ∆ήµος δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή διαρρύθµιση του µισθίου, έστω και
αναγκαία.
-  Κάθε  δαπάνη  έστω  και  πολυτελής  που  θα  γίνει  από  τον  µισθωτή  στον  ενοικιαζόµενο  χώρο,
παραµένει µετά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης, σε όφελος του µισθίου  και υπέρ του ∆ήµου,
χωρίς  καµία  απολύτως  αποζηµίωση  του  µισθωτή,  ο  οποίος  δεν  δικαιούται  να  αφαιρέσει  τα
οικοδοµικά υλικά.
- Απαγορεύεται  ρητά  η  κατασκευή  οποιασδήποτε  κατασκευής-  επέµβασης    εντός  του  Μισθίου
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή.
-  Ο  ∆ήµος  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  άρνηση  χορήγησης  σχετικής  άδειας  από  άλλες
υπηρεσίες.
- Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της σύµβασης σε περίπτωση παραβίασης
οποιουδήποτε  όρου  της  σύµβασης   ή  χρειαστεί  το  ακίνητο  για  δική  του  χρήση.  Επίσης  κάθε
παράβαση  των  όρων  αυτής  της  διακήρυξης  ή  έστω  και  ενός  από  αυτούς,  συνεπάγεται  την
κατάπτωση της κατατεθειµένης εγγύησης του άρθρου 4.3 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή
στον ∆ήµο Γρεβενών από τον µισθωτή και τον εγγυητή του αποζηµίωσης.

5.2. Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα , Ευθύνη του Μισθωτή
5.2.1 Ο  Μισθωτής  υποχρεούται  να  λειτουργεί  και  να  χρησιµοποιεί  το  Μίσθιο  –Επιχείρηση
αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη . Κάθε άλλη
χρήση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή απαγορεύεται. Ο εκµισθωτής θα δικαιούται σε
καταγγελία  της  µίσθωσης  και  τερµατισµό  της  στην  περίπτωση  που  ο  µισθωτής  χρησιµοποιεί  το
µίσθιο και τους χώρους αυτού για δραστηριότητες που είναι παράνοµες (µη επιτρεπόµενες από το
ισχύον δίκαιο) . 
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5.2.2 Υπεκµίσθωση  επιτρέπεται για  χρονικό  διάστηµα  που  δεν  υπερβαίνει  το  χρόνο  λήξης  της
µίσθωσης.  Σε  περίπτωση  υπεκµίσθωσης,  ο  αρχικός  µισθωτής  εξακολουθεί  να  ευθύνεται  εις
ολόκληρον έναντι του δήµου, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας σύµβασης µίσθωσης. 
5.2.3 Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για τη νόµιµη χρήση του µισθίου και υποχρεούται
να τηρεί όλες τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και την ισχύουσα, εν γένει ή και ειδική για το
Μίσθιο - Επιχείρηση νοµοθεσία.
Ειδικότερα:

   α)Υποχρεούται  να  εκδώσει  µε  δικές  του  δαπάνες  και  ευθύνη,  στο  όνοµα  του,  όλες  τις  τυχόν
απαιτούµενες  σχετικές  άδειες  του  µισθίου   (εγκατάστασης  ,  λειτουργίας  κ.λ.π.)  εκ  των  δηµοσίων
υπηρεσιών,  δηµοτικών αρχών και των φορολογικών οργάνων  και να  τις  προσκοµίσει στο Τµήµα
Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την έκδοσή τους.

