
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Σηδεξόθαζηξν 02.07.2021 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση. 5202 
 
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 ηεο 
αξδεπηηθήο γεώηξεζεο ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Νένπ Πεηξηηζίνπ.  

  

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 14η Ιοςλίος 2021, 

ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10.30' π.μ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο ν 
δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ 21η Ιοςλίος 2021 ηελ 
ίδηα εκέξα θαη ώξα, σο εμήο: 
          Θεζμικό Πλαίζιο 

 Τν Π.Γ. 270/81 πεξί θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα 
εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

 Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 192 θαη 195 ηνπ Ν.3463/2006 
 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. ε θαη άξζξνπ 84 παξ. 1ζη ηνπ Ν. 

3852/2010 
 Τελ 92/2021 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σηληηθήο 
 

Άπθπο  1 

   Η Γεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα γίλεη ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ, 

ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 

πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ ζε ημεπομηνία και ώπα πος θα αναθέπεηαι ζηην 

αναλςηική διακήπςξη ηος Δημάπσος . 

 

  Αλ ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ζα επαλαιεθζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ 

Π.Γ.270/1981 κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ, ηελ επόκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα 

θαη ώξα. 

  

Άπθπο  2 

   Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαη ιήγεη κε ηε ζπκπιήξσζε δέκα (10) εηών.  

Τν ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεηπακοζίων εςπώ 

εηηζίωρ (400,00 € / εηηζίωρ). 

Τα ηξία πξώηα ρξόληα ηεο κίζζσζεο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη 

σο κεδεληθή.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο 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. 
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  Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ πξέπεη λα γίλνληαη αλά 10,00 € ηνπιάρηζηνλ, 

απαγνξεπκέλεο κηθξόηεξεο πξνζθνξάο. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ηνλ πιεηνδόηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβηβάδεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ 

πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο  3 

   Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη, επί ποινή αποκλειζμού, λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :    

1. Βεβαίσζε δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Σηληηθήο θαη από ηελ Γ.Δ.Υ.Α.ΣΙ. γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα  θαη ηνλ εγγπεηή 

ηνπ. 

2. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

ηξάπεδαο, ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα 

παξαθαηάζεζε ζ’ απηό, πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ 

πξώηεο πξνζθνξάο, ππνινγηδόκελνπ γηα έλα έηνο (ήηνη 40,00 επξώ).       

Η παξαπάλσ εγγύεζε ζπκκεηνρήο απνδίδεηαη ζηνλ κελ πιεηνδόηε κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζηνπο δε ππόινηπνπο κεηά από ηνλ 

ηεξκαηηζκό ηεο δεκνπξαζίαο. 

3. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ. 

4. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη έιαβε γλώζε θαη έρεη κειεηήζεη 

ιεπηνκεξώο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαρηα. 

5. Να παξνπζηάζεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο 

ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη ζε όια 

ζπλππεύζπλνο κε ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. Η θεξεγγπόηεηα ηνπ εγγπεηή ελαπόθεηηαη ζηελ 

θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

6. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό 

ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ 

νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ηνλ ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην.  

 

΄Απθπο 4 

  Τν κίζζσκα νξίδεηαη εηήζην  θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε κηζζσηηθνύ 

έηνπο.  

Γηα ην πξώην κηζζσηηθό έηνο  ζα θαηαβιεζεί ην αλαινγνύλ κίζζσκα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.    

      Ο πιεηνδόηεο - κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ 

άξδεπζεο, ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΗ ηεο γεώηξεζεο θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο 

δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο. 

                                                                                                           

΄Απθπο 5 

    Η ζησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ε ππεθκίζζσζε ηεο πξναλαθεξόκελεο 

αξδεπηηθήο γεώηξεζεο απαγνξεύεηαη απόιπηα. 
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Άπθπο 6 

    Ο κηζζσηήο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα από ην Νόκν όξγαλα.   

   

Άπθπο  7 

   Δπί πιένλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο - κηζζσηήο πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο λα πξνζθνκίζεη  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο  από ην Τακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  ή από Τξαπεδηθό Ίδξπκα, πνζνύ ύςνπο ίζνπ κε ην 

10% επί ηνπ κηζζώκαηνο ελόο έηνπο, όπσο απηό ζα επηηεπρζεί ζηελ δεκνπξαζία. 

 

Άπθπο 8 

1. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ 

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο. 

2. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) Τν απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 

β) Μεηά 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. 

γ) Σηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 β) ε δεκνπξαζία, 

επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ. Ωο 

ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ 

πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

δ) Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα 

πξναλαθέξζεθαλ ζην 1ν άξζξν. 

   

Άπθπο 9 

     Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηεο 

θνηλνπνηήζεσο ζ’ απηνύο ηεο απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε 

ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, αιιηώο θεξύζζεηαη απηνδίθαηα 

έθπησηνο θαη γίλεηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Θα 

είλαη δε ζπλππεύζπλνη απέλαληη ζην Γήκν θαη νη δύν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ 

λέα δεκνπξαζία ζα επηηεπρζεί κηθξόηεξν κίζζσκα. Από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 

 

Άπθπο 10 

    Η έγθξηζε  ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ 

είλαη ζηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο απ’ απηό λα δεκηνπξγείηαη 

θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο  11 

     Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

δεκνπξαζίαο, ή λα επαλαιάβεη ηελ δεκνπξαζία κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ 

όξσλ, ρσξίο λα γελλάηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ 

πιεηνδόηε θαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία.  
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Άπθπο  12 

    Ο κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπιάζζεη ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε.  

 

Άπθπο  13 

    Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε γεώηξεζε ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη γλώζε ν 

πιεηνδόηεο θαη απνδέρεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία. Με  ηελ 

 ππνβνιή  ηεο ζπκκεηνρήο ζεσξείηαη  απηνδίθαηα  όηη  ν  δηαγσληδόκελνο 

απνδέρεηαη  αλεπηθύιαθηα  ηνπο  όξνπο  ηεο  παξνύζαο  δηαθήξπμεο  θαη  δελ 

δύλαηαη  λα ππαλαρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. 

 

Άπθπο  14 

     Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ηελ παξαπάλσ 

γεώηξεζε λα ηελ παξαδώζεη ζηνλ ηδηνθηήηε Γήκν αιιηώο επζύλεηαη ζε 

απνδεκίσζε. Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο έλαληη ηνπ Νόκνπ «πεξί 

εμώζεσο δπζηξνπνύλησλ κηζζσηώλ». 

 

Άπθπο  15 

     Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 270/1981 κε 

θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ,  

θαζώο  επίζεο  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

Άπθπο  16 

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 

 

 

             Φώηιορ Δομοςσηζίδηρ                                                                         
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