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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου  του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  
μ ε  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2141/11-04-2022 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του 
Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 18 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  10.  Τόπη - Σαΐτη Ζωή * 

2. Σίμος Βασ.  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Μητσογιάννης Nικ.  12.   Κακαγιάννης Χρ.* 

4. Ζαρδούκας Κων.*  13.   Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  14.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  15.   Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  16.   Σαΐτης Αστέριος 

8. Νικολάου Γεώργιος    17.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   18.   Χαδουλός Κων.                
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1.  Βλάχος Αθαν    6. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Ντόντος Γεωργ.      7.  Τσούγιας Χρήστος 

3.  Νταναβάρα Αργυρή   8. Τσεργάς Κων/νος  

4. Κωστή Μαρία     9.  Διψάνας Αχιλλεύς  

5. Ζησάκη Ξανθή  Αν και νόμιμα κληθέντες 
   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.  
Επίσης προσκλήθηκε για το 5ο θέμα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πυργετού κ. 

Λαϊνας Αθανάσιος, αλλά δεν παρέστη. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση 
του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ ( 3 ) «Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημ. έκτασης 2.441,88 τμ, που επιδέχεται 
καλλιέργεια & δενδροκομία, στη θέση «Πατσιούρι» Κτηματικής Περιφέρειας Πυργετού, 
για δενδροκαλλιέργεια» 
Αριθμός   Απόφασης ( 41) 



Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Σίμος. 
 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 195 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ):  «Οι Δήμοι και 
οι Κοινότητες μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου  τους, να 
εκμισθώνουν με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ετών, δημοτικές και 
κοινοτικές εκτάσεις που επιδέχονται καλλιέργεια και  δενδροκομία και δεν υπάγονται στη 
ρύθμιση της παραγράφου 1, ώστε οι εκτάσεις αυτές να  αξιοποιηθούν. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται οι όροι της εκμίσθωσης. Η κατακύρωση γίνεται επίσης με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Με το άρθρο 196 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ορίζεται ότι: «Το πλήρες κείμενο των 
συμβάσεων, με τις οποίες γίνεται εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών  ακινήτων για 
χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη, μεταγράφεται ατελώς, στα  βιβλία 
μεταγραφών του Δήμου ή της Κοινότητας».  

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/2010 (πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.45455/18 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το Συμβούλιο της Κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις,  
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του 
δήμου, σχετικά  με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις 
οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργείας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα 
συμβάλουν στην καλύτερη   εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,  
β) στην αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην  κοινότητα, την κάθε 
μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την 
εκποίηση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης,  ανταλλαγή, δωρεά που βρίσκονται εντός 
ορίων αυτής  

 

Στην Κοινότητα Πυργετού, θέση «Πατσιούρι», υπάρχει δημοτική έκταση 2.441,88 
τ.μ., που δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην 
εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας. Η έκταση επιδέχεται καλλιέργεια 
και  δενδροκομία και δεν υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 195 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

Για την εκμίσθωση της έκτασης έχει γνωμοδοτήσει θετικά το ΤΤοοππιικκόό Συμβούλιο 
της Κοινότητας ΠΠυυρργγεεττοούύ με την υπ’ αριθμ. 22//22002211 απόφασή του,  με την οποία  
προτείνει την εκμίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης για 20 έτη  για δενδροκαλλιέργεια 
ακτινιδίων. 

Στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Τεμπών έχει μία κατατεθεί αίτηση  
ενδιαφερομένου για τη δημοτική έκταση στη θέση  «Πατσιούρι» της κτηματικής 
περιφέρειας Πυργετού για δενδροκαλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων (ακτινίδια). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η εκμίσθωση της παραπάνω έκτασης για (20) 
χρόνια για δενδροκαλλιέργεια, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με τις 
διαδικασίες που ορίζονται από το Π.Δ. 270/1981 και την παρ. 3 του άρθρου 195 του 
Δ.Κ.Κ. 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την 

εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Την εκμίσθωση της παρακάτω έκτασης με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, 
με τις διαδικασίες που ορίζονται από το Π.Δ. 270/1981 και την παρ. 3 του άρθρου 195 του 
Δ.Κ.Κ. και με τους παρακάτω όρους: 
 



Άρθρο 1ο. Περιγραφή της έκτασης  
Η προς εκμίσθωση έκταση εμβαδού 2.441,88 τ.μ., βρίσκεται στη θέση «Πατσιούρι»  
κτηματικής περιφέρειας  Πυργετού του Δήμου Τεμπών και επιδέχεται καλλιέργεια και 
δενδροκομία (). 
 

