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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Καναλλάκι: 15- 06-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ                                         Αρικμ. Πρωτ.:  5652 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 
 
                                                                                      

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΓΑ 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: 

-Τθν υπ’ αρικμ. 60/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ του Διμου Πάργασ, περί 

κακοριςμοφ  των όρων δθμοπραςίασ δθμοτικϊν ακινιτων, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω, 

- Τθν   υπ' αρικμ. 68/2019   απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τισ διατάξεισ των 

άρκρων 86,103,192 του Ν. 3463/2006 (Δθμοτικόσ Κοινοτικόσ Κϊδικασ) τισ διατάξεισ του 

Π.Δ. 270/1981 «Περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 

διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι’ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 

κοινοτιτων» και τισ διατάξεισ  του άρκρου 72 του ν.3852/2010. 

Διακθρφςςει  ότι: 

Σφμφωνα με   τα ανωτζρω ο Διμοσ  μασ κα προχωριςει ςε μίςκωςθ ενόσ 
ακινιτου επιφάνειασ 4.361,61τ.μ.  ευριςκόμενο ςτθν Κοινότθτα Αγιάσ ςτθν κζςθ «Παλιά 
Σκουπίδια»  με  πλειοδοτικι δθμοπραςία, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο ΠΔ 270/81,  
προκειμζνου να  χρθςιμοποιθκεί  ωσ  χϊροσ  ςκοπευτθρίου, με  τουσ  εξισ όρουσ: 

Άρκρο 1ο 

Το  μίςκιο ςτο οποίο κα δθμιουργθκεί ςκοπευτιριο  δυνάμει τθσ υπϋαρικμ. 68/2019 
απόφαςθσ Δ.Σ. είναι ζκταςθσ 4.361,00 τ.μ. και βρίςκεται ςτθ κζςθ «Παλιά Σκουπίδια» 
τθσ  τ.κ. Αγιάσ Διμου Πάργασ. 
 
Άρκρο 2ο 
Η δθμοπραςία κα είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι, και κα διεξαχκεί ςτο 
δθμοτικό κατάςτθμα ςτο Καναλλάκι  τθν 22-6-2020   θμζρα Δευτζρα και ϊρα 9.00 ζωσ 10 
π.μ , ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν μίςκωςθσ εκμίςκωςθσ και 
εκποίθςθσ κινθτϊν και ακινιτων πραγμάτων του Διμου. Η δθμοπραςία μπορεί να 
ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ' όςον εξακολουκοφν άνευ 
διακοπισ οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ 
ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. 
Σε περίπτωςθ  του για  οποιοδιποτε  λόγω δεν διεξαχκεί  τθν  22-06-2020 κα  
επαναλθφκεί τθν  23-06-2020 θμζρα Τρίτθ   και  ϊρα  9:00 ζωσ 10:00 
Άρκρο 3ο 

 Εγγυθτισ 
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Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 
υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και ζτςι κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Άρκρο 4ο 

Πρϊτθ προςφορά ετιςιου μιςκϊματοσ ορίηεται το ποςό των δζκα  ευρϊ (10,00)€/ςτρ. 
ανά μινα. 
Άρκρο 5ο 

Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ, ορίηεται ςε είκοςι  (20) ζτθ, κα αρχίηει από τθν υπογραφι 
τθσ οικείασ ςφμβαςθσ. 
Άρκρο 6ο 

Προκεςμία καταβολισ του Μιςκϊματοσ 

Το μίςκωμα κα βεβαιϊνεται κατ’ ζτοσ με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογοφν ετιςιο 
μίςκωμα κα καταβάλλεται εφάπαξ ςτθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου εντόσ του 
πρϊτου μινα μετά τθ βεβαίωςι του. Για το πρϊτο ζτοσ κα καταβλθκεί εφάπαξ με τθν 
υπογραφι του ςυμβολαίου. Κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ πζραν των τριϊν 
(3) μθνϊν ςυνεπάγεται ζκπτωςθ του μιςκωτι και διενζργεια αναπλειςτθριαςμοφ ςε 
βάροσ του και του εγγυθτι του και κα ευκφνονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά 
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 
Άρκρο 7ο 

 Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ και ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ 
αποηθμίωςθ από τθν μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ, κακϊσ επίςθσ καμιά 
αξίωςθ δεν μπορεί να ζχει για κακυςτζρθςθ τθσ κοινοποίθςθσ ς’ αυτόν από το Διμο τθσ 
εγκριτικισ απόφαςθσ. 
Άρκρο 8ο 

Προκειμζνου να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθν δθμοπραςία πρζπει να προςκομίςει: 
φορολογικι ενθμερότθτα για χρζθ προσ το Δθμόςιο και το Διμο Πάργασ .Επίςθσ  για τθν  
 ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη είηε 

γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τ.Π.Δ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

Τξάπεδαο, πνζνύ ίζνπ πξνο  ην 10% ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο γηα δηάξθεηα 

ελόο έηνπο, (ήηνη ην 10 % ηνπ εηεζίνπ  κηζζώκαηνο ) θαη ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνπο 

απνθιεηόκελνπο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο  αλάδεημεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

Η σο άλσ θαηαηεζεηκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κε άιιε λέα πνζνύ ίζνπ κε τρία  κεληαία 

κηζζώκαηα θαη ε νπνία επηζηξέθεηαη ζε απηόλ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

  

Η  εγγύεζε απηή θαηαηίζεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εκπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ κηζζσηή εθόζνλ έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Δήκν, απνξξένπζεο εθ ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο, 

δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε θαηαπίπηεη απηνκάησο θαη ρσξίο θακία άιιε απαηηνύκελε 

ελέξγεηα ππέξ ηνπ Δήκνπ θαη ζπκςεθίδεηαη πξνο εμόθιεζε ησλ νθεηινκέλσλ ρξεώλ. 

-     Η εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ (10% Χ43,61ρ12   =) 52,32€ €. 
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. 
Άρκρο 9ο 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ που κα λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία κα κεωρείται ότι ζλαβε 
γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Θα προςκομίηεται ςχετικι Υπεφκυνθ 
Διλωςθ). 
Άρκρο 10o  
 
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ 
μετά του ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για αυτόν 
που τθν υποβάλλει, θ υποχρζωςθ δε αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο 
ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
Άρκρο 11ο 

Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ 
δθμοπραςίασ επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ του διαγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ 
τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο κακϊσ και τθν Αςτυνομικι ταυτότθτά του, αλλιϊσ 
κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
Οι εταιρείεσ εκπροςωποφνται από τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ (βάςει των εταιρικϊν 
τουσ, αντίγραφο του οποίου υποβάλουν ςτθν Επιτροπι). 
Άρκρο 12ο 
φμβαςθ  

Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, 
που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ τθσ διοικθτικισ αρχισ περί 
κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει μαηί με 
τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του και του εγγυθτι του, οι οποίοι 
ευκφνονται για το μεγαλφτερο τυχόν οικονομικό αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ από αυτό 
τθσ προθγοφμενθσ. 
Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα θμερϊν θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι 
καταρτίςτθκε οριςτικά.  
Άρκρο 13ο 

 Τποχρεϊςεισ μιςκωτι 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί και διαφυλάςςει τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ 
αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει το μίςκιο, ςε καλι κατάςταςθ, 
προςτατεφοντασ αυτό απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ.  
Άρκρο 14ο 

Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ 
του μιςκϊματοσ ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου. 
Άρκρο 15ο 
 
 Ο μιςκωτισ οφείλει να χρθςιμοποιεί το ακίνθτο για τθν χριςθ για τθν οποία του 
εκμιςκϊκθκε, ιτοι για χριςθ ςκοπευτθρίου . 
Θα χρθςιμοποιθκεί μόνο θ ζκταςθ που εκμιςκϊνεται και απαγορεφεται οποιαδιποτε 
επζμβαςθ ι μετακίνθςθ. Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε εργαςία που κα ζχει ςαν 
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ςυνζπεια τθ δθμιουργία προβλθμάτων ςτουσ ιδιοκτιτεσ των γειτονικϊν αγροτεμαχίων ι 
επαγγελματιϊν. 
Σε όλθ τθσ διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ο μιςκωτισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 
ςυντιρθςθσ καιεπιςκευισ ηθμιϊν ι βλαβϊν του μιςκίου. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ, 
προςκικθ ι μεταρρφκμιςθ παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου χωρίσ κανζνα απολφτωσ 
δικαίωμα για αφαίρεςθ ι υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. Κάκε αναγκαία 
επωφελισ δαπάνθ που τυχόν γίνει ςτο μίςκιο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ για τθν 
αξιοποίθςθ ι προςταςία του, βαρφνει αποκλειςτικά τον μιςκωτι και κα παραμείνει ςε 
όφελοσ του μιςκίου χωρίσ καμία υποχρζωςθ του εκμιςκωτι για αποηθμίωςθ του 
μιςκωτι. 
Απαγορεφεται θ κατάλθψθ άλλων χϊρων γφρω από τθν εκμιςκοφμενθ ζκταςθ και θ 
τοποκζτθςθ ςϋαυτι μθχανθμάτων ι αντικειμζνων (εφφλεκτων υλικϊν κλπ) που μπορεί 
να βλάψουν το ακίνθτο ι να ρυπαίνουν ςοβαρά το περιβάλλον. 
Άρκρο 16ο 

