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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           Καναλλάκι: 8-06-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ                                                                Αριθμ. Πρωτ.:  6492 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 
 
                                                                                      

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΓΑ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

-Τισ υπ’ αρικμ. 27/ 2022 και 170/2022 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Πάργασ, 

περί κακοριςμοφ  των όρων δθμοπραςίασ δθμοτικϊν ακινιτων, όπωσ περιγράφεται 

κατωτζρω. 

- Τθν  υπ' αρικμ. 15/2022   απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Πάργασ. 

-Τισ διατάξεισ των άρκρων 86,103,192 του Ν. 3463/2006 (Δθμοτικόσ Κοινοτικόσ Κϊδικασ) τισ 

διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 «Περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 

διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι’ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» 

και τισ διατάξεισ  του άρκρου 72 του ν.3852/2010. 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ    
    Τθ διενζργεια δθμόςιασ, φανερισ, προφορικισ, πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ 

ενϊπιον τθσ αρμόδιασ προσ τοφτο Επιτροπισ, για τθν εκμίςκωςθ δθμοτικοφ ακινιτου, 

ευριςκόμενου  ςτθ κζςθ «Γκορτςοφλα» τθσ Κοινότθτασ Αμμουδιάσ, του Διμου Πάργασ ΠΕ 

Πρζβεηασ, επιφάνειασ 41.200,00 τ.μ. το οποίο εμφαίνεται και αποτυπϊνεται με τα περιμετρικά 

αρικμθτικά ςτοιχεία 1,2,3,4….35,1 ςτο από Μάιο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικοφ 

μθχανικοφ Λάηαρου Θεοδοςιάδθ και ςυνορεφει επί των πλευρϊν 1-13 με δθμοτικι ζκταςθ, επί των 

πλευρϊν 13-31 με τον ποταμό Αχζροντα και επί των πλευρϊν 31-1 με ιδιοκτθςία αγνϊςτου  . 

Άρθρο 1ο 

Θ δθμοπραςία κα είναι πλειοδοτικι ,φανερι και προφορικι και κα διεξαχκεί ςτο 

δθμοτικό κατάςτθμα ςτο Καναλλάκι  τθν  24-6-2022 θμζρα  Παραςκευι και ϊρα  9:00 ζωσ 

10:00  ενϊπιον τθσ  αρμόδιασ προσ τοφτο  επιτροπισ  αποτελοφμενθ από  τουσ : 

α)  Ηαχαριά Νικόλαοσ             Πρόεδροσ  
β)  Σιδζρθ Απόςτολο                  μζλοσ 
γ)  Κοντοδιμα  Ευφροςφνθ      μζλοσ 

Θ δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ’ 
όςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι προςφορζσ. 

 Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι, θ 
απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. 
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 Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μετά 
του ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ.  

Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ δζςμευςθ δε αυτι 
μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον 
τελευταίο πλειοδότθ.  

Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει προσ τθν επί τθσ 
δθμοπραςίασ Επιτροπι, πριν τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο 
νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. Θ απόφαςθ 
τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ 
δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, 
αναγράφεται ςτα πρακτικά. 

Εάν για  οποιοδιποτε λόγο  θ δθμοπραςία  δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω θμερομθνία κα  

επαναλθφκεί τθν  30-06-2022 θμζρα Πζμπτθ   και  ϊρα 9:00 ζωσ 10:00   . 
Πρακτικά  κα  τθρθκοφν από  τθν κ. Γιάγια Μαρία  δθμ. υπάλλθλο  του Διμου                                                                   

Πάργασ .  

 Άρθρο 2ο  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 
 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Επιτροπι τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 
 1.Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ 

του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων αξίασ ίςθσ προσ το 10% του οριηόμενου ςτθ διακιρυξθ 
ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ, ωσ εγγφθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία. Θ εγγυθτικι 
επιςτολι ι το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότθ κα αντικαταςτακεί κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι με γραμμάτιο 
ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, αξίασ ίςθσ προσ το 10% επί 
του κατακυρωμζνου ετιςιου μιςκϊματοσ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ των 
οριηόμενων προκεςμιϊν καταβολισ του μιςκϊματοσ, κακϊσ και για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  Εγγυθτικζσ επιςτολζσ και γραμμάτια των υπολοίπων ςυμμετεχόντων 
κα επιςτραφοφν ςε αυτοφσ, μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ.  

2.Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ (για τα φυςικά πρόςωπα & του νομίμου εκπροςϊπου 
για τα νομικά)  

3.Συμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ ενδιαφερόμενοσ. 
4. Βεβαίωςθ του Διμου Πάργασ περί μθ φπαρξθσ εισ βάρουσ του βεβαιωμζνθσ 

λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ 
καταβολισ αυτισ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. 