Άρθρο 2ο. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα γίνει στο Δημοτικό 
διαμέρισμα του Μακρυχωρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Αντλιοστάσιο ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών  που ορίσθηκε με την αριθ.  9/2022  
(ΑΔΑ:9ΡΧΩΩΗ7-4ΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
 

Για την 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. Κάθε προσφορά  είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η 
δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 
άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του 
διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αλλιώς  
θεωρείται ότι μετέχει  για δικό του λογαριασμό. 
 

Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 
συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους  υπό  της οικείας διακηρύξεως 
προβλεπόμενους όρους αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συνάσσονται εφ’ απλού 
χάρτου.  
 

Άρθρο 3ο. Τόπος και Ημέρα Διεξαγωγής Της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Μακρυχώρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Αντλιοστάσιο» στις 17.05.2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 το πρωί (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία). 
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη επαναλαμβάνεται, στις 24.05.2022,  
ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 
 

Άρθρο 4ο. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία 
Δικαίωμα  συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλοι οι Δημότες κάτοικοι του Δήμου 
Τεμπών. 
 

Άρθρο 5ο.  Διάρκεια Μίσθωσης 
Η   μίσθωση θα είναι πολυετής και η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια  
για αγροτικές καλλιέργειες (δενδροφύτευση και αροτραίες καλλιέργειες),  πλην 
θερμοκηπίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης 
 

Άρθρο 6ο.  Εγγύηση Συμμετοχής 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στη επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση   γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
ΤΠΚΔ  ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ,από αυτόν που θα λάβει μέρος 
στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου ,ποσοστό 
(10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου ενός έτους 
τουλάχιστον. 
Η εγγύηση εκείνων που δεν θα πετύχουν στην δημοπρασία επιστρέφεται όταν εγκριθούν 
τα πρακτικά της δημοπρασίας. 



Άρθρο 7ο.   Ελάχιστο Όριο Πρώτης Προσφοράς - Αναπροσαρμογές 
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος  ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό των 
100 ευρώ/στρέμμα   ήτοι 244,18 ευρώ ετησίως.    
Το ετήσιο μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για την Α τετραετία της εκμίσθωσης, θα 
προσαυξηθεί  κατά 20% για την Β΄ τετραετία, 20% για την Γ τετραετία, 10% για την Δ 
τετραετία και για τα τέσσερα  τελευταία έτη της μίσθωσης του, θα παραμείνει σταθερό. 
 

Άρθρο 8ο.  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της δημοπρασίας που θα καταθέσει  ο μισθωτής σε 
αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής στον διαγωνισμό θα είναι ποσού ίσου με το 
επιτευχθέν μίσθωμα το 1/10 ήτοι 24,42   ευρώ για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του  μισθώματος. Η ισχύς της 
θα πρέπει να καλύπτει το χρόνο της μίσθωσης. 

 

Άρθρο 9ο. 
Ο  τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά  της  δημοπρασίας και θα γίνεται 
υπεύθυνος  μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη αλληλεγγύως και αδιαιρέτως στο ολόκληρο  
και χωρίς το δικαίωμα διηζήσεως και διαιρέσεως ,για την έγκαιρη,  πλήρη και 
εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και γενικά για την καλή τήρηση των όρων της 
συμβάσεως της μίσθωσης. 
 

