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Από το µε αριθµό 23/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Καθορισµός όρων διακήρυξης φανερής προφορικής δηµοπρασίας για την
µίσθωση ακινήτου τουλάχιστον Ε= 70 τ.µ. για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου
στην Κοινότητα Κρόκου του Δήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 12η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε
αριθµό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ.
643 µε αριθµ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
28021/08.10.2021 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα
µέλη της, σύµφωνα µε την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου
167 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Μάρας Ζήσης
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούµας Βασίλειος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Α΄.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 12.10.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 12-102021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
«…Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος
Να Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020
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καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ σχετικά µε την «δια ζώσης» συνεδρίαση
Δηµοτικών Συµβουλίων και Επιτροπών δηλώνω ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής
των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι
καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών οργάνων και ζητώ για όσο
διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται
είτε δια ζώσης µε τα κατάλληλα µέτρα είτε µε τηλεδιάσκεψη».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’) αναφέρεται
ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του
Δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
Το Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Τµήµατος Δηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου στο µε α.α. 3655/01.10.2021
υπηρεσιακό / ενηµερωτικό του σηµείωµα µε θέµα «Καθορισµός όρων για τη διενέργεια
δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ΚΑΠΗ Κρόκου», αναφέρονται τα
παρακάτω :
«…..Με την αρ. πρωτ. 18868/2021 παράταση σύµβασης µίσθωσης, φ/α της οποίας
επισυνάπτουµε, ο Δήµος Κοζάνης µισθώνει ακίνητο ιδιοκτησίας Ευσταθίου Παναγιώτη του
Δηµητρίου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου. Η σύµβαση µίσθωσης λήγει στις 31-12-2021.
Λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ. 287/2021 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης, περί
διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου, το
προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Να βρίσκεται εντός της κοινότητας Κρόκου.
2. Να είναι ισόγειο επιφάνειας τουλάχιστον 70 τ.µ.
3. Να διαθέτει κουζίνα, W.C. και WC ΑΜΕΑ.
4. Να έχει ευχερή και ανεµπόδιστη πρόσβαση για Α.µε.Α. ή να επιδέχεται βελτίωση µε την
κατασκευή ράµπας αντίστοιχων προδιαγραφών.
5. Η είσοδος-έξοδός του, να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη συγκεκριµένη λειτουργία.
Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που προβλέπονται για τη χρήση
για την οποία προορίζεται, όπως:
1. Πλήρη εγκατάσταση ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Κεντρική θέρµανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιµατιστικών µονάδων ανά αυτοτελή
χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο (ψύξη-θέρµανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός
φωτισµός και αερισµός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης.
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3. Με τη συγκατάθεση του εκµισθωτή, αν κριθεί σκόπιµο στο µέλλον, θα πραγµατοποιηθεί η
διαµόρφωση και η διαµερισµάτωση των χώρων, τα οποία θα κατασκευαστούν µε ευθύνη
του Δήµου και θα βαρύνουν το ίδιο.
Θα πρέπει επίσης:
1. Να καλύπτονται οι προβλεπόµενες από τη κείµενη νοµοθεσία απαιτήσεις παθητικής και
ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ζητούµενη χρήση.
2. Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει τη χρήση για την οποία προορίζεται, δηλαδή για χρήση
συνάθροισης κοινού, είτε να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης του
ακινήτου είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη και θα πραγµατοποιηθεί µε δικές του δαπάνες.
Εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή, τη διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού για τις
ανάγκες της στέγασης του ΚΑΠΗ Κρόκου στην κοινότητα Κρόκου του Δήµου Κοζάνης, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Άρθρο 194 Ν.