 5. Φορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα.  
6. Πιςτοποιθτικό μθ πτϊχευςθσ και μθ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και μθ φπαρξθσ 

ανοιγείςασ διαδικαςίασ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 
 7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι του. (Για τα νομικά πρόςωπα απόςπαςμα 
ποινικοφ μθτρϊου κατακζτει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα οριςμοφ ωσ 
νόμιμου εκπροςϊπου).  

8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ότι ζλαβε 
γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι 
ουδεμία απαίτθςθ κα ζχει από το Διμο Πάργασ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι μθ υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 9. Υπεφκυνθ διλωςθ ι αίτθςθ για τθ ςυμμετοχι του ενδιαφερόμενου ςτθ δθμοπραςία, με 
κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που κα αναφζρει επί ποινι απαραδζκτου ζνα προσ ζνα όλα 
τα δικαιολογθτικά. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο 
οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον 
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υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Ο εγγυθτισ πρζπει να 
προςκομίςει φορολογικι, αςφαλιςτικι και δθμοτικι ενθμερότθτα, φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ του 
ταυτότθτασ (για το νομικό πρόςωπο του νομίμου εκπροςϊπου) και Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δε 
ςυμμετζχει ςε εταιρεία που οφείλει ςτο Διμο και ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ δθμοπραςίασ  

Προκειμζνου για Νομικά Πρόςωπα προςκομίηονται και τα κάτωκι αναφερόμενα, ζγγραφα:  
1.Το ιςχφον καταςτατικό νομίμωσ κεωρθμζνο, κακϊσ και κάκε ζγγραφο που ςφμφωνα με το 

καταςτατικό απαιτείται για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Νομικοφ Προςϊπου, ωσ προσ τθ μίςκωςθ 
ακινιτων.  

Οι εμπορικζσ εταιρείεσ, οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ προςκομίηουν επιπλζον: 
 1.Γενικό Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ  
2.Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ. Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ / 

Ζνωςθσ Προςϊπων Σε περίπτωςθ ομίλων, ςυμπράξεων, κοινοπραξιϊν εταιριϊν, υπό ςφςταςθ 
κοινοπραξιϊν και εν γζνει περιςςότερων του ενόσ προςϊπων, φυςικϊν ι νομικϊν, που υποβάλλουν 
από κοινοφ Προςφορά, κα πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά και 
πιςτοποιθτικά για κάκε πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ προςϊπων . 

 10.Υποβολι Business Plan  
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ επι ποινι αποκλειςμοφ κα τοποκετθκοφν ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο και κα φζρουν τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία ςτθν εξωτερικι πλευρά του 
φακζλου.  

- Τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
  -Τα ςτοιχεία του Διμου 
- Τα ςτοιχεία του υποψιφιου μιςκωτι (Επωνυμία –Διεφκυνςθ) 
-  Τθν θμερομθνία και ϊρα διεξαγωγισ τθσ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ 

-  Τον τίτλο τθσ δθμοπραςίασ 
 Άρθρο 3ο  
Στθ δθμοπραςία δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όςοι τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία εκκακάριςθσ ι 
παφςθσ δραςτθριοτιτων, ςε διαδικαςία αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ. 
2. Όςοι δεν είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 3. Όςοι 
ζχουν οφειλζσ προσ το Διμο. 
3. Όςοι δεν αποδεικνφουν ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
4. Όςοι προβαίνουν ςε ψευδείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

 Άρθρο 4ο  
Το προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο βρίςκεται ςτθ κζςθ «Γκορτςοφλα» τθσ Κοινότθτασ Αμμουδιάσ 

του Διμου Πάργασ ΠΕ Πρζβεηασ, ζχει επιφάνεια 41.200,00 τ.μ. και εμφαίνεται και αποτυπϊνεται με 
τα περιμετρικά αρικμθτικά ςτοιχεία 1,2,3,4….35,1 ςτο από Μάιοσ 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του 
πολιτικοφ μθχανικοφ Λάηαρου Θεοδοςιάδθ και ςυνορεφει επί των πλευρϊν 1-13 με δθμοτικι 
ζκταςθ, επί των πλευρϊν 13-31 με τον ποταμό Αχζροντα και επί των πλευρϊν 31-1 με ιδιοκτθςία 
αγνϊςτου . Το εκμιςκοφμενο ακίνθτο ζχει ωσ προοριςμό τθ δθμιουργία και λειτουργία οργανωμζνθσ 
τουριςτικισ καταςκινωςθσ (camping),  με τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ που 
κακορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. 14129/2-7-2015 απόφαςθ τθσ αναπλθρϊτριασ υπουργοφ Οικονομίασ, 
Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (ΦΕΚ 1476/Β/2015). Εντόσ του μιςκίου δφναται ο μιςκωτισ να 
τοποκετιςει και λειτουργιςει Α.Π.Ε ςτισ εγκαταςτάςεισ του camping κακϊσ και να χρθςιμοποιιςει 
ςυγκεκριμζνο χϊρο εντόσ του μιςκίου για τθ λειτουργία χϊρου ςτάκμευςθσ και ςυντιρθςθσ 
ςκαφϊν. 

