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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΑΡ.ΆΣΤΡΟΥΣ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δηµοπρασιών. 

2. Την υπ. Αριθµ 111/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εξεύρεσης 
χώρου, για τη στέγαση γραφείου υποδοχής επιχειρηµατικότητας στην 
Τ.Κ.Παρ.Άστρους .  

3. Την υπ. Αριθµ. 250/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων του 
∆ήµου για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2018 µέχρι και 31/12/2018 
(άρθρα 1 και 7 του Π.∆. 270/81(ΦΕΚ 77Α). 

4. Την υπ. Αριθµ. 1/2018 Απόφαση ∆ήµαρχου για τον ορισµό µηχανικού, µέλους 
επιτροπής εκτίµησης των ακινήτων που προορίζονται για µίσθωση, εκµίσθωση, 
αγορά ή εκποίηση από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Π.∆.270/81. 

5.  Το από 20-12-2017 πρακτικό κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και 
αναπληρωµατικού µέλους  της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.∆.270/81. 

6.  Την ανάγκη για τη µίσθωση κτιρίου 

7. Την υπ΄αριθµ. 175/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
καθορισµού των όρων της δηµοπρασίας 

8. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α/8-06-2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων 
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∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, µειοδοτική  και προφορική δηµοπρασία για τη 

µίσθωση ακινήτου  από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, στο οποίο θα στεγαστεί γραφείο  

υποδοχής επιχειρηµατικότητας, στην Τ.Κ.Παρ.Άστρους. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες 

κατάλληλων ακινήτων, να υποβάλλουν στο ∆ήµο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.  

Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας οποιαδήποτε 

υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που 

έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήµερης προθεσµίας (γεγονός που πρέπει να 

αποδεικνύεται µε βέβαιη ηµεροµηνία). 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 άρθρο 5 

παρ. 4. 

Άρθρο 1 

Περιγραφή µισθου 

Η δηµοπρασία γίνεται για τη µίσθωση ακινήτου, δύο γραφείων συνολικού εµβαδού 

εβδοµήντα (70) τ.µ. για χρήση γραφείου. 

Κατά προτίµηση οι χώροι θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί εξαρχής για τη χρήση 

γραφείου και να µην έχουν αποκτήσει αυτή τη χρήση για τακτοποίηση ισογείων 

βοηθητικών χώρων.   

Κατά προτίµηση το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στον τοµέα Γ ή ∆.  
 

Άρθρο 2  

Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: 

 

∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ ΦΑΣΗ) 

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 καθώς και Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του θα προσκοµίσει ισχύον 

πιστοποιητικό. Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο ∆ήµο και στη 
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συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 

του Π.∆. 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας 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 (Β’ΦΑΣΗ). 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. 

Άρθρο 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.  

Άρθρο 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 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.  

 

Άρθρο 5). 

∆ιάρκεια Μίσθωσης 
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Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία  

υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τέσσερα (4) 

έτη. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά έτος µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού 

έτους, από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας και θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα 

χρόνια. Για τα επόµενα έτη µίσθωσης το ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται 

σύµφωνα την γενική πολιτική µισθωµάτων του ∆ηµοσίου, κατ’ έτος και αυτοµάτως. 

Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας δικαιούται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση σύµφωνα 

µε τη διάταξη του άρθρου 19 του Π.∆. 3130/03. 

Άρθρο 6). 

Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Το ετήσιο µίσθωµα  θα πληρώνεται ανά έτος µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού 

έτους, από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας και θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα 

χρόνια. Για τα επόµενα έτη µίσθωσης το ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται 

σύµφωνα την γενική πολιτική µισθωµάτων του ∆ηµοσίου, κατ’ έτος και αυτοµάτως. 

Άρθρο 7. 

Κρατήσεις 

Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

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) 

Άρθρο 8. 

∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και της 

Τ.Κ.Παρ. Άστρους . Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας. 

Άρθρο 9. 

Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 

κατ' 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 
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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 δηµοσιευοµένης, 

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. 

Άρθρο 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.  

 

Άρθρο 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 

 

      Ο ∆ήµαρχος  

 

               Παναγιώτης Μαντάς                                                

 


