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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Το Κληροδότηµα  της Τ.Κ. Κουτρούφων  του  ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης) µε την επωνυµία ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΟΥΚΟΥ 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, «(ΦΕΚ – 185 Α/10-9-2013): Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις»  

   ∆ ιακηρύττε ι  

ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµόσια δηµοπρασία η εκµίσθωση, µε χρονική διάρκεια 

δύο (2) ετών των εξής ακινήτων: 
Α) ενός αγρού-βοσκότοπου Τµήµα 19: εκτάσεως 7.628,27 τ.µ. (εντός του 

οποίου υπάρχει ποιµνιοστάσιο) και  

Β) ενός αγρού-βοσκότοπου Τµήµα 20 :εκτάσεως 11.723,36 τ.µ., 

όπως αποτυπώνονται στο Α2 τοπογραφικό διάγραµµα του διπλωµατούχου αγρονόµου 

τοπογράφου µηχανικού Α.Π.Θ. κ. Ουλή Ιωάννη του Χ. µε ηµεροµηνία, Μάρτιος 2018, 

στη θέση «Κοτρώνα» ή «Καψάλα» της Τ.Κ. Κορακοβουνίου 

 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις Ν. 4182/2013, «(ΦΕΚ–

185/10-9-2013): Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών 

και λοιπές διατάξεις µε τους εξής όρους:  

 

1.Η  µισθωτική περίοδος ορίζεται σε δύο (2) έτη.  

2.Η µισθωτική περίοδος για κάθε τµήµα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο των δύο ετών. 

3. Ορίζεται τιµή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) ως ετήσιο µίσθωµα και µε 

δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία της περιοχής παρά µόνο τα 

προηγούµενα µισθωτήρια συµβόλαια, ως ακολούθως : 

 

Τµήµα Εµβαδόν 
 σε τ.µ. 

 

Μίσθωµα κατ’ εκτίµηση σύµφωνα µε 
προηγούµενα µισθωτήρια  

σε ευρώ 
 

19 7.628,27 120,00 € 

20 11.723,36 75,00 € 

 



 

4.Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται µέχρι τη 30η Απριλίου έκαστου έτους στον ειδικό 

λογαριασµό του Κληροδοτήµατος που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και θα 

προσκοµίζεται απαραιτήτως, στο αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου η σχετική απόδειξη 

κατάθεσης. Το πρώτο ετήσιο µίσθωµα πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί. 

5.Τα µίσθια θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως βοσκότοποι αποκλειόµενης κάθε 

άλλης χρήσης. 

6.Οι µισθωτές είναι υποχρεωµένοι να προστατεύουν τα µίσθια από τυχόν φθορές, να 

συµµορφώνονται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών και οργάνων 

∆ηµοτικών, Αστυνοµικών, ∆ασικών, κ.τ.λ.  

7.Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης και οποιαδήποτε κατασκευή εντός του ακινήτου  

και απαγορεύεται η κοπή, εκρίζωση των ελαιόδεντρων όπου φύονται στα κτήµατα, χωρίς 

την άδεια της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήµατος.  

8.Οι µισθωτές οφείλουν να µεριµνούν για τη διατήρηση των ακινήτων σε καλή 

κατάσταση.  

9.Η µίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε για λόγους παράβασης των όρων της 

παρούσας απόφασης. 

10.Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο και σύµφωνα µε το ύψος της 

επίσηµης µεταβολής του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή (τιµάριθµος) του 

προηγούµενου έτους , όπως αυτή προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. 

 11.Το αναλογούν χαρτόσηµο  στο καταβαλλόµενο µίσθωµα και ο φόρος επί του 

χαρτοσήµου, καταβάλλονται αποκλειστικά από τον µισθωτή.  

12.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 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.  

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

ενός ή και των δύο  τµηµάτων. 

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

Κυνουρίας και της Τ.Κ.Κορακοβουνίου, 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.     

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

όρο (12) πρέπει να υπογραφούν από τον ενδιαφερόµενο και  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 ακινήτου αγρού-
βοσκότοπου, ιδιοκτησίας κληροδοτήµατος Παναγιώτη Γιαννούκου.»  Επίσης 

πρέπει να αναφέρεται για ποιο τµήµα ακινήτου αναφέρεται µεµονωµένα ή και για 

περισσότερα του ενός. 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. Για 

να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να µην είναι υπερήµερος οφειλέτης 



του ∆ηµοσίου, του Κληροδοτήµατος Παναγιώτη Γιαννούκου ή του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας, εξ οποιασδήποτε αιτίας και να καταθέσει: α)εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& ∆. ως 

εγγύηση για τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 5% του οριζόµενου 

στην διακήρυξη κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για ολόκληρη τη µισθωτική 

περίοδο, β)βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την εξόφληση των 

οφειλών του προς το ∆ήµο.  