3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Π.Δ. 270/81 «αρχικά πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν µειοδοτική, φανερή δηµοπρασία, µε αποστολή
προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή
Ελέγχου Καταλληλόλητας, που θα συσταθεί από το Δηµοτικό Συµβούλιο και θα αποτελείται από
δύο µέλη αυτού, του ενός οριζόµενου ως Προέδρου αυτής και ενός µηχανικού του Δήµου
Κοζάνης, οριζόµενου υπό του Δηµάρχου» καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη διακήρυξη....…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε τον καθορισµό των όρων της φανερής
προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση του
Τµήµατος Δηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Δήµου και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
(ΦΕΚ 197/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 ¨Δηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/08.06.2006)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων" (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
4. Τη µε αριθµό 287/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΤ2ΩΛΠ-ΥΦ5) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
"περί τρόπου εκτέλεσης της εκµίσθωσης"
5. Το µε α.α. 3655/01.10.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου
Ακίνητης Περιουσίας του Τµήµατος Δηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας της
Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής µειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας η
µίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Κρόκου Κοινότητας Κρόκου του
Δήµου Κοζάνης µε τους παρακάτω όρους, ήτοι αναλυτικά :
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α’) περί καθορισµού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων
των δήµων και κοινοτήτων,
2. Το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 /τ. Α΄/
08.06.2006).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),
4. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995) και Ν. 2741/1999,
5. Τις διατάξεις περί µισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α' 76),
6. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008, ΦΕΚ 89/τ. Α΄/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης
Αριθµ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407/τ. Β’/9-4-2010 (περί Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης),
7. Την υπ’ αρ. 287/2021 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου στην κοινότητα Κρόκου
του Δήµου Κοζάνης.
8. Την υπ’ αρ. …./2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού των όρων για τη
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου στην κοινότητα Κρόκου του Δήµου
Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια ως εξής :

Α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήµαρχος µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες
ακινήτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση,
καταθέτοντας έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος (αίτηση) µαζί µε τα δικαιολογητικά του άρθρου
3 της παρούσας διακήρυξης, στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας (Δηµαρχείο, Πλ. Νίκης 1 501 31
Κοζάνη, τηλ. 24613 50319, κ. Γκλιάνα Αθηνά ).
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής
στη δηµοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1
Κοζάνη), υπόψη του Γραφείου Ακίνητης Περιουσίας, προκειµένου να πάρει αριθµό πρωτοκόλλου.
Το Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας θα αποστείλει τις προσφορές στην αρµόδια επιτροπή
καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας του ακινήτου, η οποία θα συγκροτηθεί µε
απόφαση Δηµάρχου και µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφεροµένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η
επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση
αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη Γραµµατεία Οικονοµικής
Επιτροπής, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δηµοπρασίας.
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Στη συνέχεια ο Δήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την αρµόδια
Επιτροπή του Δήµου Κοζάνης, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι
των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης. Κατά τη διενέργεια
της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται
από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονοµική Επιτροπή
πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Περιγραφή του µισθίου.
Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει:
• Να βρίσκεται εντός της κοινότητας Κρόκου.
• Να είναι ισόγειο επιφάνειας τουλάχιστον 70 τ.µ.
• Να διαθέτει κουζίνα, W.C. και WC ΑΜΕΑ.
• Να έχει ευχερή και ανεµπόδιστη πρόσβαση για Α.µε.Α. ή να επιδέχεται βελτίωση µε την
κατασκευή ράµπας αντίστοιχων προδιαγραφών.
• Η είσοδος-έξοδός του, να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη συγκεκριµένη λειτουργία.
• Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που προβλέπονται για τη χρήση
για την οποία προορίζεται, όπως:
• Πλήρη εγκατάσταση ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Κεντρική θέρµανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιµατιστικών µονάδων ανά αυτοτελή χώρο ή
να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο (ψύξη-θέρµανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισµός και
αερισµός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης.
• Με τη συγκατάθεση του εκµισθωτή, αν κριθεί σκόπιµο στο µέλλον, θα πραγµατοποιηθεί η
διαµόρφωση και η διαµερισµάτωση των χώρων, τα οποία θα κατασκευαστούν µε ευθύνη του
Δήµου και θα βαρύνουν το ίδιο.
• Θα πρέπει επίσης:
• Να καλύπτονται οι προβλεπόµενες από τη κείµενη νοµοθεσία απαιτήσεις παθητικής και
ενεργητικής πυροπροστασίας για τη ζητούµενη χρήση.
• Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει τη χρήση για την οποία προορίζεται, δηλαδή για χρήση
συνάθροισης κοινού, είτε να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου είναι
υποχρέωση του ιδιοκτήτη και θα πραγµατοποιηθεί µε δικές του δαπάνες.
• Να δηλωθεί από τον προσφέροντα, µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αν το κτίριο έχει
υποστεί βλάβες σεισµού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκοµισθεί µέχρι την
παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριµένη από αρµόδιο Γραφείο Αποκατάσταση Σεισµοπλήκτων ή
Πολεοδοµική Υπηρεσία, η σχετική άδεια επισκευής, θεωρηµένη µετά την εκτέλεση των
εργασιών.
