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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

(Kαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο) ΣΖΝ Σ.Κ. ΡΟΓΟΣΟΠΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ ΟΣΗ : 

  
Δθηίζεηαη ζε θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ κε αξ. 

ηεκ. 75 Αλαδαζκνύ 1974-1975, (πξώελ ζρνιηθόο θιήξνο), αξδεπόκελν, εκβαδνύ 18.063 η.κ. θαη ΑΣΑΚ: 

01072795820, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΜΠΟΤΚΑΡΗΑΣΑ» ηεο Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ  Γήκνπ Είηζαο, κε 

ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο: δύν ρηιηάδεο δηαθόζηα εβδνκήληα έμη επξώ [2.276,00 €] εηεζίσο θαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ [4] εηώλ.  

Ζ  δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο, (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), ζηηο  24 ηνπ 

κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα 10.00 π.κ., (ώξα ιήμεο θαηάζεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο,) έσο 11.00 π.κ., (ώξα ιήμεο ηνπ ρξόλνπ πιεηνδνζίαο), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ νη δεκόηεο θάηνηθνη ηεο Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ Γ.Δ. 

Παζζαξώλνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

- Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ      

δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζηηο 31 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή, ζηνλ ίδην ρώξν θαη 

ηελ ίδηα ώξα. 

- Αλ θαη ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί  λα ζπκκεηέρεη    ζ’ 

απηή νπνηνζδήπνηε,  ζηηο 07 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή, ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην 

ρώξν. 

Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ θαηαζέζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο 

εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ 

δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή 

Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  

νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, δειαδή πνζό : δηαθόζηα είθνζη επηά επξώ 

θαη εμήληα ιεπηά (227,60 €). 

Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

- Βεβαίσζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη δεκόηεο κόληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ  

  Είηζαο, (γηα ηελ α’& β’ δεκνπξαζία) 

- Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από Σακεηαθή Τπεξεζία Γήκνπ Είηζαο,  

- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα,  

- Αληίγξαθν Γ.Α.Σ.   

Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

- Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από Σακεηαθή Τπεξεζία Γήκνπ Είηζαο,  

- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα,  

- Αληίγξαθν Γ.Α.Σ.   

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ πνπ βαξύλνπλ ηα αγξνθηήκαηα δει. πάγηα 

θαη αξδεπηηθά ηέιε πξνο Σ.Ο.Δ.Β. Κξύαο-Λαςίζηαο θ.ι.π. θαζ’ όηη πξόθεηηαη γηα αξδεπόκελε 

έθηαζε. 

                                                                                                                     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                       ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ 

 ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΗΜΖ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΘΔΖ «ΜΠΟΤΚΑΡΗΑΣΑ» Σ.Κ. ΡΟΓΟΣΟΠΗΟΤ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

 

Έρνληαο Τπόςε: 

Α)  Σν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ Α’ 77/30-3-81) 

Β)  Σν Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) άξζξν 195-Δθκίζζσζε θαιιηεξγήζηκεο γεο ησλ Γήκσλ. 

Γ)  Σν Ν. 3852/2010 θαη ηνλ Ν. 4555/2018 

Γ) Σελ ππ’ αξηζκ. 412/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνλ «νξηζκό επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ θαηά ην έηνο 2019». 

Δ) Σελ ππ’ αξηζ. 145/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα «επαλαδεκνπξάηεζε 

θαιιηεξγήζηκεο αξδεπόκελεο έθηαζεο, ζηε ζέζε «Μπνπθαξηάηζα» Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ». 

Ε) Σελ ππ’ αξηζκ. 142/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη 

όξνη δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο αξδεπόκελεο έθηαζεο, (αξ. ηεκ.75 

Αλαζαζκνύ 1974-1975), πξώελ ζρνιηθνύ θιήξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μπνπθαξηάηζα» Σ.Κ. 

Ρνδνηνπίνπ Γήκνπ Είηζαο, εκβαδνύ 18.063,00 η.κ. 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ, 

θαιιηεξγήζηκεο αξδεπόκελεο έθηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη θαινύκε ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ , 

 

1) Πεξηγξαθή ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο  

 

ATAK: 01072795820- Καιιηεξγήζηκε αξδεπόκελε έθηαζε, (πξώελ ζρνιηθόο θιήξνο) ζηε ζέζε 

«Μπνπθαξηάηζα»  Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ, εκβαδνύ 18.063 η.κ., κε αξ.ηεκ. 75 Αλαδαζκνύ 1974-1975, ε 

νπνία εθκηζζώλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ [4] εηώλ.    
H Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδνηνπίνπ ζπλαηλεί γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο αλσηέξσ θαιιηεξγήζηκεο 

έθηαζεο θαη δειώλεη όηη δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θηελνηξνθίαο. 