Άρθρο 10ο. 
Ο  τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών  από την κοινοποίηση, 
που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής Αρχής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας,  να προσέλθει μαζί με 
τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  Ενεργείται αναπλειστηριασμός  
εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν 
οικονομικό αποτέλεσμα της  δημοπρασίας  από αυτό της προηγούμενης. 
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά με την έγκριση του αποτελέσματος 
από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
 

Άρθρο  11ο. 
Ο  μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί  την κατοχή του  μισθίου,  τις υπέρ  αυτού  
δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 
διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία 
καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 12ο. 
Ο Δήμος  δεν ευθύνεται  έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το μίσθιο, της οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ,για την ύπαρξη 
οιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου ,ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή  ή 
μείωση του μισθώματος ούτε σε λύση της μίσθωσης. 
 

Άρθρο 13ο. 
Το συμφωνητικό θα μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο από τον πλειοδότη, ο οποίος θα 
προσκομίσει στον Δήμο πιστοποιητικό μεταγραφής επειδή η μίσθωση γίνεται για χρονικό 
διάστημα είκοσι (20) ετών. 
 

 
 
 



Άρθρο 14ο. 
Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται  με τους 
κινδύνους και της ζημίες, χωρίς να μπορεί να έχει καμία αξίωση κατά του  Δήμου, για 
οποιανδήποτε αιτία και από θεομηνίες. 
 

Άρθρο 15ο.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής Στη Δημοπρασία 
1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότες-Κάτοικοι του Δήμου 
2. Εγγυητική επιστολή στο ποσό των  24,42 ευρώ 
3. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρεται  ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής 
κατάστασης του μισθίου 

4. Φορολογική ενημερότητα 
5. Δημοτική ενημερότητα 
6. Φωτοτυπία ταυτότητας του συμμετέχοντος  και του εγγυητή 
7. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή   ότι έλαβε γνώση τους όρους της διακήρυξης και 

τους οποίους  αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
8. Υπεύθυνη  δήλωση  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα  αναφέρει ότι δεν μετέχει  σε 

οποιασδήποτε μορφή εταιρείας η οποία οφείλει τον Δήμο. 
 

Άρθρο 16ο. 
Παράβαση   ενός από τους παραπάνω όρους θα επιφέρει τη λύση της μίσθωσης και  την 
αποβολή από τον αγρό.  Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που 
κατατέθηκε από τον μισθωτή, σε βάρος του οποίου θα επέλθουν και όλες οι άλλες 
επιβαρυντικές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόμο.      
 

Άρθρο 17ο. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο  
τον μισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή τον  αναπλειστηριασμό  
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 
 

Άρθρο 18ο. 
Σιωπηρή  αναμίσθωση, ή υπεκμίσθωση του μισθίου  από τον μισθωτή απαγορεύεται  
απολύτως.  
 

Άρθρο 19ο. 
Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε 
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 διοικητική 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, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως 
της διοικητικής αρχής,  δεν προσέλθει  αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και 
υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση( β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις 
βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή αυτού ,ως ελάχιστο όριο προσφοράς 
ορίζεται το  επ’ ονόματι  τούτου κατακυρωμένο 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 δημοσιεύεται πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα 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 20ο. 
Στην  μίσθωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 195  «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης 
γης των Δήμων και των Κοινοτήτων» του Ν.3463/06   και του ΠΔ 270/81   περί 
καθορισμού οργάνων, διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση 
ή μίσθωση των Δήμων και Κοινοτήτων. 
 

Άρθρο 21ο. 
Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον 
δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Τεμπών (www.dimostempon.gr) και με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου στο Μακρυχώρι και του κοινοτικού καταστήματος 
Πυργετού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/1981. 
Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» . 
 

Άρθρο 22ο.  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου 
Τεμπών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Σαρμαντά Μαρία, 
Τηλέφωνο: 2495350416). 
 

Άρθρο 23ο. 
Ο Δήμαρχος Τεμπών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του συμφωνητικού 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 41/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης  Δημ. 

http://www.dimostempon.gr/
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias

