
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Σηδεξόθαζηξν 20.01.2023 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση.:  577 
 
Ταρ. Δηεύζπλζε: Δηνηθεηήξην 
Ταρ. Κσδηθόο:   62300 Σηδεξόθαζηξν 
Πιεξνθνξίεο:   Eπαγγειία Καινπνύινπ 
Τειέθσλν:       2323 350211 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

  

          Εθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε 

εθκίζζσζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ εκβαδνύ 7.642 η.κ., 2.893 η.κ., 7.261 

η.κ., 5.562 η.κ. θαη 13.506 η.κ. από ηα κε αξηζκ. 3481, 5384, 3479, 

3477 θαη 2103, αληίζηνηρα, θνηλόρξεζηα ηεκάρηα ηνπ αγξνθηήκαηνο 

Αριαδνρσξίνπ.  

 Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα  

Σηδεξνθάζηξνπ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

10.00’  έσο 11.00’  θαηόπηλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηνπ Δεκάξρνπ ε 

νπνία ζα δεκνζηεπζεί 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα.  

 

Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 

 

 Η δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα 

δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ), 

ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηνλ Δήκαξρν ζηελ αξκόδηα 

Επηηξνπή δηελέξγεηαο  δεκνπξαζηώλ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απόθαζε ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 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 Επηηξνπή , ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 
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 Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη βαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό 

ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε  ηνπ δηαγσληζκνύ, 

παξνπζηάδνληαο γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο 

ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

 Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνύ 

ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο  δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

 

Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 

Πξώηε πξνζθνξά κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ δέθα (10) επξώ, αλά 

ζηξέκκα, εηεζίσο (10 €/ζηξέκκα/έηνο), δειαδή: 

 

Τεκάρην Έθηαζε (η.κ.) 
Πξώηε 

πξνζθνξά 

3481 7.642 76,42€/έηνο 

5384 2.893 28,93€/έηνο 

3479 7.261 72,61€/έηνο 

3477 5.562 55,62€/έηνο 

2103 13.506 135,06€/έηνο 

 

 

Εγγπεηήο 

 

   Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη ελώπηνλ ηεο 

Επηηξνπήο δεκνπξαζίαο αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη καδί κε 

ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, όπσο θαη ην κηζζσηήξην 
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ζπκβόιαην, δεζκεπκέλνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, όηη εγγπάηαη  αιιειεγγύσο 

θαη εηο νιόθιεξνλ, καδί κε ην κηζζσηή, γηα θάζε είδνπο ππνρξέσζε 

νηθνλνκηθή ή άιιε θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

 

Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

   Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηε κε 

έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν  αξκόδηα όξγαλα.  

 

ύκβαζε 

 

   Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, πνπ 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο,  λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ 

γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ 

έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ . 

   Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε 

ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 

Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

 

   Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε νθηώ (8) ρξόληα από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

   Τν κίζζσκα ησλ εηώλ ησλ επόκελσλ ησλ δύν πξώησλ, ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο κε +4% επί ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο ηνπ 

εθάζηνηε πξνεγνύκελνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. 

   Σαθώο, ζε θάζε πεξίπησζε ην κεληαίν κίζζσκα δελ ζα κπνξεί λα είλαη 

θαηώηεξν από ην θαηαβαιιόκελν. Οη απμήζεηο ζα γίλνληαη εηεζίσο, σο 

αλσηέξσ, έζησ θαη αλ αθόκα ην ελνίθην πνπ ζα πξνθύπηεη θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη ζα είλαη ππεξπνιιαπιάζην ηνπ 10% ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ. 
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Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

 

 Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη  εηεζίσο. Τν πξώην κίζζσκα ζα 

θαηαβιεζεί εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε κεηαγξαθή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κίζζσζεο. Τν επόκελν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ 1νπ 

κήλα θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο. Σε πεξίπησζε δε θαζπζηεξήζεσο ζα 

επηβαξύλεηαη κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο. Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή 

ηνπ κηζζώκαηνο ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ή ηνπ Νόκνπ παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα ιύζεη ακέζσο ηελ παξνύζα κίζζσζε, λα 

απνβάιεη ηνλ κηζζσηή από ην κίζζην θαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε απόδνζε ηνπ 

κηζζίνπ θαηά ηε ζρεηηθή λόκηκε δηαδηθαζία, όπσο επίζεο θαη λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία από ηελ αζέηεζε ηεο ζύκβαζεο .  

