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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
120/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 6-3-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
120/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/6-3-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 6952/10-3-2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη
∆ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5598/28-2-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΚΑΩΕΗ-ΞΜΙ
παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

------------------Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό όρων για την
εκµίσθωση
δικαιώµατος
χρήσης
γεφυροπλάστιγγας
στη
∆ηµοτική
Κοινότητα
Καρδιτσοµαγούλας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 1/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδιτσοµαγούλας η οποία
αναφέρεται στην εκµίσθωση του δικαιώµατος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας που
βρίσκεται στη θέση “Περιφέρεια” της ∆.Κ. Καρδιτσοµαγούλας και µε την οποία προτείνεται
α) στη δηµοπρασία να λάβουν µέρος πρώτα οι δηµότες της ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας και σε
περίπτωση που δεν παρουσιασθεί κανείς θα µπορεί να συµµετάσχει σ΄αυτή οποιοσδήποτε
ενδιαφέρεται
β) ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 500 €
γ) το δικαίωµα χρήσης γεφυροπλάστιγγας είναι κατά πέζο ζύγισης προϊόντων µεικτό
απόβαρο για όλα τα αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.
2. Την υπ'αριθµ. 109/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε
η εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Καρδιτσοµαγούλας σύµφωνα και µε την υπ'αριθµ. 1/2014 προηγούµενη απόφαση της ∆.Κ.
Καρδιτσοµαγούλας
3. Την εισήγηση της υπαλλήλου του τµήµατος εσόδων, Αικ. Μεσδανίτη

4.
β)
γ)
δ)

α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 Ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του Π.∆ 270/1981
Το υπ'αριθ. πρωτ. 16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ

4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
αποφάσισε οµόφωνα
Καθορίζει τους όρους εκµίσθωσης του δικαιώµατος χρήσης
∆ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας, ως εξής:

γεφυροπλάστιγγας στη

ΓΕΝΙΚΑ
Α. Αντικείµενο της µίσθωσης: Γεφυροπλάστιγγα στη θέση «Περιφέρεια», της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καρδιτσοµαγούλας της ∆.Ε. Καρδίτσας.
Β. Η εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου θα γίνει µε φανερή, προφορική και πλειοδοτική
δηµοπρασία κατά τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του ν. 3463/2006 και τα
οριζόµενα στο Π∆ 270/81 όπως είναι σε ισχύ, καθώς και το υπ΄αριθµ. πρωτ: 1687717/6/2013 έγγραφο του Υπ. ΕΣ., σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Τρόπος και τόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα προγραµµατιστεί κατά τα οριζόµενα στο Π.∆.:270/81 και το
υπ΄αριθµ.πρωτ: 16877-17/6/2013, έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δηµοτικό
κατάστηµα Καρδίτσας -∆ηµαρχείο στον 3ο όροφο, µετά από διακήρυξη του ∆ηµάρχου
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στην οποία θα ορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών (718/13 Α.∆.Σ.). 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 η
πρώτη δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί µε δεύτερη διακήρυξη που θα εκδώσει
ο ∆ήµαρχος, τουλάχιστον µετά από πέντε ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της.
Η προσφορά είναι υποχρεωτική για τον κάθε πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει
διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ∆ηµοσίευση της διακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην έδρα του δήµου, στις
έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και όπου αλλού θεωρηθεί πρόσφορο µέρος προς
δηµοσίευση.
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί για µια µέρα, σε µία ηµερήσια τοπική
εφηµερίδα, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµερολογιακές ηµέρες, πριν τη διεξαγωγή της
δηµοπρασίας. Το διάστηµα των δέκα (10) ηµερών αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την 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
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης. Επίσης, όταν µετά
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος
δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως, για την σύνταξη
υπογραφή της σύµβασης.

