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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

στην Τ.Κ. Φοινικούντας 
 

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81     (Φ.Ε.Κ.    77/Α’/30-3-1981) 

 2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010   (Φ.Ε.Κ.   87/Α’/07-06-2010) 

 3. Το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/08-06-2006) 

 4. Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (Φ.Ε.Κ. 212/Α’/10-09-1979): «Περί τρόπου ενερ- 

     γείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών,  

     µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων  

     κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

 5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (Φ.Ε.Κ. 76/Α’/28-3-2003): «Μισθώσεις ακινήτων  

      για στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

 6. Την υπ’ αριθ. 19/02-03-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  

      Πύλου – Νέστορος για την αναγκαιότητα µίσθωσης ακινήτου  

      (Α∆Α: Ω∆ΜΕΩ1Β-353). 

 7. Την µε αριθ. πρωτ. 4539/30-03-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό για ορισµό  

      µέλους στην Επιτροπή εκτίµησης ακινήτου Φοινικούντας 

      (Α∆Α: 6Ω8ΑΩ1Β-0ΛΥ). 

 8. Την υπ’ αριθ. 23/04-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  

      Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 494ΙΩ1Β-Ν4Θ) µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι  

      της ∆ηµοπρασίας. 

 9. Την υπ’ αριθ. 75/12-04-2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου   

      – Νέστορος (Α∆Α: Ω0Ο4Ω1Β-Χ4Ζ), µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη της   

      Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου. 

10. Την πίστωση ποσού € 1.900,00 (€ Χιλίων εννιακοσίων) στον Κ.Α. 10-6232.004  

       µε τίτλο:«Μισθώµατα Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Φοινικούντας». 

                         

             Πύλος 27 Απριλίου 2016 

                                                                                            

               Αριθµ. Πρωτ. 6273 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
∆ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για την µίσθωση ακινήτου από το 

∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστούν Υπηρεσίες της Τ.Κ. Φοινικούντας και καλούµε 

τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης. 

 

Α) Περιγραφή του µισθίου 

 

Άρθρο 1 Περιγραφή του µισθίου 

Το µίσθιο πρέπει: 

● Να βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού Φοινικούντας. 

● Να είναι ισόγειο για να έχει εύκολη πρόσβαση εµβαδού περίπου 50,00 τ.µ. για να  

    καλύπτει τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Φοινικούντας. 

● Να βρίσκεται σε καλή κατάσταση µε υδροχρωµατισµούς εσωτερικά και εξωτερικά.  

   Οι τυχόν επισκευές που θα γίνουν εσωτερικά και εξωτερικά [µε υπόδειξη του   

   ∆ήµου] από τον µισθωτή, παραµένουν σε όφελος του µισθίου, χωρίς δικαίωµα του  

   µισθωτή για αποζηµίωσή του. 

 

Άρθρο 2 Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 

Η ∆ηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις 

ως εξής: 

 

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο ∆ήµαρχος δηµοσιεύει λεπτοµερή ∆ιακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφεροµένους 

όπως, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της δηµοσιεύσεως, εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον ∆ήµο και στη συνέχεια 

η αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆. 

270/1981, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφε-

ροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της 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, αποστέλ-

λονται στο ∆ήµο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

 

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 

Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, 

καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την 

διενέργεια της ∆ηµοπρασίας συντάσσεται Πρακτικό το οποίο µετά την λήξη της 

∆ηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή. 

 

Άρθρο 3 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία-δικαιολογητικά 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει: 

● Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγµένο από κάθε   

     βάρος, χρέος, προσηµείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου,    

    δουλεία, και γενικά ελεύθερο και απαλλαγµένο από πραγµατικό ή νοµικό   

    ελάττωµα µε την πλέον ευρεία του Νόµου έννοια. Σε κάθε περίπτωση δεν   

    υφίσταται καµία υποχρέωση του ∆ήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς  

    οιονδήποτε. 
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● Επίσηµο τίτλο (Συµβόλαιο) που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του  

    συγκεκριµένου ακινήτου και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρµόδιο  

    Υποθηκοφυλακείο. 

● Άδεια οικοδοµής ή βεβαίωση της Πολεοδοµίας ότι το κτίσµα δεν είναι αυθαίρετο. 

● Ενεργειακό Πιστοποιητικό. 

 

Άρθρο 4 ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από την µη έγκριση 

των Πρακτικών της ∆ηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πύλου - 

Νέστορος. 

 

Άρθρο 5 Σύµβαση 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποί-

ηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επι-

τροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέ-

σµατος της ∆ηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης. 

∆ιαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον 

διαφοράς του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας από την προηγουµένη. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρεί-

ται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

 

Άρθρο 6 ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, από την ηµεροµηνία υπογρα-

φής της σύµβασης µίσθωσης. 

 

Άρθρο 7 Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Το µίσθωµα θα κατατίθεται ανά τρίµηνο, στο τέλος κάθε τριµηνίας, σε λογαριασµό 

του δικαιούχου. 

 

Άρθρο 8 Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις εκµισθωτή 

Ο εκµισθωτής κατά την διάρκεια της µίσθωσης είναι υποχρεωµένος να κάνει στο 

µίσθιο τις αναγκαίες αλλαγές και να επανορθώνει τις από συνήθη χρήση φθορές, σε 

ορισµένη προθεσµία από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10 Κρατήσεις 

Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνουν τον εκµισθωτή. 

