
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Σηδεξόθαζηξν 24.02.2021 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση.  1389 
 
Ταρ. Γηεύζπλζε:   Γηνηθεηήξην 
Ταρ. Κσδηθόο:   62300 Σηδεξόθαζηξν 
Πιεξνθνξίεο:    Β.Κσλζηαληηλίδνπ   
Τειέθσλν:       2323 350232 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

  
     Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε ησλ 
ππ’ αξηζκ. 965 θαη 618 ηεκαρίσλ  ηνπ αγξνθηήκαηνο Βπξώλεηαο, ζπλνιηθνύ   
εκβαδνύ 7.285,00  η.κ. (πξώελ πηζίλεο Βπξώλεηαο).  

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 8ε Μαξηίνπ 2021, 

εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο ν 
δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 15ε Μαξηίνπ 2021 ηελ ίδηα 
εκέξα θαη ώξα, σο εμήο: 

 
1) Πεξηγξαθή ηεο εθκηζζνύκελεο έθηαζεο 

     Τα ππ’ αξηζκ. 965 θαη 618 ηεκάρηα  ηνπ αγξνθηήκαηνο Βπξώλεηαο, ζπλνιηθνύ   
εκβαδνύ 7.285,00  η.κ. (πξώελ πηζίλεο Βπξώλεηαο), κε ηηο δεκνηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο  πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ ηεκαρίσλ  απηώλ, ήηνη: α) πηζίλα 
κεγάιε εκβαδνύ 600 η.κ., β) πηζίλα κηθξή εκβαδνύ 150 η.κ., γ) αλαςπθηήξην 
εκβαδνύ 51,74 η.κ., δ) απνδπηήξηα εκβαδνύ 14,74 η.κ., ε) ηνπαιέηεο εκβαδνύ 
21,60 η.κ., ζη) θνπβνύθιην ηακείνπ εκβαδνύ 6,25 η.κ.  

     Οξίδεη όηη ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ από ηνλ κηζζσηή, 
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ιεηηνπξγία αλαςπθηεξίνπ κε δπλαηόηεηα 
ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηεξίνπ, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο αλαιάβεη ην βάξνο έθδνζεο ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο.  

2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 

   Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. Η 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. Κάζε πξνζθνξά είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη 
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, 
παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο 
ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ 
ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο 
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νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.  

 

3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ ηελ 8ε 

Μαξηίνπ 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί 
άγνλνο ν δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 15ε Μαξηίνπ 
2021 ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα θαη  ζηνλ ίδην ρώξν.  

 
  4) Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ εθαηόλ πελήληα (150,00) 

επξώ εηεζίσο.  

Τα δύν πξώηα ρξόληα ηεο κίζζσζεο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη 
σο κεδεληθή.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο θαη αλά κηζζσηηθό έηνο ε 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη ζε πνζνζηό ίζν κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή (ΓΤΚ) ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ 
αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ 
Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία. 

 

5) Εγγπεηήο 

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) Δηθαίσκα 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 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) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) ρξόληα, αξρήο γελνκέλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

 

9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 

ΑΔΑ: Ψ90ΞΩ1Υ-ΥΙΦ



 3
 

Τν πξώην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 
θαη επόκελα κηζζώκαηα ζα θαηαβάιινληαη εληόο ηνπ Α' ηξηκήλνπ (από 1 
Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ) θάζε έηνπο.  

 

10) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  σο 
εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 
αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ 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, Τξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ 
αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  
νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη:  

      150,00 €  Υ 10% = 15,00 €  (δέθα πέληε επξώ). 

     Η αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 
ζα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ πιεηνδόηε από εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
πνζνύ ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο. 

 

11) Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

3. Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαζώο επίζεο θαη ηεο 
ΓΔΥΑΣΙ "πεξί κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ" πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ ΓΔΥΑΣΙ, 
από ηηο νπνίεο λα εμάγεηαη όηη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο. 

4. Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε 
γλώζε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο. 

5. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ, νθείιεη 
λα παξνπζηάζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζρεηηθό γηα ηνλ 
ζθνπό απηό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην   

6. Τα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
 
 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην θαη άδεηα 
παξακνλήο γηα ηνπο αιινδαπνύο. 

 Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαζώο επίζεο θαη ηεο 
ΓΔΥΑΣΙ "πεξί κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ" πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ 
ΓΔΥΑΣΙ, από ηηο νπνίεο λα εμάγεηαη όηη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη 
νθεηιέηεο. 

 Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν ζην 
Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν θαη πηζηνπνηεηηθό κε πησρεύζεσο θαη κε 
ιύζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο όπσο νξίδεηαη ζην 10ν Άξζξν. 
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 Δάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ηα κέιε ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο από ην δήκν. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 
θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 
πεξί ρνξήγεζεο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο 

 
     Η κε πξνζθόκηζε ελόο από ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζεκαίλεη απνθιεηζκό ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηελ δεκνπξαζία. 

 

12) 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.  

13) Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

14) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

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

 

15) Επζύλε Δήκνπ 
  Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή 
κείσζε ηoπ κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.  
 

 

16) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 
      Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
«Πξνγξάκκαηνο Γη@ύγεηα» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε 
ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ 
Σηληηθήο  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/1981. 

 

.17) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ ηελ 8ε 

Μαξηίνπ 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10.30' π.κ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί 
άγνλνο ν δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 15ε Μαξηίνπ 
2021 ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα θαη  ζηνλ ίδην ρώξν.  

Η 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) 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. 

Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην 
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επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

 Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

18) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό από 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο . 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο   
   

 

 

                                                                       

http://www.sidiki.gr/
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