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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ  
Έχοντας υπόψη: 
 

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
 
β) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
 
 
γ) Το Ν.3852/2010 
 
δ) Την με αριθ. 40/30-6-2022  ΑΔΑ ΩΧ1ΨΩΚΛ-ΘΓ3 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης για 

την  εγκατάσταση-δημιουργία πάρκου αναψυχής εντός του οικισμού Σμίνθης. 

 
ε) Την με αριθ. 198/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 
 
ζ) Τον KA 15-6231.000 π/υ 2022 με τίτλο «μισθώματα εδαφικών εκτάσεων για 
διαμόρφωση χώρων αναψυχής , παιδικών χαρών κλπ» 
 
η) Την υπ αρ. 7035 - 27/10/2022 ΑΔΑ ΩΖΛ1ΩΚΛ-3ΣΩ  απόφαση Δημάρχου για την 
ανάληψη υποχρέωσης  με α/α καταχώρησης στο ΜΔ 462 
 
 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την  
εγκατάσταση-δημιουργία πάρκου αναψυχής εντός του οικισμού Σμίνθης. 

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
Όροι διακήρυξης :  
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    

1.Να ευρίσκεται σε κεντρικό σημείο εντός του οικισμού Σμίνθης  

2. Να έχει εµβαδό τουλάχιστον 250  τ.μ. 

3. Να έχει πρόσοψη σε δημοτικό η αγροτικό δρόμο και να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτό.    

4. Να δύναται να συνδεθεί µε δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες). 

5. Να είναι δυνατή η μίσθωση του με διάρκεια μίσθωσης  9 ετών και αντικείμενο την δημιουργία πάρκου – 

χώρου αναψυχής. 

6. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που 

ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η προσφορά να 

γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, αρκεί να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

7. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα  µε την προϋπόθεση ότι αυτά αποτελούν ενιαία 

εδαφική έκταση, µε κοινό τοπογραφικό και θα συνοδεύονται από κοινή αίτηση – δήλωση των ιδιοκτητών 

τους. 

8. Να είναι ελεύθερο νοµικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσηµειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και 

γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νοµική κατάσταση ενός ακινήτου. 

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να προσκοµισθούν από τους ενδιαφερόµενους τ’ ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

1.Τίτλοι ιδιοκτησίας,  πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά µεταγραφής αυτών και  δήλωσης   στο 

Κτηµατολόγιο. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αυτό στην ιδιοκτησία του λόγω εκτάκτου χρησικτησίας θα πρέπει 

να προσκομίσει Ε9 στο οποίο θα είναι δηλωμένο το ακίνητο, ένορκη βεβαίωση, αποδεικτικό υποβολής 

δήλωσης στο Κτηματολόγιο, καθώς και Υ/Δ ότι είναι κύριος αυτού θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής 

αυτού.   

2. Πιστοποιητικά βαρών και µη διεκδικήσεων από το Υποθηκοφυλακείο. 

3. Πιστοποιητικά µη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση µε το ακίνητο. 

4. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. 

6. Τοπογραφικό διάγραµµα, ή απόσπασμα  εκτυπωμένο από τις δορυφορικές  υπηρεσίες Θέασης της 

ιστοσελίδας του κτηματολογίου με αναγραφή των συντεταγμένων  του ακινήτου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της δηµοπρασίας. 

 

Αξιολογούµενα στοιχεία: 

1. Η ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο . 

2.Έκταση του ακινήτου 

3. Το μήκος πρόσοψης επί του δημοτικού η αγροτικού δρόμου με τον οποίο συνδέεται . 

4. Η δυνατότητα σύνδεσης µε δίκτυα Κοινής Ωφέλειας. 

5. Οι ενδεχόµενες εργασίες που θα χρειαστούν ώστε να διαµορφωθεί ο χώρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δυο φάσεις ως εξής:  

Α.1 ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο εντός της ανωτέρω αναγραφόµενης προθεσµίας 

είκοσι (20) ηµέρες και εν συνεχεία η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 

7 του Π.∆. 270/1981 , η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας του(των) 

προσφεροµένου (ων) ακινήτου (ων) και αν αυτό (ά) πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
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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 αποστέλλονται στο ∆ήµο, µε µέριµνα του 

οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του οικοπέδου. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:  

1. Σχετική Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται ονοµατεπώνυµο , πατρώνυµο, µητρώνυµο, αριθµός 

δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το ΑΦΜ και η ∆ΟΥ, η διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο ιδιοκτήτη ή 

ιδιοκτητών. 

2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1Β για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. 

 

 

 

Α.2. ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας  

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας , καλώντας µε αποδεικτικό 

να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 

Α’ φάσης.  

∆ιεξάγεται η ∆ηµοπρασία από την Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.∆. 270/1981. Κατά τη διενέργεια της 

δηµοπρασίας συντάσσονται πρακτικά , τα οποία µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφονται από το 

µειοδότη και τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Π.∆. 270/1981.  

Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της ∆ηµοπρασίας 

σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 5 του Π.∆. 270/1981.  

  

ΑΡΘΡΟ 4ο  

∆ικαίωµα Αποζηµίωσης  

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Σύµβαση- Προσύµφωνο  

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης  μίσθωσης, 

άλλως ο ∆ήµος θα αξιώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198ΑΚ .  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από τη διενέργεια 

της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος ∆ήµου Μύκης, στην επίσηµη ιστοσελίδα του δήμου Μύκης  καθώς και στη ∆ιαύγεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Επανάληψη της ∆ηµοπρασίας  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί µειοδότης. 

Η δηµοπρασία 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 αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.  

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας , αν ο τελευταίος µειοδότης  αρνείται  να υπογράψει  τα 

πρακτικά καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσµα 

της δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύµβαση.  

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία , επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη   ως όριο δε 

πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνοµα του, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση 

δηµοτικού συµβουλίου. 

ΑΔΑ: 6ΦΒ5ΩΚΛ-ΚΣ9



Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της 

δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, τηλέφωνο  2541352312. Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων χορηγείται στους 

ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.∆. 

270/1981, του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και του Ν.3463/2006. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ 
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