 

Άρθρο 11  Το ανώτατο όριο προσφοράς για το µηνιαίο µίσθωµα θα οριστεί από την 

Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆. 270/1981 σύµφωνα µε το άρθρο 4 & 5 του ιδίου 

Π.∆. 
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Άρθρο 12 Λήξη µίσθωσης 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

Ο µισθωτής δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του ακινήτου 

που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιό-

τητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 

 

Άρθρο 13 Πρόωρη λύση µίσθωσης 

1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται, διαρκούσης της µισθώσεως, να ενεργή στο µίσθιο τις  

    αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές που προέρχονται από την  

    συνήθη χρήση εντός ευλόγου προθεσµίας από της σχετικής ειδοποιήσεως της  

    στεγαζοµένης Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

2. Σε περίπτωση άρνησης, ή µη ενεργείας υπό του εκµισθωτού των ανωτέρω εργα-  

    σιών ο ∆ήµος, έχει το δικαίωµα, ή να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων  

    µέχρις εκτελέσεως αυτών ή να προβεί εις την µονοµερή λύση της µισθώσεως και  

    την δια διαγωνισµού ή απ' ευθείας µίσθωση ετέρου αναλόγου ακινήτου εις βάρος  

    του εκµισθωτού, ή να ενεργήσει αυτές σε βάρος αυτού και εκ της εγγεγραµµένης  

    εις τον προϋπολογισµό του ∆ήµου πιστώσεως των µισθωµάτων. Το ποσό της  

    γενοµένης δαπάνης, παρακρατείται εκ των πρώτων, µετά την επισκευή πληρωθη- 

    σοµένων µισθωµάτων, µετά προηγούµενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του  

    ∆ήµου. 

3. Ο ∆ήµος ως µισθωτής, δύναται να προέλθει διαρκούσης της µισθώσεως άνευ  

    ουδεµίας αποζηµιώσεως του εκµισθωτού, εις µονοµερή λύσιν της µισθώσεως εάν: 

    α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζοµένων εις το µίσθιον υπηρεσιών, 

    β) µεταφέρει την στεγαζόµενη Υπηρεσία εις ακίνητο ιδιοκτησίας του,  

    γ) προσφερθεί, εις αυτό παρά τρίτου, η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου δια  

        τον υπόλοιπο χρόνο της µισθώσεως,  

    δ) αναδιοργανωθεί η Υπηρεσία του ∆ήµου κατά την διάρκεια της µισθώσεως, ώστε  

        το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να µην είναι απαραίτητο,  

    ε) µεταφερθεί εις άλλον τόπο, η εις το µίσθιο εγκατεστηµένη Υπηρεσία του ∆ήµου  

        έστω και προσωρινώς.  

 

∆ια την κατά ανωτέρω λύση της µισθώσεως απαιτείται έγγραφος ειδοποίησης, προς 

τον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρας προς της εν τη σχετική ειδοποιήσει 

καθοριζοµένης ηµεροµηνίας λύσεως της µισθώσεως, αφ' ης παύει και πάσα υποχρέ-

ωσης του ∆ήµου προς καταβολή µισθώµατος. 

 

Άρθρο 14 Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή παράταση της µίσθωσης ή αναµίσθωση απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 15 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 

θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του κ. ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από 

την διενέργεια της ∆ηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Φοινικούντας και στο Πίνακα 

Ανακοινώσεων στην έδρα του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 16 Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον κ. ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθη-

κε κατ' αυτήν µειοδότης. 
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Η ∆ηµοπρασία 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 στην διενέργεια της ∆ηµοπρασίας 

β) µετά την κατακύρωση της ∆ηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να   

    υπογράψει τα Πρακτικά, ή την σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποί- 

    ηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρα-  

    σίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογρα-  

    φή της σύµβασης. 

 

Στην περίπτωση (β) η ∆ηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειο- 

δότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν 

ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η επαναληπτική ∆ηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική ∆ιακήρυξη του κ. 

∆ηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης ∆ιακήρυξης και δηµοσιευοµένης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της ∆ηµοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της ∆ηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 

κατά την προηγούµενη ∆ηµοπρασία. 

 

Άρθρο 17 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για την ∆ηµοπρασία παρέχονται από την κα Σκόκου Αντωνία, Υπάλλη-

λο του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες - ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο 2723 3 60246 ή ΦΑΞ 2723 0 28279. 

Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την 

προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας, η  

     οποία θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε το Π.∆. 270/1981. 

 

Γ. Για τη δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου  

     Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2016 πίστωση ποσού € 1.900,00 (€ Χιλίων εννιακο- 

     σίων) στον Κ.Α. 10-6232.004 µε τίτλο:«Μισθώµατα Κοινοτικού Καταστήµατος  

     Τ.Κ. Φοινικούντας» και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 266/Α/28-3-2016 Πρόταση Ανά- 

     ληψης Υποχρέωσης, η οποία πίστωση εγκρίνεται και διατίθεται µε την παρούσα  

     απόφαση.  

 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

 

 

∆ηµήτριος Π. Καφαντάρης 