• Να προσκοµιστεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
(Π.Ε.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008 και της
Υπουργικής Απόφασης Αριθµ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407 Β/9-4-2010, όπως
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Δικαιολογητικά συµµετοχής
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Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της
δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Δηµοτική ενηµερότητα από το Δήµο Κοζάνης περί µη οφειλής που να ισχύει την ηµέρα του
διαγωνισµού.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού.
4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση
και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του
εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την εκµίσθωση του ακινήτου, ότι ο
προσφερόµενος για εκµίσθωση χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χώρος συνάθροισης κοινού,
είτε να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις. Η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου είναι υποχρέωσή του
και θα πραγµατοποιηθεί µε δικές του δαπάνες.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας
σε αυτόν, στην έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης Αριθµ.
Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407 Β/9-4-2010, όπως ισχύουν.
ε) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική
αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, πιστοποιητικό περί περαίωσης της διαδικασίας
υπαγωγής του στο ν.4495/2017 και µελέτη στατικής επάρκειας πολιτικού µηχανικού.
ε) Ακριβές αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου που θα αποδεικνύουν την πλήρη
κυριότητα, νοµή και κατοχή και αν δεν υπάρχει, δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα
αναφέρει περί του τρόπου κτήσης κυριότητάς του προσκοµίζοντας παράλληλο αντίγραφο Ε9.
στ)
Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου, θεωρηµένα από τη Δ/νση
Πολεοδοµίας του Δήµου Κοζάνης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας
σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς στο όνοµά του, θα
προβεί στην έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα λάβει
τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγύηση συµµετοχής
Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του
ορίου πρώτης προσφοράς του µειοδότη υπολογιζόµενου για ένα έτος τουλάχιστον και
βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, µετά την
εγκατάσταση της υπηρεσίας και την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Οι εγγυητικές επιστολές
επιστρέφονται στους λοιπούς συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µετά την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του από την Οικονοµική Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών
Οι φάκελοι (συνοδευόµενοι από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός
φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήµου Κοζάνης υπόψη του Γραφείου Ακίνητης
Περιουσίας, σφραγισµένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυµία του διαγωνιζόµενου, τα
στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός πρωτοκόλλου), την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
δηµοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές
κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την
ταυτότητα των εκµισθωτών.
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.
Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης
φάσης του διαγωνισµού, από την επιτροπή εκτίµησης καταλληλότητας του ακινήτου, να
προσέλθουν για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό για την οικονοµική προσφορά ενώπιον της
Οικονοµικής Επιτροπής. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν
αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειµένου µεν για προσωπικές εταιρείες ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, όπως τα πρόσωπα αυτά προκύπτουν
από τις τελευταίες τροποποιήσεις των καταστατικών τους, για τις οποίες θα πρέπει να
προσκοµίζεται πιστοποιητικό του αρµόδιου πρωτοδικείου, για δε τις κεφαλαιουχικές
εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκτός και εάν προκύπτει νόµιµη
εκπροσώπηση για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό από το ίδιο το καταστατικό της εταιρείας, τα
οποία, επί ποινή αποκλεισµού, θα προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.
Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά, κατ’ αλφαβητική σειρά
εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση
αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο µειοδότη.
Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως
άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και θα προσκοµίσει την ηµέρα διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, φορολογική, ασφαλιστική και δηµοτική ενηµερότητα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του Δήµου, επίσης δεν αποκτά δικαίωµα
προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από το Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ή από άλλη αρµόδια αρχή.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή Πρακτικών δηµοπρασίας.
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, διαφορετικά
ο Δήµος θα αξιώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του
Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) 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
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το
µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών, σε περίπτωση µη προσέλευσης
του τελευταίου µειοδότη µετά του εγγυητή του, η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Ο Δήµος, ως µισθωτής, µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά
αποζηµίωση στον εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης, εάν:
• Καταργηθεί η στεγαζόµενη υπηρεσία εν όλω ή εν µέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το µίσθιο να
µην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της,
•

Μεταφερθεί η στεγαζόµενη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο,

• Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο
χρόνο της µίσθωσης,
•

Μεταφερθεί σε άλλο µέρος, η εγκατεστηµένη υπηρεσία, έστω και προσωρινά,

• Ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12
της παρούσας.
Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκδίδεται από το Δήµαρχο απόφαση
πρόωρης λύσης της µίσθωσης. Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον
εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσµατα της τριάντα (30) ηµέρες τουλάχιστον
µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήµου για
καταβολή µισθωµάτων.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια αρχοµένης από της ηµέρας
εγκατάστασης της υπηρεσίας. Η σύµβαση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών,
όπως επίσης µπορεί να παραταθεί µε νεότερη συµφωνία και των δύο µερών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος και αναπροσαρµογή
Το µίσθωµα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε τριµήνου, στο λογαριασµό της τράπεζας που θα
δώσει ο µειοδότης.
Το µίσθωµα που θα προκύψει από τη δηµοπρασία, θα αναπροσαρµόζεται έτσι όπως ορίζει ο
νόµος.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Υποχρεώσεις εκµισθωτή (ιδιοκτήτη)
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα (µίσθιο) κατά του πυρός,
διαφορετικά ο Δήµος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζηµιές, που µπορεί να
προκληθούν στο µίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις
εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης µε τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ύδρευσης, τοποθέτησης
πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής και να παραδώσει το µίσθιο έτοιµο
και κατάλληλο για χρήση µέσα στην ορισθείσα προθεσµία από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει µε δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που
αφορούν τη σύνδεση µε τα δίκτυα αποχέτευσης, µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από την
Οικονοµική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο
Δήµος έχει το δικαίωµα να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την
εκτέλεση των εργασιών από τον εκµισθωτή, (β) Σε µονοµερή λύση της σύµβασης και την
µίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκµισθωτή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, (γ) Σε
εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκµισθωτή,
παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη
προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου.
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκηµα στη χρήση του Δήµου,
έτοιµο και κατάλληλο µέσα στη προθεσµία που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και µετά την
τυχόν αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού.
Εάν το ακίνητο (µίσθιο) κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο
τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται
αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούµενου
αυτού εφεξής ως εκµισθωτή.
Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από το Δήµο τα µισθώµατα, χωρίς καµιά άλλη
διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτόν ο οικείος νόµιµος τίτλος βάσει του
οποίου κατέστη αυτός νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νοµίµως µετεγγραµµένος, εφόσον
αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση µη ύπαρξης τίτλου
κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 3, περ. 4, εδ. στ του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος
φροντίζει για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες).
ΑΡΘΡΟ 13ο
Υποχρεώσεις – δικαιώµατα µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο Δήµος Κοζάνης υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην
κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο Δήµος Κοζάνης δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµιά αποζηµίωση στον
εκµισθωτή (α) για επιγενόµενες βλάβες ή ζηµιές στο ακίνητο του, οφειλόµενες στη συνήθη
χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κ.λ.π. (η
έννοια των συνήθων χρήσεων επί µισθώσεων των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών
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µισθώσεων), (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή µετά την κατακύρωση
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή (γ) αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση
περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή λυθεί η σύµβαση, ή (δ) εάν δεν
εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού ή η απόφαση κατακύρωσης.
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο Δήµος Κοζάνης έχει τη δυνατότητα ακόµη και αν δεν
προβλέπεται σχετικά από τη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία του διαφορετική
εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει µε την υπηρεσία αυτή
και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κατακύρωση
Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από τη Οικονοµική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Δηµοσίευση Διακήρυξης
Η Αναλυτική και η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δηµαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) και της κοινότητας Κρόκου και θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της σχετικής
ιστοσελίδας του Δήµου Κοζάνης (www.city of kozani.gov.gr)
ΑΡΘΡΟ 17ο
Δαπάνες δηµοσίευσης
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το Δήµο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Περί δικαιώµατος αποζηµιώσεως µειοδότη.
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν
συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6 του Π.Δ.
270/81.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Λοιπές διατάξεις
1. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου - Περιφέρειας Δυτικής
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Μακεδονίας, ο δε τελευταίος µειοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι που θα
κοινοποιηθεί στο όνοµά του η έγκριση ή απόρριψη των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας .
2. Η µισθωτική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση
διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων», (ΦΕΚ 30/τ.Α/10.2.1995) όπως κάθε φορά
ισχύει.
3. Όλοι οι παρόντες όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους αποτελεί λόγο
καταγγελίας της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ακίνητης Περιουσίας του Δήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50319 κα.
Γκλιάνα Αθηνά.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 567 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Μάρας Ζήσης
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούµας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 12 Οκτωβρίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.10.24 14:59:11 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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