 Περαιτζρω, για να λειτουργιςει ςτο μίςκιο οργανωμζνθ τουριςτικι καταςκινωςθ 
(camping), χρειάηεται διαμόρφωςθ, εγκαταςτάςεισ, εγκρίςεισ, αδειοδοτιςεισ κλπ. Ο τελευταίοσ 
πλειοδότθσ υποχρεοφται με δικζσ του αποκλειςτικά δαπάνεσ να αναλάβει το ςφνολο των δαπανϊν 
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που κα απαιτθκοφν για τισ εργαςίεσ αυτζσ, οι οποίεσ κα είναι νόμιμεσ και ςφμφωνεσ με τον 
προοριςμό του ακινιτου ωσ (camping), απαγορευομζνθσ ρθτά τθσ χριςθσ του για άλλον ςκοπό 
πζραν αυτοφ. 

 Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου κα ςυνεργαςκοφν με τον μιςκωτι και κα χορθγιςουν 
άμεςα ς’ αυτόν οποιοδιποτε ζγγραφο απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ τθσ οργανωμζνθσ τουριςτικισ καταςκινωςθσ (camping).  Ειδικότερα 
ο Διμοσ Πάργασ δια των αρμοδίων υπθρεςιϊν του αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ να προβεί ςε όλεσ εκείνεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ 
προκειμζνου να τροποποιθκεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχζδιο τθσ περιοχισ με ςτόχο τθν 
εναρμόνιςθ με τισ απαιτιςεισ που κζτει ο νζοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ. 

 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία αποδεδειγμζνα δεν μπορεί να ικανοποιθκεί ο ςκοπόσ τθσ 
μίςκωςθσ, είτε για τεχνικοφσ, είτε για αδειοδοτικοφσ λόγουσ, ο μιςκωτισ διατθρεί το δικαίωμα 
πρόωρθσ καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ. Ο Διμοσ Πάργασ δεν κα προβεί ςε καμία αποηθμίωςθ, ι 
μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε ςε κάποια άλλθ ελάφρυνςθ υπζρ του μιςκωτι, για όλεσ τισ δαπάνεσ 
ςτισ οποίεσ αυτόσ κα υποβλθκεί.  

Άρθρο 5ο 
 Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με 

δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον πζντε (5) ζτθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, εφόςον 
δεν κα υπάρχουν λθξιπρόκεςμα μιςκϊματα και εν γζνει χρζθ προσ τον Διμο. 

 Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι κανάτου του μιςκωτι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 
μιςκωτικι ςχζςθ υπειςζρχονται οι κλθρονόμοι του. 

Άρθρο 6ο  
Ωσ τιμι εκκίνθςθσ πρϊτθσ προςφοράσ μθνιαίου μιςκϊματοσ ορίηεται το ποςό των 

πεντακοςίων ευρϊ (500,00 €) (μειωμζνο μίςκωμα για το λόγο ότι ο μιςκωτισ κα αναλάβει το 
ςφνολο τθσ δαπάνθσ δθμιουργίασ του camping), το οποίο κα καταβάλλεται ςτο Ταμείο του Διμου ςε 
δφο ιςόποςεσ εξαμθνιαίεσ μθνιαίεσ δόςεισ, το πρϊτο πενκιμερο του μινα Απριλίου και το μινα 
Οκτωβρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ αντίςτοιχα, χωρίσ ουδεμία όχλθςθ από το Διμο. Σε 
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ κα καταβάλλεται με τθ νόμιμθ προςαφξθςθ που ιςχφει για τισ 
υπερθμερίεσ καταβολϊν προσ το Διμο. Θ ζναρξθ καταβολισ του μιςκϊματοσ κα ςυμπίπτει με τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ του κάμπινγκ, άλλωσ κατά ανϊτατο χρονικό όριο μετά τθν ςυμπλιρωςθ τριϊν 
(3) ετϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ μίςκωςθσ. Το μίςκωμα επιβαρφνεται με το τζλοσ 
χαρτοςιμου. Το μίςκωμα κα παραμείνει ςτακερό χωρίσ καμία αναπροςαρμογι, ςε όλθ τθ διάρκεια 
τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο κα αποφαςίςει για 
τυχόν αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ. Θ κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ πζραν των δφο 
μθνϊν ςυνεπάγεται τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου και 
παρζχει ςτον Εκμιςκωτι το δικαίωμα να καταγγείλει και να λφςει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ και να 
αποβάλλει το μιςκωτι από το μίςκιο. 

