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  Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Άζηξνο,  11/7/2020 

 

 

 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

               Απιθμ. Ππωη.: 8809 

ΓΓ ΗΗ ΜΜ ΟΟ    ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΔΔ ΙΙ ΑΑ    ΚΚ ΤΤ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΡΡ ΙΙ ΑΑ    

Γ / ν ζ η :   Γ ι ο ι κ η η ι κ ώ ν  &  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  Τ π η π ε ζ ι ώ ν  

 

 
 

Ταρ. Κώδηθαο 220 01   Άζηξνο  

Πιεξνθνξίεο : Α. Γαθληά  
Τει. & Fax. : 2755 360170 

E-mail : adafnia@1298.syzefxis.gov.gr 

 

  
Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ 

 

Ο Γήμαπσορ Βόπειαρ Κςνοςπίαρ 

Γ ι α κ η π ύ η η ε ι    ό η ι 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 71/2020 απόθαζη ηηρ Ο.Δ. εθηίζεηαη ζε ανοικηή, πποθοπική, 

πλειοδοηική δημοππαζία, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ - νηθνπέδνπ εθηάζεσο 

1.085,35 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Τ. 32 ηνπ νηθηζκνύ Αξθαδηθό Φσξηό ηεο Κνηλόηεηαο 

Αγίνπ Αλδξέα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηξνρήιαηεο θαληίλαο, κε ηνπο πην θάησ 

όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 

1. Η μιζθωηική πεπίοδορ ζα αξρίζεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

από η’ αξκόδηα όξγαλα και θα λήξει ηην ανηίζηοιση ημέπα μεηά από ένα (1) 

έηορ.  

 

2. Η κίζζσζε ππόθεηηαη ζε αλάθιεζε, νπνηεδήπνηε, γηα ιόγνπο παξάβαζεο ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ρσξίο λα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο. 

 

3. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη αλαληίξξεηα ζηηο ππνδείμεηο 

ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ θαη νξγάλσλ, Γεκνηηθώλ, Αζηπλνκηθώλ, Υγεηνλνκηθώλ 

θ.α. θαη λα επηκειείηαη ζπλερώο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ έρεη κηζζώζεη. 
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4. Η ζύκβαζε κε ηνλ εθκηζζσηή ζα ιύλεηαη απηόκαηα αλ ν Γήκνο κε ηεθκεξησκέλε 

απόθαζή ηνπ πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

5. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ ρώξνπ, έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαζαξηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Σηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ 

εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθώλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην πεξηβάιινλ (μύιν, ύθαζκα) 

αιιά θαη ε απνθπγή ρξήζεο αθαιαίζζεησλ δηαθεκηζηηθώλ θαη άιισλ εηδώλ ή 

αληηθεηκέλσλ, όπσο πιαζηηθέο θαξέθιεο ή ηξαπέδηα, νκπξέιεο, δνρεία, επηγξαθέο, 

ςπγεία, θ.ι.π. . 

 

6. Δηδηθόηεξα απαγνξεύεηαη ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ζηαζεξήο 

θαηαζθεπήο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπνληαη εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ θαη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ ή πέξγθνιαο, θαηόπηλ εηδηθήο άδεηαο ηνπ Γήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο έξγνπ από ηδηώηε ζε δεκνηηθό αθίλεην 

θαη ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο εθόζνλ απαηηείηαη. Τα έμνδα θαηαζθεπήο ησλ 

απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηα έμνδα γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνδνκηθήο, βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή. Μεηά ηελ ιήμε 

ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ όιεο νη θαηαζθεπέο θαη νη ππνδνκέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζην αθίλεην, παξακέλνπλ πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο από πιεπξάο κηζζσηή. 

 

7. Σηε δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο ή 

εθκεηαιιεπηήο θαληίλαο ή νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξόκελνο πνπ ζα δειώζεη 

ππεύζπλα ζηελ αξκόδηα επηηξνπή όηη πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη 

θαληίλα ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ θαηάζεζε ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: (α) εγγπεηηθή 

επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκό, αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή 

Γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ ίζν κε ην 1/10 ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο εθθίλεζεο (εηήζην κίζζσκα) ηνπ αληίζηνηρνπ ελνηθηαδόκελνπ 

ηκήκαηνο, (β) βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο 

πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζηνλ Γήκν, (γ) βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζηε 

Γ.Δ.Υ.Α.Β.Κ. θαη (δ) ηζρύνπζα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ή ην γξακκάηην, νη βεβαηώζεηο 

πεξί ηεο κε νθεηιήο θαη ην επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύζηεο. Η έιιεηςε 

ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά αλύπαξθηε θαη απαξάδεθηε. 

 

8. H ηιμή εκκίνηζηρ (μίζθωμα) γηα νιόθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν θαζνξίδεηαη ζην 

πνζό ησλ 300,00€. 

 
9. Η ππώηη πποζθοπά πξέπεη λα είλαη θαηά 10,00 € ηνπιάρηζηνλ αλώηεξε ηεο ηηκήο 

εθθίλεζεο, ελώ θάζε επόκελε πξνζθνξά θαηά 10,00€ ηνπιάρηζηνλ αλώηεξε ηεο 

πξνεγνύκελεο. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε 

ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη 

επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 
10. Σέλη σαπηοζήμος  και ειζθοπά ςπέπ Ο.Γ.Α. . Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί κε 

ηε δεκνπξαζία, ππόθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ (3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 

20% επ’ απηνύ), ην νπνίν  βαξύλεη ππνρξεσηηθά ηνλ κηζζσηή θαη εηζπξάηηεηαη 

από ηνλ Γήκν θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο.  