  

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-  Εγγύεζε 

 

   Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε 

Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο :  

α) σο εγγύεζε, γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

Τξάπεδαο, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ,  

 

Τεκάρην Έθηαζε (η.κ.) Εγγπεηηθή επηζηνιή 

3481 7.642 7,64€ 

5384 2.893 2,89€ 

3479 7.261 7,26€ 

3477 5.562 5,56€ 

2103 13.506 13,51€ 
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β) βεβαίσζε κε νθεηιήο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ από ην ηακείν ηνπ Δήκνπ & 

ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο –Απνρέηεπζεο Σηληηθήο. 

γ) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

δ) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

ε) Υπεύζπλε Δήισζε όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε γλώζε ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 

Τα δηθαηνινγεηηθά β,γ,δ θαη ε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη ν εγγπεηήο.  

 

Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη λα 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.  

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαιιηεξγεί ην κίζζην ρσξίο λα επηθέξεη 

θακία αιινίσζε ζε απηό, νύηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό 

ηνπ πξνβιεπνκέλνπ.  

 

Λήμε κίζζσζεο 

 

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

κίζζην  ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επηβαξύλεηαη 

κε ηελ θαηαβνιή  δηπιάζηνπ ελ ηζρύ κηζζώκαηνο γηα θάζε επηπιένλ κήλα 

θαζπζηεξήζεσο . 

 Σε πεξίπησζε δηαιύζεσο ηεο κηζζώζεσο εμ ππαηηηόηεηαο ή δηα 

θαηαγγειίαο ηνπ κηζζσηή πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ηεο 

κηζζώζεσο, ππνρξενύηαη απηόο λα πιεξώζεη ζηνλ εθκηζζσηή ην κηζό ηνπ 

εηεζίνπ κηζζώκαηνο, σο απνδεκίσζε, αλεμάξηεηα από ηελ επέιεπζε δεκίαο 

ζηνλ εθκηζζσηή.  

 Κνηλή ζπλαηλέζεη ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζσηή κπνξεί λα ιπζεί ε 

ζύκβαζε κηζζώζεσο.  
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 Ο Δήκνο σο πξναζπηζηήο ησλ ζπκθεξόλησλ όισλ ησλ δεκνηώλ έρεη 

ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγεί πξόβιεκα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

 

Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

 

   Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εκθαλή ή 

ζπγθεθαιπκκέλν ππεθκίζζσζε θαη ελ γέλεη παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

κηζζίνπ ζε άιιν πξόζσπν κε ή ρσξίο αληάιιαγκα.  

 

  

Επζύλε Δήκνπ 

 

    Ο Δήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Η ζπκκεηνρή θαη κόλν ζηε 

δεκνπξαζία ζεκαίλεη όηη έιαβε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο απηνύ 

θαη ηελ απνδέρεηαη όπσο ηελ παξαιακβάλεη. Επίζεο ν κηζζσηήο δελ έρεη 

θακία αμίσζε θαηά ηνπ Δήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία πνπ εθ ζενκελίαο 

πξνθαιέζεη δεκία ζην κίζζην.  

 

  

Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

 Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα 

εκέξα θαη ώξα εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.  

 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 Δηνηθεηηθή 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 
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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 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. 

 

 

Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

 

 Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ. Επίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (www.sidiki.gov.gr). 

                                                                      

Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

 

 Αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ αλσηέξσ όξσλ απνηεινύλ επίζεο : 

α) ηο ΠΔ 270/81 

β) οι διαηάξειρ ηος άπθπος 196 ηος ν. 4555/2018  

γ) οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος ΠΔ 34/95 

δ) ηο άπθπο 40 ηος ν. 4735/2020 

 

 

                                                                            Ο  Δήκαξρνο Σηληηθήο 

 

                                                                          ΦΩΣΙΟ ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ 
   

                                                                    

http://www.sidiki.gov.gr/
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