    β)  Υποχρεούται  να  τηρεί το  νοµοθετικό  πλαίσιο   που  θα αφορά  τη  χρήση  του  µισθίου   και  να
προσκοµίζει άµεσα  στο  ∆ήµο Γρεβενών  οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που θα έχει σχέση µε
την τήρηση της σχετικής Νοµοθεσίας . 
 γ) Απαγορεύεται να επιχειρηθούν ουσιώδης µετατροπές του µισθίου από τον µισθωτή εκτός εάν
αυτές επιτραπούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών και γίνουν µε τη
νόµιµη διαδικασία και άδεια της αρµόδιας αρχής.  Εάν επιχειρηθούν αυθαίρετες κατασκευές ο ∆ήµος
δεν έχει καµία ευθύνη σε περίπτωση βεβαίωσης προστίµου εις βάρος του από τις αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες, θα δικαιούται να αναζητήσει αυτό από τον µισθωτή και πριν ακόµη από την καταβολή
του. 
5.2.4 Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή στα όρια του ακινήτου τις τυχόν υπέρ
αυτού δουλείες και γενικά την καλή κατάσταση αυτού και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
5.2.5 Ο Μισθωτής είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια του µισθίου και του
περιβάλλοντος χώρου αυτού. Ο µισθωτής ευθύνεται για αποζηµίωση για κάθε βλάβη ή ζηµία του
µισθίου που θα προκύψει από πυρκαγιά, η οποία θα προέλθει από τον µισθωτή είτε από πρόθεση
είτε από αµέλεια του ιδίου, του προσωπικού του ή των πελατών του. 
5.2.6 Ο  Μισθωτής  από  τη  συµµετοχή  του  και  µόνο  στο  διαγωνισµό  αποδεικνύεται  ότι  έχει
επισκεφθεί  το  µίσθιο  και  έχει  διαπιστώσει  ότι  όλες  οι  εγκαταστάσεις  του  µισθίου  είναι  σε  καλή
κατάσταση . Υποχρεούται δε κατά τη διάρκεια της µισθώσεως να διατηρεί την κατοχή του µισθίου
στην ίδια καλή κατάσταση, να κάνει τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις βλάβες και τις
φθορές του από την συνήθη χρήση του, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως και εν
γένει  προσβολής,  άλλως  ευθύνεται  σε  αποζηµίωση.  Για  όλη  την  διάρκεια  της  µισθώσεως  ο
εκµισθωτής δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζηµιών και βλαβών του µισθίου, για
την  αποκατάσταση  των  οποίων  αποκλειστική  υποχρέωση  έχει  ο  µισθωτής.  Επισηµαίνεται  ότι  η
πληµµελής συντήρηση του χώρου αποτελεί λόγω καταγγελίας της σύµβασης, και δεν αποτελεί λόγο
διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Μισθωτή από τον Εκµισθωτή.
5.2.7 Ο Μισθωτής  βαρύνεται  µε  τα  πάσης  φύσεως  δηµοτικά  τέλη  και τους  λογαριασµούς  κοινής
ωφελείας, τις συνδέσεις των οποίων υποχρεούται να εκδώσει/µεταφέρει στο όνοµά του.
5.2.8 Ο Μισθωτής σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης θα έχει το δικαίωµα να ενεργεί στο Μίσθιο µε
δαπάνες του , τις µεταβολές( διαρρυθµίσεις )  εκείνες που θα είναι κάθε φορά απαραίτητες για την
εκπλήρωση του σκοπού για το οποίο προορίζεται το Μίσθιο  . Όλες οι βελτιώσεις και διαρρυθµίσεις ,
καθώς προσθήκες , τροποποιήσεις , παρεµβάσεις που τυχόν θα θελήσει να ενεργήσει ο µισθωτής
θα τελούν υπό την έγγραφη προηγούµενη συναίνεση του εκµισθωτή  και θα εκτελούνται σύµφωνα
µε  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  επιστήµης  ,  τηρουµένων  των  οικείων  κανονισµών  και
προδιαγραφών  Θα παραµείνουν δε , µετά τη λήξη της µίσθωσης , σε όφελος του µισθίου , χωρίς ο
µισθωτής να έχει δικαίωµα αφαιρέσεως τους ή αποζηµιώσεως . 
5.2.9 Η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού, ο οποίος θα ανήκει στην κυριότητα του Μισθωτή,
θα  γίνει  µε  αποκλειστική  φροντίδα,  ευθύνη  και  έξοδα  του,  χωρίς  δικαίωµα  συµψηφισµού  του  µε
µισθώµατα.
5.2.10 Μετά  τη  λήξη  της  παρούσης  µισθώσεως  ο  µισθωτής  οφείλει  αµελλητί  να  παραδώσει  το
µίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε και ενδεχοµένως το διαµόρφωσε, διαφορετικά θα
εξακολουθεί να είναι απαιτητό το µηνιαίο µίσθωµα. Επίσης να προσκοµίσει εξοφληµένες αποδείξεις
από ∆ΕΗ & ∆ΕΥΑΓ  (εάν υπάρχουν παροχές)  .
Η  παράδοση  θα  γίνει  µε  την  σύνταξη  πρωτοκόλλου  παράδοσης  που  θα  υπογράφεται  από  τον
εκµισθωτή κι από τον µισθωτή και θα καταγράφονται στο ίδιο πρωτόκολλο και οι τυχόν βλάβες ή
φθορές του µισθίου.
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5.2.11 Ο Μισθωτής σε περίπτωση που η µίσθωση  λυθεί από υπαιτιότητά του , υποχρεούται στην 
καταβολή και των υπόλοιπων µέχρι της κανονικής λήξεως της µίσθωσης  µισθωµάτων λόγω 
ποινικής ρήτρας. 

