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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 
Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας ∆ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι    ό τ ι εκτίθεται σε 

φανερή, µειοδοτική και προφορική δηµοπρασία, για την µίσθωση επτά (7) 

ακινήτων –οικοπέδων (ανοιχτών χώρων) εντός του ρυµοτοµηµένου σχεδίου στην 

Τ.Κ.Παρ.Άστρους προκειµένου να εξυπηρετηθεί κάθε λειτουργία των κατοίκων και 

των επισκεπτών. 

 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, 

σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ήµο 

έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσµίας  

δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρµογή των διατάξεων 

του Ν.3463/2006 και του άρθ. 3 του Π.∆. 270/81. 

Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας µίσθωσης ως εξής:  

1). Περιγραφή  οικοπέδου:  

     Το προσφερόµενα οικόπεδα πρέπει: 

1. Να βρίσκονται εντός του ρυµοτοµηµένου σχεδίου της T.Κ. Παρ.Άστρους και 

συγκεκριµένα  στους  τοµείς:  

• Ένα οικόπεδο στον Τοµέα  Α1 και Β 

• Ένα οικόπεδο στον τοµέα Α1 

• Ένα οικόπεδο στον Τοµέα Α2 

• Ένα οικόπεδο στον τοµέα Γ 

• Ένα οικόπεδο στον τοµέα ∆ 

• Ένα οικόπεδο στον τοµέα Ζ 



• Ένα οικόπεδο στο Ο.Τ. Γ47 

2.  Να εφάπτονται µε διανοιγµένη δηµοτική, αγροτική ή επαρχιακή οδό και να 

είναι προσβάσιµα από οχήµατα.  

2). Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη 

δηµοπρασία  θα πρέπει να καταθέσουν στον ∆ήµο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και 

τα όρια του οικοπέδου, συνοδευόµενη από αντίγραφο του συµβολαίου και του  

τοπογραφικού διαγράµµατος, η έλλειψη του οποίου (του τοπογραφικού) δεν 

αποτελεί λόγω αποκλεισµού.  Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο ∆ήµο 

και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του 

άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της 

καταλληλότητάς των προσφεροµένων ακινήτων και 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 στον ∆ήµο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε 

κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα 

διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν 

µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 

πρώτης φάσης. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί διακεκριµένα για τον τοµέα ή 

περιοχή, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 «περιγραφή οικοπέδου» της διακήρυξης.  

Η ∆ηµοπρασία της Β΄ φάσης θα είναι προφορική, µειοδοτική µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµικότερη προσφορά. Κατά τη διενέργεια της 

δηµοπρασίας συντάσσονται πρακτικά τα οποία µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 

υπογράφονται από το µειοδότη. 

3). ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος  µειοδότης  δεν αποκτά  δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της 

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

4). Σύµβαση  

Ο τελευταίος µειοδότης 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  

για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης,  άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε 

αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το µεγαλύτερο τυχόν 

οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

5). ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων 

και θα λήξει στις 31-12-2020.   

6). Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Το ετήσιο µίσθωµα  θα πληρώνεται σε µια δόση, µετά τις 15 Σεπτεµβρίου εκάστου 

έτους. 

7). Κρατήσεις 

Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

1. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. Σε περίπτωση που ο 

εκµισθωτής προσκοµίσει βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος το µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί 

του χαρτοσήµου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987) 

8). ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου  δέκα (10) ηµέρες πριν 

από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε δηµοσίευση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Τ.Κ.Παρ.Άστρους  και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την επόµενη 

ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της διακήρυξης.  

9). Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε 

αυτήν µειοδότης.  

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 µειοδότης  αρνείται να 

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

στον τελευταίο µειοδότη 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 

µειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 

∆ηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευµένης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 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. 

10). Ολοκλήρωση διαδικασίας, επιλογή ακινήτου.  

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει µε απόφαση του αρµοδίου για την έγκριση 

των πρακτικών οργάνου, το οποίο θα επιλέξει το ακίνητο µε το χαµηλότερο 

προσφερόµενο µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο ακινήτου, αφού προηγουµένως 

λάβει υπόψη του την εκτίµηση της µισθωτικής αξίας κάθε ακινήτου από την 

επιτροπή εκτίµησης και το συνολικό προϋπολογιζόµενο ποσό  που έχει ψηφισθεί µε 

την απόφαση ψήφισης του προϋπολογισµού.  

Ο ∆ήµος µπορεί να αποφασίσει τη µίσθωση τµήµατος προσφερόµενου οικοπέδου, 

για οικονοµικούς λόγους, προκειµένου το συνολικό µίσθωµα να µην ξεπερνά το 

καθορισµένο ποσό του δηµοτικού προϋπολογισµού,  ήτοι το ποσό των 10.000,00 € 

ετησίως.   

 Το µίσθωµα που θα προκύψει από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό 

για ολόκληρη τη µισθωτική περίοδο.  

11). Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου, ηµέρες εργάσιµες και ώρες γραφείου, ∆ιεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας - 

Τηλέφωνο & Fax: 2755 360170, αρµόδια υπάλληλος κ.∆εληγιάννη Νεκταρία. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την 

προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. 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 

 

 

     Με εντολή  

Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος  

 

 

 

Ιωάννης Χονδρολέος  