του
την
της
και

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, 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.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Ύψος δικαιώµατος χρήσης
Το ύψος του δικαιώµατος χρήσης της Γεφυροπλάστιγγας, ορίζεται κατά πέζο ζύγισης
προϊόντων στο 1,5 € για µικτό και επιπλέον 1,50 € για το απόβαρο, για όλα τα ζυγιζόµενα
αυτοκίνητα – αντικείµενα.
Υπόχρεοι για την καταβολή του δικαιώµατος είναι σε περίπτωση αγοραπωλησίας, από
µισά ο πωλητής και ο αγοραστής, ενώ σε περίπτωση δοκιµής, το καταβάλλει ολόκληρο ο
κάτοχος του ζυγιζόµενου αντικειµένου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΚΑΩΕΗ-ΞΜΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ιάρκεια µίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης είναι για δύο (2) χρόνια και θα αρχίσει από την ηµέρα της
υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου µισθώµατος, ορίζεται το ποσό των
πεντακοσίων 500,00 Ευρώ.
Το κατώτερο όριο πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00) € .
ΑΡΘΡΟ 7ο : Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασία
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία ως πλειοδότης αλλά και ως εγγυητής,
πρέπει να προσκοµίσει στην αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας τα ακόλουθα:
Α) σαν εγγύηση συµµετοχής ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& ∆.
(∆ηµόσιο Ταµείο της ∆ΟΥ Καρδίτσας), ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας,
ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του κατώτατου ορίου του ετησίου µισθώµατος,
ύψους (50,00) €. Αυτή η εγγύηση θα αντικατασταθεί από τον τελευταίο πλειοδότη µε
άλλη, για την καλή εφαρµογή των όρων της µίσθωσης, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό
(10%), επί του επιτευχθέντος ετησίου µισθώµατος.
Β) ∆ηµοτική ενηµερότητα από το δήµο Καρδίτσας.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
µίσθωσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
∆) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) ότι έχει εξετάσει το µίσθιο και το βρίσκει
κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Νόµιµη εκπροσώπηση
Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, πρέπει να προσκοµίσει ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής, σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που τον ορίζει αντιπρόσωπο, αλλιώς
εκλαµβάνεται ότι πλειοδοτεί για τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυητής
Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθώς και το µισθωτήριο συµφωνητικό, γενόµενος
αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε το µισθωτή για την ορθή τήρηση και
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση, από την µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα, της Οικονοµικής
Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 11ο :Υπογραφή της σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σ' αυτόν µε σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, της απόφασης περί έγκρισης των
πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο, µαζί µε τον
εγγυητή του να προσέλθουν στο δήµο, για την υπογραφή του συµφωνητικού της
µίσθωσης. Επιπλέον, για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, οφείλει να προσκοµίσει
στο δήµο την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης του σχετικού άρθρου, σε
αντικατάσταση της εγγυητικής συµµετοχής στη δηµοπρασία. Αν αυτοί δεν προσέλθουν
εντός της ανωτέρω προθεσµίας, γίνεται αναπλειστηριασµός σε βάρος τους, ενεχοµένων
και των δυο για την τυχόν διαφορά επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την
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προηγούµενη. Ακόµη, καταπίπτει υπέρ του δήµου Καρδίτσας η εγγύηση συµµετοχής στη
δηµοπρασίας, αυτοδίκαια.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί
οριστικά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στο µισθωτή στο όνοµα του οποίου και
εκδόθηκε, εφόσον τηρηθούν όλοι οι όροι της µίσθωσης και µε το πέρας αυτής .
ΑΡΘΡΟ 12ο: Υποχρεώσεις του µισθωτή
Ο µισθωτής στη διάρκεια της µίσθωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να προβαίνει στην εκτύπωση των ταινιών, δηλαδή
του αποτελέσµατος της ζύγισης.
Β) να φροντίζει για την καλή χρήση της γεφυροπλάστιγγας .
Γ) υποχρεούται να ενεργεί τακτική καθαριότητα, τόσο µέσα στον οικίσκο του µισθίου, όσο
και έξω στο γύρω χώρο της γεφυροπλάστιγγας.
∆) Ο µισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόµενους σε τακτική βάση και
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά. Εφόσον προκύψουν αυξηµένες
ανάγκες π.χ. λόγω αυξηµένης προσέλευσης, οφείλει να παραµένει και να λειτουργεί το
µίσθιο, όση ώρα απαιτείται.
ΣΤ) Τέλος, ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του
µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει να διατηρεί το µίσθιο σε
καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Λήξη της µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν τελειώσει η µίσθωση και σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών,
να παραδώσει το µίσθιο στο δήµο, στην κατάσταση που το παρέλαβε µε τα κλειδιά του,
υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής µε το αρµόδιο όργανο. Αν η
απόδοση του µισθίου δεν πραγµατοποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας, τότε ο
µισθωτής ευθύνεται σε αποζηµίωση–πρόστιµο, ύψους 10 Ευρώ ηµερησίως, για κάθε µέρα
καθυστέρησης.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση και υπεκµίσθωση του µισθίου, απαγορεύεται απόλυτα.
Η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, δεν επιφέρει παράταση
ή ανανέωση αυτής και ο δήµος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει το µισθωτή, µε τις
νόµιµες διαδικασίες.
ΑΡΘΡΟ 15 ο :Καταβολή του µισθώµατος
Το µίσθωµα που ορίσθηκε ετήσιο, θα καταβάλλεται για τον πρώτο χρόνο έως και την
30/11/2014, ενώ το µίσθωµα της δεύτερης µισθωτικής περιόδου, έως την 30/11/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, το µίσθωµα θα
επιβαρύνεται µε τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, για κάθε µήνα καθυστέρησης σε
ποσοστό 1%, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Η αθέτηση και µόνον του
όρου της µη έγκαιρης καταβολής του µισθώµατος, αποτελεί λόγω λύσης της µίσθωσης και
θα µπορεί να εκπέσει τότε και η εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του ∆ήµου αυτοδίκαια.
Πάντως σε κάθε περίπτωση που δεν θα τηρηθεί κάποιος από τους όρους της µίσθωσης,
η εγγύηση καλής εκτέλεσης του σχετικού άρθρου, θα εκπέσει υπέρ του δήµου,
αυτοδίκαια.
Ο δήµος θα έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτους το µισθωτή και τον εγγυητή του, και
θα µπορεί ακόµη και να προβεί σε δηµοπρασία εις βάρος τους.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : Τέλη χαρτοσήµου
Ο µισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον, µε τα τέλη χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου
(3,6%) επί του ετησίου µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο,
της οποίας έχει λάβει γνώση ο µισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καµία απολύτως
ευθύνη για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του µισθίου, µη υποχρεούµενος σε
µείωση του µισθώµατος ή λύση της µίσθωσης ή σε αποζηµίωση, άνευ αποχρώντος λόγου.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Πληροφορίες
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας στα τµήµατα
Οικονοµικής Επιτροπής και Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας, στα τηλέφωνα
2441350781-782 και 2441350760-764. Αντίγραφο της απόφασης της Ο.Ε. των όρων
εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου, χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, ύστερα από
αίτηση τους που υποβάλλεται στο δηµαρχείο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα
δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
120/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