 Αναμίςκωςθ – Τπεκμίςκωςθ 

Σιωπθρι αναμίςκωςθ, ωσ και υπεκμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι απαγορεφεται 
απολφτωσ. 
Άρκρο 17ο 

 Ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να μειϊνει το μίςκωμα και δεν κα αναγνωρίηει τυχόν 
ηθμιζσ από κεομθνία ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
Άρκρο 18ο 
 
Κάκε δαπάνθ και επιβαλλόμενο πάγιο, τζλοσ και φόρο από τθ χριςθ του μιςκίου, κακϊσ 
και ζξοδα ςυμβάςεωσ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον αναδειχκζντα μιςκωτι, 
χωρίσ καμία ευκφνθ εκ μζρουσ του Διμου. Σε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ αυτϊν ο 
μιςκωτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ εγγυθτικι εκπίπτει υπζρ του Διμου. 
Άρκρο 19ο 
 
Αν ο μιςκωτισ αποχωριςει πριν τθ λιξθ τθσ εκμίςκωςθσ οφείλει να καταβάλει το τίμθμα 
που αναλογεί ςε ζνα (1) ζτοσ. 
Άρκρο 20ο 
 
Λιξθ μίςκωςθσ 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το μίςκιον ςτθν 
κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, απομακρφνοντασ κάκε κτιριακι ι άλλθ υποδομι. 
Εφόςον διαπιςτωκεί ότι τθρικθκαν οι όροι τθσ εκμίςκωςθσ θ εγγφθςθ επιςτρζφεται, 
διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
 

 

Άρκρο 21ο 

Η μίςκωςθ μπορεί να λυκεί από πλευράσ του Διμου ςε περίπτωςθ που: 
α) ο μιςκωτισ δεν ζχει προβεί ςτθ λιψθ των απαραίτθτων αδειοδοτιςεων για τθν 
δθμιουργία και λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, εντόσ τθσ ςχετικισ προκεςμίασ. 
- ο μιςκωτισ δεν χρθςιμοποιεί τθν ζκταςθ για το ςκοπό που του εκμιςκϊκθκε. 
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- βλάπτεται το δθμοτικό και δθμόςιο ςυμφζρον . 
Κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και χωρίσ να δοκεί 
καμία αποηθμίωςθ ςτον μιςκωτι. 
β) Η μίςκωςθ μπορεί να λυκεί, από πλευράσ του μιςκωτι, κατόπιν αιτιςεϊσ του προσ το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
 Άρκρο 22Ο  
 
Σε περίπτωςθ που κα μεταβιβαςκεί το ακίνθτο που κα μιςκωκεί , ο νζοσ κφριοσ 
αναλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του πωλθτι από τθν παροφςα μίςκωςθ, ο δε 
πωλθτισ είναι υποχρεωμζνοσ προτοφ μεταβιβάςει το ακίνθτο να γνωςτοποιιςει 
εγγράφωσ ςτο Διμο τα πλιρθ ςτοιχεία του αγοραςτι. 
Άρκρο 23ο 
 
Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν μονομερι   λφςθ τθσ μίςκωςθσ εφόςον τοφτο 
επιβάλλει λόγο γενικότερου ςυμφζροντοσ ι επιςκευισ του ακινιτου. 
Άρκρο 24ο 
 Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί τουλάχιςτον πζντε  θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ,  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Άρκρο 25ο 

 Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' 
αυτιν μειοδότθσ.  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν: 
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι επιτροπι ι το δθμοτικό 
ςυμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ 
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ 
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ μειοδότθσ και ο εγγυθτισ του 
αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ επίςθσ όταν μετά τθν 
κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου μειοδότθ 
και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου 
κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου 
αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε 
ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. 
Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά 
κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 
Άρκρο 26ο 

Όποια τυχόν διαφορά αναφφεται από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί , κα λφεται από 
τα δικαςτιρια Πρζβεηασ. 
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Άρκρο 27ο 

Υπογραφι μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ςε ςυμβολαιογράφο μετά τθν ζγκριςθ των 
πρακτικϊν. 
Άρκρο 28ο 

 Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από το Γραφείο Δθμοπραςιϊν, Τθλζφωνο 

2684360333 FAX 2684029003(Αρμόδια  υπάλλθλοσ  κ. Γιάγια  Μαρία ) 

 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα 
από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ.  

 
Ο Διμαρχοσ  Πάργασ 

 
Ζαχαριάσ   Νικόλαοσ 
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