16.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.  

17.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 

τρία µηνιαία µισθώµατα 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.  

18.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 προσκοµίζοντας εγγυητική καλής χρήσης του µισθίου και τήρησης των 

όρων του µισθωτηρίου. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωση του αυτή 

επιβάλλεται η χρηµατική ποινή που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο (παρ. 

17) της παρούσης. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία εκπίπτει υπέρ του 

∆ήµου η εγγύηση συµµετοχής χωρίς δικαστική παρέµβαση , ενεργείται 

αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται αµφότεροι για 

την τυχόν µείωση του προϊόντος της εκµίσθωσης της  δεύτερης δηµοπρασίας σε σχέση 

µε αυτό της προηγούµενης (αρχικής). Η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Κληροδοτήµατος και στην περίπτωση που λυθεί η µίσθωση υπαιτιότητα του µισθωτή , 

ή για παράβαση ή αθέτηση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης. Και σε αυτή την 

περίπτωση ενεργείται αναπλειστηριασµός µε ευθύνη του αρχικού µισθωτή. 

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

του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήµατος.  

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

ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά την κατακύρωση. 

21.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. 

22.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. 

23.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 της αρµόδιας αρχής. 

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

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

ταυτόχρονη ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής.  

25.Κάθε παράβαση των όρων 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. 

26.Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση του 

αποτελέσµατος από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα. Ο πλειοδότης αποκτά δικαίωµα 

χρήσης του µισθίου µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

27.Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει το συµφωνηθέν µίσθωµα µέσα στην ανωτέρω 

προθεσµία, η σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και η εγγύηση καταπίπτει και 

αποδίδεται στη διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήµατος και το ακίνητο εκτίθεται 

και πάλι σε δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη , καταλογιζόµενης σε 

αυτόν και εισπραττόµενης , κατά τις διατάξεις του νόµου για την είσπραξη δηµοσίων 

εσόδων , της διαφοράς που τυχόν θα προκύψει σε περίπτωση πραγµατοποίησης 

µικρότερου µισθώµατος, ενώ αν επιτευχθεί µεγαλύτερο τίµηµα, η επιπλέον διαφορά 

περιέρχεται στο Κληροδότηµα.    

28.Μετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή 

βραχύτερο , µε τους ίδιους όρους , το δε σχετικό µισθωτήριο υποβάλλεται στην 

αρµόδια αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Με το µισθωτήριο συµβόλαιο συµφωνείτε η 

αναπροσαρµογή του µισθώµατος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.  Κατ΄ 

εξαίρεση µπορεί να συµφωνηθεί έκτακτη αναπροσαρµογή όταν συντρέχουν εξαιρετικοί 

λόγοι (ιδίως απρόοπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών της αγοράς).  Η σχετική 

τροποποιητική σύµβαση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Η 

αρµόδια αρχή µπορεί ,εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, να µην εγκρίνει την 

υποβληθείσα σε αυτήν τροποποιητική σύµβαση , αλλιώς τεκµαίρεται  η συναίνεσή 

της. Η υπεκµίσθωση του ακινήτου, µε τους ίδιους όρους της αρχικής µίσθωσης , 

επιτρέπεται, πρέπει όµως να ενηµερώνεται ο εκτελεστής και η αρµόδια αρχή.    

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

αυτός να καταστεί κατάλληλος για το σκοπό που προορίζεται. 

30.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. 

31.Ο µισθωτής υποχρεούται µετά τη λήξη της µισθωτικής περιόδου να παραδώσει το 

ακίνητο στο Κληροδότηµα χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη απαίτηση ή αποζηµίωση. 

32.Η εγγύηση καλής χρήσης του µισθίου επιστρέφεται στον µισθωτή µετά τη λήξη της 

σύµβασης , την ολική εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη µίσθωση. 

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

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

διαιρέσεως.  



34.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.  

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

του πλειοδότη.  

36.Όλα τα έξοδα της εκµίσθωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβολαιογραφικών, 

βαρύνουν τον µισθωτή. 

 

 
 
 

                      Ο Πρόεδρος 
       της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής   

 
 

Χονδρολέος Ιωάννης 
                                        