 Άρθρο 7ο 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ς’ 

αυτόν τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ να προςζλκει 
μαηί με τον εγγυθτι του ςτο Διμο Πάργασ, για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του Διμου χωρίσ δικαςτικι 
παρζμβαςθ, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι και ενζχονται και οι 
δφο για τθν «επί ζλαττον διαφορά» του τιμιματοσ από εκείνο τθσ προθγοφμενθσ δθμοπραςίασ. 
Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ ςφμβαςθ αυτι κεωρείται ότι καταρτίςκθκε οριςτικά. 

Άρθρο 8ο  
Ο μιςκωτισ, ζχει ελζγξει, γνωρίηει πλιρωσ και αποδζχεται τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν 

οποία βρίςκεται το μίςκιο και δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι το μίςκιο είναι τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ 
του και απόλυτα κατάλλθλο για τθ χριςθ που το προορίηει. Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του 
μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, τθσ οποίασ τεκμαίρεται ότι 
ζχει λάβει γνϊςθ, οφτε για τθν φπαρξθ οποιαςδιποτε δουλείασ, οφτε υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι 
ι μείωςθ του μιςκϊματοσ ι ςτθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να 
διατθρεί και να διαφυλάςςει τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και εν 
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γζνει το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, προςτατεφοντασ αυτό απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ, 
διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.  

Ο Διμοσ δφναται να παρζχει αδρανι υλικά εφόςον του ηθτθκοφν για τθν εξυγίανςθ- 
προςταςία του χϊρου μίςκωςθσ από πλθμμφρεσ και τα λοιπά. 

Άρθρο 9ο  
Απαγορεφεται ςτο μιςκωτι να κάνει οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ ςτο μίςκιο, 

χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου. Κάκε παράβαςθ που γίνεται, 
ανεξάρτθτα από τισ ςυνζπειεσ που αυτι ςυνεπάγεται, παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου, χωρίσ 
κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. 
 

 Άρθρο 10ο  
Ο μιςκωτισ που αναδεικνφεται, όταν εγκαταςτακεί ςτο μίςκιο, ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι 

χριςθ του μιςκίου και να μθν επιφζρει ςε αυτό ηθμιζσ ι βλάβεσ, παράλλθλα δε να το επιςκευάηει, 
ςυντθρεί, αςφαλίηει κ.λπ. με δικι του αποκλειςτικι δαπάνθ.  

Άρθρο 11ο  
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να μεταβιβάςει τισ παροχζσ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ ςτο όνομά του. Τα ζξοδα θλεκτροφωτιςμοφ, φδρευςθσ, 
τθλεπικοινωνιϊν του μιςκίου βαρφνουν το μιςκωτι, κακϊσ και οποιοςδιποτε φόροσ ι τζλοσ που 
βαρφνει το μίςκιο.  

Άρθρο 12ο  
Απαγορεφεται θ υπεκμίςκωςθ του μιςκίου ακινιτου. Επιτρζπεται ωςτόςο θ ςφςταςθ εταιρίασ ςτθν 

οποία κα μετζχει ο μιςκωτισ, ο οποίοσ κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ ςυνυπόχρεοσ για τθν καταβολι 
του μιςκϊματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο μιςκωτισ υποχρεοφται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ 
ςφςταςι τθσ να τθν γνωςτοποιιςει ςτον εκμιςκωτι. Θ υπεκμίςκωςθ αυτι κα ιςχφει για χρονικό 
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ μίςκωςθσ και ο αρχικόσ μιςκωτισ εξακολουκεί να 
ευκφνεται εισ ολόκλθρον ζναντι του Διμου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ 
μίςκωςθσ.  