 

2) Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη 

ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε 

δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο 

θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, 

ε δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

 

 



 

 

 

 

 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην 

λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί. 

ηελ α’ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί δεκόηεο θάηνηθνη ηεο Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Αλ ε 

δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα επαλαιακβάλεηαη θαη γίλνληαη δεθηνί δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

θαη ηέινο αλ ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία είλαη άγνλε επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζ’ 

απηήλ νπνηνζδήπνηε. 

 

3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ  δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο, (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), 

ζηηο  24 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα 10.00 π.κ., (ώξα ιήμεο 

θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο,) έσο 11.00 π.κ., (ώξα ιήμεο ηνπ ρξόλνπ πιεηνδνζίαο), 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ νη δεκόηεο 

θάηνηθνη ηεο Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ Γ.Δ. Παζζαξώλνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

- Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ      

δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζηηο 31 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή, ζηνλ 

ίδην ρώξν θαη ηελ ίδηα ώξα. 

- Αλ θαη ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί  λα 

ζπκκεηέρεη    ζ’ απηή νπνηνζδήπνηε,  ζηηο 07 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 

Παξαζθεπή, ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν. 

 

4) Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο: δύν ρηιηάδεο δηαθόζηα εβδνκήληα έμη επξώ (2.276,00 €) 
εηεζίσο, γηα ην αγξνηεκάρην-θαιιηεξγήζηκε έθηαζε κε ATAK :01072795820,  πξώελ ζρνιηθόο 

θιήξνο, ππ’ αξ. ηεκ. 75 Αλαδαζκνύ 1974-1975, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μπνπθαξηάηζα» ηεο 

Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ, εκβαδνύ  26.205 η.κ.  

 

5) Δγγπεηήο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

 

6) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε 

αξκνδηόηεηα.  

7) ύκβαζε  

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή 

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ 

ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ 

ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην 

κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο. 

 



 

 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε 

νξηζηηθά.  

 

8) Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα [4] ρξόληα, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο 

θακία αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο.  

 

9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο θαη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο εμόθιεζεο ηνπ κηζζώκαηνο πέξαλ ηνπ ρξόλνπ πνπ απνξξέεη από ηε ζύκβαζε 

θεξύζζεηαη έθπησηνο ν κηζζσηήο.   

 

10) Δγγύεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

 

Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ θαηαζέζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, 

σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί 

λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα 

εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο 

πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, δειαδή : 

α] εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, είηε ν ίδηνο, είηε άιινο ελεξγώλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ νξηδνκέλνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο [γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζεθώλ ηνπ Σ.Π. & Γ. ή εγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 

Σ.Π.& Γ. γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό] πνζνύ (227,60 €) : δηαθόζηα είθνζη επηά επξώ θαη εμήληα 

ιεπηά,  ήηνη  [2.276,00 € εηεζίσο Υ 10% = 227,60 €]. Ζ Δγγύεζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ απηνύ Σακείνπ, πνζνύ 

ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό (1/10) επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί.  

Σν πνζό απηό ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλν κέρξη  ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Γελ ζα ζπκςεθίδεηαη κε 

ηπρόλ θαζπζηεξνύκελα ελνίθηα θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή, εθόζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ζύκθσλα κε ην Νόκν. 

Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

 Βεβαίσζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη δεκόηεο κόληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο, (γηα ηελ α’ & β’) 

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από Σακεηαθή Τπεξεζία Γήκνπ Είηζαο 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 Αληίγξαθν Γ.Α.Σ.   

Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από Σακεηαθή Τπεξεζία Γήκνπ Είηζαο 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

              Αληίγξαθν Γ.Α.Σ.   

 

11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη 

ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ πνπ βαξύλνπλ ην αγξόθηεκα δει. πάγηα 

θαη αξδεπηηθά ηέιε πξνο Σ.Ο.Δ.Β. Κξύαο-Λαςίζηαο θ.ι.π. 



 

12) Λήμε κίζζσζεο 

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

13) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

 

14) Δπζύλε Γήκνπ 

 

Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ 

κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.  

 

15) Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Είηζαο (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1, ζηελ Διενύζα) θαη ζηελ Σ.Κ. Ρνδνηνπίνπ. 

Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

                                         16) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 

πιεηνδόηεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνύζαο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) αλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ 

αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ 

πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ 

εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ 

πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

17) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Δπαλζία Παληαδή, 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λ. Παζζαξώλνο 1 ζηελ Διενύζα,  Σειέθσλν 26533-

60013,  FAX 26510-62794, email.: vpantazi@zitsa.gov.gr. 

 

 

                                                                      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                                                                              

 

                                                                               ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 


