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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το Κληροδότηµα  Θεόδωρου ∆εληγιάννη της Τ.Κ. Παρ.Άστρους  του  ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 

4182/2013, (ΦΕΚ – 185 Α/10-9-2013): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις»  και την αριθµό 6/2018 απόφαση της 

∆ιαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήµατος Θεόδωρου ∆εληγιάννη 

 
                                         ∆ιακηρύττει  

ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµόσια δηµοπρασία η εκµίσθωση, µε χρονική 

διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31/08/2018 του 

υπαίθρου χώρου που βρίσκεται νοτιοδυτικά του πρώην Κοινοτικού Καταστήµατος 

ιδιοκτησίας κληροδοτήµατος Θ. ∆εληγιάννη.  

Ο χώρος αυτός θα µισθωθεί ως δύο ξεχωριστά  τµήµατα: ΤΜΗΜΑ Α΄ εµβαδού 

53,00 τ.µ. και ΤΜΗΜΑ Β΄ εµβαδού 53,00 τ.µ., για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

Οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου.  

       

Η δηµοπρασία αυτή διενεργείται κατά τις διατάξεις  Ν. 4182/2013, (ΦΕΚ – 185 Α/10-

9-2013): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές 

διατάξεις µε τους εξής όρους:  

1. Η  διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής  της 
σύµβασης έως 31-08-2018.  

2. Το συνολικό µίσθωµα θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του 
συµφωνητικού  απευθείας στον λογαριασµό του Κληροδοτήµατος που τηρείται 

στην Alfa Bank .  

3. Ορίζεται τιµή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) το ποσό των 424,00 
ευρώ για το κάθε τµήµα του χώρου που θα µισθωθεί  και για ολόκληρη τη 
µισθωτική περίοδο.  

4. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του 

Κληροδοτήµατος, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, πρόταση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και κλειστή – ενυπόγραφη οικονοµική προσφορά, µε την 
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οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το προσφερόµενο µίσθωµα για ολόκληρη τη 
µισθωτική περίοδο. Επιπλέον είναι υποχρεωµένος να δηλώσει και τα στοιχεία 

αξιόχρεου εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών της δηµοπρασίας και του 

µισθωτηρίου συµβολαίου.  

5. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για τη µίσθωση του 

ενός ή και των δύο τµηµάτων. 

6. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας και της Τ.Κ. Παρ. Άστρους, επίσης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου.  Περίληψη της διακήρυξης θα διαβιβαστεί στη ∆/νση Κοινωφελών 

Περιουσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Π. 

του Υπουργείου Οικονοµικών.    

7. Η οικονοµική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία της πρότασης που περιγράφονται 

το όρο (4) πρέπει να υπογραφούν από τον ενδιαφερόµενο και να κατατεθούν, σε 

καλά κλεισµένο φάκελο, που στο εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει τα στοιχεία 

του ενδιαφερόµενου, ταχυδροµική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας και 

θα φέρει την ένδειξη: «Κλειστή Οικονοµική προσφορά για τη µίσθωση 
υπαίθριου χώρου κληροδοτήµατος Θεόδωρου ∆εληγιάννη.»  Επίσης πρέπει 

να αναφέρεται αν πρόκειται για τη µίσθωση του τµήµατος Α΄ ή Β΄. Απορρίπτονται 

οι προσφορές που θα είναι ανοικτές ή θα φέρουν σβησίµατα ή άλλες αλλοιώσεις ή 

θα είναι δυσανάγνωστες ή θα έχουν συνταχθεί µε τρόπο µη προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη ή θα είναι ανυπόγραφες.    

8. Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχθούν, µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας των 

είκοσι (20) ηµερών,  σε ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του 

Κληροδοτήµατος, στην οποία θα κληθούν να παρευρεθούν όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι.  

9. Εφόσον το προσφερόµενο ανώτερο µηνιαίο µίσθωµα είναι τουλάχιστον ίσο µε 

ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιµηθείσας µισθωτικής 

αξίας, θα συναφθεί σύµβαση µε τον πλειοδότη ύστερα από προηγούµενη 

ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής, η οποία µπορεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 

να διατάξει να µη συναφθεί η σύµβαση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της. Η 

άπρακτη πάροδος της προθεσµίας τεκµαίρεται ως συναίνεση της αρχής. Αν το 

προσφερόµενο µίσθωµα είναι µικρότερο του ανωτέρω ποσού,  απαιτείται για τη 

σύναψη της σύµβασης η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής. Αν ο 

πλειοδότης  - µισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο 

συµφωνητικό, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ίση µε το (1/4) του συνολικού 

µισθώµατος της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, εν συνεχεία 

δε, µπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του 

συµφωνητικού εφαρµοζοµένων αναλόγως των τριών πρώτων εδαφίων. Η απόφαση 

για την έγκριση της διαδικασίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατος θα 

ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  

10. Αυτός που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει να προσέλθει µε τον εγγυητή του, 

µέσα σε οχτώ (8) ηµέρες αφότου προσκληθεί, να υπογράψει το µισθωτήριο 

συµβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωση του 

αυτή επιβάλλεται η χρηµατική ποινή που αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο (παρ. 9) της παρούσης.  

11. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση 

του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήµατος.  

12. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος για βλάβη από θεοµηνία 

ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά την κατακύρωση. 
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13. Το κληροδότηµα δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόµενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται 

από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση 

της µίσθωσης. 

14. Η συµµετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει: 

 α) ότι ο ενδιαφερόµενος επισκέφτηκε το υπό εκµίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη 

γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και 

 β) ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης 

διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

15. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και 

είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν µπορεί να επιφέρει ουσιώδεις 

αλλοιώσεις στο µίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό µεταρρυθµίσεις που 

µεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιµοποιήσει για σκοπό 

διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. 

16. Ο µισθωτής οφείλει να φροντίσει για την διατήρηση της κατοχής του µισθίου και 

να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκµισθωτή. 

17. Ο εκµισθωτής, ήτοι το ανωτέρω Κληροδότηµα δεν υποχρεώνεται να κάνει 

οποιαδήποτε επισκευή του µισθίου, έστω και αναγκαία.  Κάθε επισκευή ή 

προσθήκη στο µίσθιο όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από 

τον µισθωτή περιέρχεται στην κυριότητά του Κληροδοτήµατος µετά τη λήξη ή τη 

διάλυση της µίσθωσης, χωρίς καµία απολύτως αποζηµίωση του µισθωτή, ο οποίος 

δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδοµικά υλικά. 

18. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς 

συνεπάγεται την  καταβολή στο Κληροδότηµα από τον µισθωτή και τον εγγυητή 

του αποζηµίωσης που καθορίζεται  µε την δικαστική οδό. 

19. Το Κληροδότηµα επιφυλάσσεται να δώσει στον µισθωτή δικαίωµα ολικής ή 

µερικής υποµισθώσεως του µισθίου, ή οποιασδήποτε παραχώρησης, της χρήσης 

του µε αντάλλαγµα ή χωρίς εάν η σχετική πρόταση εγκριθεί από τον Γενικό 

Γραµµατέα της οικίας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  Σε περίπτωση που ήθελε 

εγκριθεί η υποµίσθωση, ο µισθωτής µετά του εγγυητού του δεν απαλλάσσονται 

από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Κληροδότηµα µε την διακήρυξη 

της δηµοπρασίας και την υπογραφή του αρχικού µισθωτηρίου συµβολαίου.  

Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον  Γενικό Γραµµατέα της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στο Κληροδότηµα τη σύνταξη του 

συµβολαίου της υποµίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού. 

20. Σιωπηρή αναµίσθωση δε χωρεί, ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν 

ενοικιοστασίου ή κάποιου  άλλου Νόµου, πέραν των όσων αναφέρονται στον όρο 

(1) της παρούσας.  Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραιτηθεί µε το 

µισθωτήριο συµβόλαιο από κάθε προστασία των νόµων για ενοικιοστάσιο, ή από 

οποιαδήποτε παράταση της µίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των µισθωτών 

διατάξεις, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της σύναψης της µίσθωσης, ή που θα 

εκδοθούν στο µέλλον, κατά τη διάρκεια της.  

21. Το µισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για τη διαµόρφωση του χώρου 

προκειµένου αυτός να καταστεί κατάλληλος για το σκοπό που προορίζεται, ήτοι 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

22. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης από υπαιτιότητα του µισθωτή, αυτός 

υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως το µίσθιο µε πρωτόκολλο, σε καλή 

κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλλει στο Κληροδότηµα αποζηµίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές 

διατάξεις. 
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23. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρος συνυπεύθυνος  µε τον µισθωτή 

για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούµενος του ευεργετήµατος της διζήσεως και 

της διαιρέσεως.  

24. Ο µισθωτής θα αποβάλλεται από το µίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία 

«περί αποδόσεως µισθίου» του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, για λόγους 

παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου, που 

όλους θα τους συνοµολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.  

25. Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του µισθωτή ή 

του πλειοδότη.  

26. Όλα τα έξοδα της εκµίσθωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συµβολαιογραφικών, βαρύνουν τον µισθωτή.   

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος της ∆ιαχειριστικής                 
Επιτροπής 

 
 
 

Ιωάννης Χονδρολέος 
 