5.3 Αποδοχή των όρων του ∆ιαγωνισµού και επιφυλάξεις του εκµισθωτή
5.3.1  Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού, να
µην  κατακυρώσει  το  αποτέλεσµα  του  ∆ιαγωνισµού  στον  πλειοδότη,  εφόσον  η  προσφορά  του
κρίνεται  ασύµφορη  για  το  ∆ήµο,  να  µαταιώσει  οριστικά  τον  ∆ιαγωνισµό  ή  να  επαναλάβει  τον
∆ιαγωνισµό µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση στον πλειοδότη
και στους λοιπούς υποψηφίους που έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό.
5.3.2  Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από  τη συµµετοχή
τους και µόνο σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα, απαίτηση ή αξίωση αποζηµίωσης έναντι του
Εκµισθωτή.
5.3.3 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνιστά αµάχητο τεκµήριο
ότι  ο  υποψήφιος  έχει  µελετήσει  την  παρούσα  προκήρυξη  και  ανεπιφύλακτα  την  αποδέχεται  και
αναλαµβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής.
Παράλειψη του υποψηφίου για την πλήρη ενηµέρωση του και την συλλογή κάθε πληροφορίας και
ελέγχου κάθε στοιχείου που αφορά τους όρους του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη
για την πλήρη υποχρέωση του προς τις µετέπειτα (µελλοντικές ) συµβατικές του υποχρεώσεις.
5.3.4 Όλοι οι όροι της παρούσας  και της σύµβασης  µισθώσεως  θεωρούνται ουσιώδεις και τυχόν
παράβασή τους δίδει στο ∆ήµο το δικαίωµα για την χωρίς αποζηµίωση  καταγγελία της µισθώσεως.

 5.3.5 Σε  περίπτωση  που  δεν  αδειοδοτηθεί  η  επιχείρηση  για  τη  νόµιµη  λειτουργία  της  από  την
αρµόδια διοικητική αρχή, η µίσθωση λύεται αζηµίως για τον δήµο, ο οποίος ουδεµία ευθύνη φέρει
σχετικά.

Άρθρο 6. ∆ηµοσιεύσεις
 Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες  ανακοινώσεων της έδρας του  ∆ήµου (∆ηµαρχείο

Γρεβενών - Πλ. Ελευθερίας 1, 511 00 Γρεβενά), των ∆ηµοτικών Ενοτήτων,  στα δηµοσιότερα µέρη
της   Τοπικής  Κοινότητας  Ελευθέρου     και  θα  διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  µορφή  µέσω  της

ιστοσελίδας  του  ∆ήµου  Γρεβενών   (www.dimosgrenenon.gr)  και  του  διαδικτύου
(www.diavgeia.gov.gr) 
    
    

     Άρθρο 7ο. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτι-
κής Περιουσίας του ∆ήµου Γρεβενών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( υπεύθυνη: κ.Γεωργιάδου
∆έσποινα , τηλέφωνο: 24623-50869).

Η παρούσα κοινοποιείται στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών και
επέχει θέση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας. 

                
                                                                                                    Γρεβενά, 27-06-2019    

                                                                               

                                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                    κ.α.α.

                                                                      Αδάµος Ευθ. Ματθαίος
                                                                       Αντιδήµαρχος Οικονοµικών-

                                                                                                ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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