 
11. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, πξέπεη λα ην δειώζεη ακέζσο θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα παξνπζηάζεη πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην, 

δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ν ίδηνο σο ελνηθηαζηήο. 

 
12. Τν εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ζηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ. 

 
13. Άξλεζε πξνθαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ παξνύζα 

απόθαζε, επηθέξεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αθύξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Ο.Δ. 

απνθαζίδεη γηα ηελ αλακίζζσζε ηνπ ρώξνπ. 

 
14. Ημεπομηνία και σώπορ διενέπγειαρ - διαδικαζίαρ δημοππαζίαρ : 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηιρ 22 Ιοςλίος 2020 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 11:00 

π.μ. έωρ και ηιρ 12:00 μ.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο 

(Οηθνλνκηθή Υπεξεζία) ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ (ζρεη. ε 

αξηζκ. 265/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ). Γύλαηαη όκσο λα 

ζπλερηζηεί θαη  κεηά ηελ νξηδόκελε ώξα ιήμεο, (δειαδή ηελ 12
ε
 κεζεκβξηλή), εθ 

όζνλ ππάξρεη πξνζέιεπζε ελδηαθεξνκέλσλ θαη εμαθνινπζνύλ λα θαηαηίζεληαη νη 
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πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ρσξίο δηαθνπή θαη κόλνλ κεηαμύ απηώλ πνπ 

έρνπλ ήδε πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ θαηαζέζεη έζησ 

θαη κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή (κέρξη ηελ 12
ε
 

κεζεκβξηλή). Σε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε 

δεκνπξαζία, αθόκα θαη αλ απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε, όζνη πξνζέιζνπλ κεηά ηελ 

νξηδόκελε από ηε δηαθήξπμε ώξα ιήμεο (δειαδή ηελ 12
ε
 κεζεκβξηλή). 

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Γεκνηηθόο Υπάιιεινο θ. Φώηηνο Κνπξειήο 

πνπ ζα αλαπιεξώλεηαη από ηε Γεκνηηθό Υπάιιειν θ. Νεθηαξία Γειεγηάλλε. 

 
15. Ο πιεηνδόηεο δελ δηθαηνύηαη απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζνύλ ηα 

πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ Ο.Δ. ή ην ηκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ 

Ννκνύ Αξθαδίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ινλίνπ, νθείιεη δε εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη εμνθιήζεη ην ζπλνιηθό 

κίζζσκα. Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία εθπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο Γηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη 

επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 
16. Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηνλ δηαγσληζκό ζα αληηθαηαζηαζεί πξηλ από 

ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε άιιε, καλήρ σπήζηρ ηος μιζθίος 

θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ, πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ εηήζηνπ 

κηζζώκαηνο, όπσο απηό έρεη πξνθύςεη από ηελ δεκνπξαζία θαη ζα επηζηξαθεί 

ζηνλ κηζζσηή ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ, αθνύ έρεη θαηαβάιεη θαη ηελ 

ηειεπηαία δόζε ηνπ κηζζώκαηνο θαη έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ινηπέο ππνρξεώζεηο 

ηνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε εγγπεηηθή εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο άιιε 

δηθαζηηθή παξέκβαζε ή άιιε δηαδηθαζία. 

 
17. Ο κηζζσηήο ελλνείηαη όηη έιαβε πξνεγνπκέλσο γλώζε ηνπ πξνο εθκίζζσζε ρώξνπ, 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε απηνύ θαη ηελ έθηαζή ηνπ, νπόηε νύηε ιύζε ηεο 

κίζζσζεο γίλεηαη νύηε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο γηα θαλέλαλ πξνβαιιόκελν ρώξν. 

 
18. Υπεθκίζζσζε ηνπ ρώξνπ απαγνξεύεηαη απνιύησο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε κηζζσηήο 

θαη ν ππεθκηζζσηήο απνβάιινληαη ακέζσο ησλ κηζζσκέλσλ ρώξσλ θαη ε εγγύεζε 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ αλέθθιεηα. 
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19. Γεκνζίεπζε δηαθύξπμεο. Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ 

δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε δεκνζίεπζε αληηγξάθνπ 

απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Αγίνπ Αλδξέα. 

Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο, 

ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4141/13. 

 
20. Δθόζον δεν εκδηλωθεί απσικά ενδιαθέπον ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζην 

ίδην κέξνο ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζζεί εμαξρήο κε ηε δηαθήξπμε 

Γεκάξρνπ, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. 

 
21. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ην κηζζσηήξην ζα ππνγξαθεί από ηνλ 

Γήκαξρν, κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 
22. Όια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνύ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πιεηνδόηε. 

 
23. Η κίζζσζε δελ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ. Η 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξόκελνπ ζηε δεκνπξαζία επέρεη δήισζε 

παξαίηεζεο ησλ επεξγεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ κηζζσηή 

θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο ηνπ Νόκνπ πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ. 

 
24. Τπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81.".  

 

 

 

       Ο Γήμαπσορ  

 

 

 

                   Γεώπγιορ Καμπύληρ  

 

 


