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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 
διενζργειασ δθμοπραςιϊν για εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» 
2. τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», άρκρ. 194 
3. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
4. τθν αρ. 70/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ (ΑΔΑ: 6ΞΛΜΩ9Ω-ΩΣ1)  
5. τθν αρ. 176/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Βόλβθσ (ΑΔΑ: ΨΝΘΣΩ9Ω-795) 

 
 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

δθμοπραςία μειοδοτικι, φανερι και προφορικι για τθ μίςκωςθ ακινιτου από το Διμο Βόλβθσ, ςτο οποίο 
κα ςτεγαςτοφν διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Διμου μασ (οικονομικι υπθρεςία, δθμοτολόγια, τεχνικι 
υπθρεςία, αρχείο κλπ.) και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.  
 

Περιγραφι του μιςκίου 
Το μίςκιο πρζπει: 

 να βρίςκεται πλθςίον του Δθμαρχείου 

 να ζχει ζκταςθ από 200 ζωσ 250 τ.μ. 
Θα εκτιμθκεί κετικά εφόςον υπάρχει πρόςωπο του ακινιτου ςε κεντρικι οδό κλπ  
 

Σρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
Οι δθμοπραςία διεξάγεται ςε δφο φάςεισ ωσ εξισ:  
Α. Διακιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: Οι προςφορζσ ενδιαφζροντοσ κατατίκενται ςτο Διμο και ςτθ 
ςυνζχεια θ αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία τισ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι του άρκρου 7 του Π.Δ. 270/81, θ 
οποία, με επιτόπια ζρευνα, κρίνει περί τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ακινιτων και περί του 
αν αυτά πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ, εντόσ 
δζκα (10) θμερϊν από τθσ λιψεωσ των προςφορϊν. Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου 
αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν ζκκεςθ. Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, μαηί με τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ, 
αποςτζλλονται ςτο Διμο, ο οποίοσ τθν κοινοποιεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.  
Β. Διενζργεια δθμοπραςίασ: Στθ ςυνζχεια, ο Διμαρχοσ ορίηει θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ 
δθμοπραςίασ, καλϊντασ με αποδεικτικό, να λάβουν μζροσ ςε αυτιν μόνο εκείνοι, τα ακίνθτα των 
οποίων κρίκθκαν κατάλλθλα, κατά τθ διαδικαςία τθσ πρϊτθσ φάςθσ. Κατά τθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ ςυντάςςεται πρακτικό, το οποίο, μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, υπογράφεται από τον 
μειοδότθ και τον εγγυθτι.  

 
 

ΑΔΑ: ΡΞΣΥΩ9Ω-Κ2Μ



Εγγυθτισ 
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. 
 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Ουδείσ γίνεται δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία, αν δεν προςκομίςει, για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ωσ 
εγγφθςθ, ςτθν Επιτροπι Διενεργείασ Δθμοπραςιϊν, γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι ανεγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων περί παρακατακζςεωσ ςε αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθν 
δθμοπραςία ι άλλου, ο οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ποςό ίςο προσ το ζνα δζκατο 
(1/10) του  οριηόμενου ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ τθσ δθμοπραςίασ. 
 

Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
Ο τελευταίοσ μειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ 
δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα.  
 

φμβαςθ  
Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) 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 τθ ςφνταξθ και υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του Διμου, χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, 
ενεργείται δζ 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, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςτθκε οριςτικά.  

 
Διάρκεια Μίςκωςθσ 

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, 
με δυνατότθτα παράταςθσ επιπλζον τριϊν (3) ετϊν, ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί αναγκαίο από το Διμο.  
 

Προκεςμία καταβολισ του Μιςκϊματοσ 
Το μίςκωμα κα κατατίκεται δφο (2) φορζσ μζςα ςτο ζτοσ, ανά ζξι (6) μινεσ, ςε τραπεηικό λογαριαςμό του 
δικαιοφχου. 
 

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

Κρατιςεισ 
Το μίςκωμα υπόκειται ςε κράτθςθ χαρτοςιμου 3,60% υπζρ ΟΓΑ και ςε τυχόν άλλεσ κρατιςεισ 
που προβλζπονται από το νόμο.  
 

Λιξθ μίςκωςθσ 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται, με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία 
το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
 

Αναμίςκωςθ – Τπεκμίςκωςθ 
Σιωπθρι αναμίςκωςθ, ωσ και υπεκμίςκωςθ του μιςκίου από το μιςκωτι απαγορεφεται απολφτωσ. 
 

Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ και ςε δθμόςια μζρθ τθσ ζδρασ του διμου. 
 

Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από το Διμαρχο, εάν δεν παρουςιάςκθκε ςε αυτιν μειοδότθσ.  
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Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν: 
 
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τθν αρμόδια Αποκ/νθ Δ/ςθ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ, λόγω αςυμφόρου 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  
γ) μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 
αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Στθν περίπτωςθ (β και γ) θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου μειοδότθ και του 
εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δζ όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, 
δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  
 
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται, με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, θ οποία 
αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πρό τθσ 
θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δζ ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. 
 
Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν 
προθγοφμενθ δθμοπραςία. 
 

Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από το Τμιμα Εςόδων & Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Περιουςίασ, 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, Δ/νςθ: Σταυρόσ Θες/νίκθσ, τθλ. 2397330231, fax 2397065600. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, φςτερα από αίτθςθ που 
υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΛΙΑΜΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
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