Άρθρο 13ο 
 Με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται άμεςα να απομακρυνκεί και να 

παραδϊςει το μίςκιο ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ με τισ προςκικεσ και βελτιϊςεισ του, χωρίσ 
να δικαιοφται να αφαιρζςει τίποτα από τον κτιριακό εξοπλιςμό. Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ δεν 
παραδίδει τθ χριςθ του μιςκίου κατά τθν ςυμφωνθκείςα λιξθ τθσ μίςκωςθσ ι κατά τθν για 
οποιαδιποτε αιτία λφςθ τθσ, καταπίπτει θ δοκείςα εγγφθςθ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του διμου και 
για όςο χρόνο εξακολουκεί να αρνείται τθν παράδοςθ τθσ χριςθσ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ για 
τθ ηθμία που κα ζχει υποςτεί ο διμοσ. Οι ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ που κα γίνουν κα παραμείνουν 
προσ όφελοσ του μιςκίου μετά τθν αποχϊρθςθ του μιςκωτι από αυτό. Ο μιςκωτισ ζχει δικαίωμα 
κατά τθν αποχϊρθςθ και εφόςον δεν υπάρχουν λθξιπρόκεςμα μιςκϊματα και εν γζνει οφειλζσ προσ 
τον Διμο, να προβεί ςτθν αφαίρεςθ και αποκομιδι των κινθτϊν πραγμάτων που βρίςκονται εντόσ 
του μιςκίου. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι εντόσ 6 μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 Άρθρο 14ο 
 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία κεωρείται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, 

οι οποίοι και κεωροφνται ουςιϊδεισ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ 
δζςμευςθ μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικά 
τον τελευταίο πλειοδότθ. Θ ακζτθςθ όρου τθσ παροφςασ ςυγγραφισ από το μιςκωτι ςυνεπάγεται 
τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου και τθν ζξωςι του από το μίςκιο. Ειδικότερα δε, ο μιςκωτισ είναι 
εξωςτζοσ :  Α. Για τθν κακυςτζρθςθ εμπροκζςμου καταβολισ του μιςκϊματοσ  

Β. Για καταςτροφζσ που τυχόν προκλθκοφν ςτο μίςκιο ζςτω και από ελαφρά αμζλεια. Σε 
περίπτωςθ που κθρφςςεται ζνασ ζκπτωτοσ θ κατατικζμενθ ςτο Διμο εγγφθςθ καταπίπτει λόγω 
ποινικισ ριτρασ υπζρ του Διμου αυτοδικαίωσ και χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ.  

Άρθρο 15ο  
Το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ μετά τθ λιξθ τθσ υπογράφεται από τον τελευταίο πλειοδότθ, 

τον εγγυθτι, τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υπόκειται ςε ζγκριςθ τθσ Οικονομικισ 
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Επιτροπισ του Διμου Πάργασ και από τθ μθ ζγκριςι του ο τελευταίοσ πλειοδότθσ κανζνα δικαίωμα 
δεν αποκτά προσ αποηθμίωςθ. 

 Άρθρο 16ο 
 Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί δζκα θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν θμζρα τθσ 

δθμοπραςίασ ςτον προοριςμζνο χϊρο για δθμοςιεφςεισ του Δθμαρχείου ςτο Καναλάκι.  
Τα κθρφκεια δικαιϊματα, ζξοδα δθμοςίευςθσ, ςυμβολαιογραφικά, ςφναψθ του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου και γενικά όποιο ζξοδο ικελε προκφψει, βαρφνει τον τελευταίο 
πλειοδότθ. Θ διακιρυξθ να δθμοςιευτεί νόμιμα:  

α) Στουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτα καφενεία των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων. 
 β) Στουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων. 
 γ) Σε τοπικζσ ιςτοςελίδεσ. 
 δ) Σε ιςτοςελίδεσ ενοικίαςθσ ακινιτων πανελλινιασ εμβζλειασ.  
ε) Στθν εφθμερίδα Γενικι Δθμοπραςιϊν.  
Άρθρο 17ο 
 Εάν δεν παρουςιαςκεί κανζνασ πλειοδότθσ θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται με απόφαςθ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και επίςθσ όταν:  
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι λόγω αςφμφορου του 

επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ,  
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του 

αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, κακϊσ, επίςθσ, όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο 
πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ 
εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ 
και του εγγυθτι, ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματι τοφτου κατακυρωκζν 
ποςό, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 Θ επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου 
αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευόμενθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα 
αναφζρκθκαν.  

Θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται επί τθ βάςει τθσ δοκείςασ τελευταίασ προςφοράσ 
κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 

 Άρθρο 18ο 
 Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από Το Γραφείο Δθμοπραςιϊν (τθλ. 

2684360333,  email:giagiamaria63@gmail.com αρμόδια υπάλλθλοσ Μαρία Γιάγια.  
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν 
προθγοφμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ .  

 
 

Ο Δήμαρχος  Πάργας 
 

Ζαχαριάς   Νικόλαος 
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