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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

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) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν 

ε) την αριθ. 298/23-12-2022 (ΑΔΑ ΨΨΞΘΩΨΧ-3ΞΒ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων έτους 2023 

στ) τις αριθ. 97/16-12-2022 (ΑΔΑ 61ΠΖΩΨΧ-ΣΩ2) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και 603/22-12-2022 (ΑΔΑ 6Θ13ΩΨΧ-Υ7Λ) απόφαση Δημάρχου με τις 

οποίες ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου έτους 2023 

ζ) την αριθ. 15/15-2-2023 (ΑΔΑ ΡΞΠΓΩΨΧ-ΕΥ2) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου 

η) την αριθ. 92/24-2-2023 (ΑΔΑ ΩΜΜΠΩΨΧ-Ι9Φ) Απόφαση Δημάρχου για την 

έγκριση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης 

θ) το αριθ. 1535/24-2-2023 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου 

ι) την υπ’ αριθ. 209/24-2-2023 (ΑΔΑ Ψ4ΩΨΩΨΧ-9ΔΜ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με τη βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου 

Αστυπάλαιας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016. 

κ) την αριθ. 36/14-3-2023 (ΑΔΑ 6ΚΥΙΩΨΧ-ΩΤ5) απόφαση της Οικονομικής 

επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το 

Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστούν η Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
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Αστυπάλαιας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

1) Περιγραφή του μισθίου 

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται πλησίον της περιοχής Μύλοι και του Δημοτικού 

Καταστήματος, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, με έκταση μεγαλύτερη 

των 50 τετραγωνικών μέτρων με τουλάχιστον δύο (2) δωμάτια και το w.c.. 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε 

δύο φάσεις ως εξής: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος 

κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις 

αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια 

έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί 

του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 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, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον 

μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής 

υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που 

εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει 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 πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται 

πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. 

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την 

πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Αστυπάλαιας περί μη οφειλής που να 

ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού. 

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

α) Κατόψεις ακινήτου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής ότι δεν έχει μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

γ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 

(ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο 

κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του 

προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9. 

ΑΔΑ: 9ΤΛΓΩΨΧ-ΞΔΡ



δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407 2010) και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 

6 του νόμου 4342/2015. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε 

περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σ' αυτόν να εκτελέσει με δικές του 

δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται ώστε να καταστεί 

λειτουργικό το ακίνητο. 

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από τη αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα 

βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Αστυπάλαιας, οι οποίοι θα γράφουν απ' έξω την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τα 

στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία 

διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα. 

4) Δικαίωμα αποζημίωσης 

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

των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 

5) Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου 

συμβολαίου. 

Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί 

έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το μισθωτήριο 

συμβόλαιο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

6) Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 

που θα οριστεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

Η παραμονή των Υπηρεσιών στο μισθωθέν οίκημα πέραν του συμφωνηθέντος 

χρόνου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο, θα συνεχίζεται 

έναντι μισθώματος ίσου προς το καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης 

(αποζημίωση χρήσης) το ανώτερο για ένα (1) χρόνο, μέχρι την υπογραφή νέας 

σύμβασης με άλλο ή τον ίδιο εκμισθωτή. 

Ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε λύση της μίσθωσης πριν από τη 

συμβατική λήξη της ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 

τουλάχιστον μέρες πριν από τη λύση της μίσθωσης χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής 

του εφόσον: ο Δήμος μεταφέρει τη στεγασμένη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή 

παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου 

ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης ή 

αυτή συστεγαστεί με άλλη δημοτική υπηρεσία ή καταργηθεί ή οργανωθεί κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο ώστε το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις 

στεγαστικές της ανάγκες ή αν μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας. 

7) Μίσθωμα - Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία δε θα αυξηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 
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Το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς θα ορισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 7 

του Π.Δ.270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα συντάσσει αιτιολογημένη 

έκθεση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιγραφή του ακινήτου καθώς και 

την τρέχουσα αξία κατά στρέμμα ή τετραγωνικό μέτρο και εν όλω του ακινήτου 

και των επ' αυτού φυτειών και κατασκευών. 

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του 

μισθωτηρίου συμβολαίου και θα κατατίθεται στο τέλος κάθε μήνα, σε τραπεζικό 

λογαριασμό. 

8) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση. 

9) Κρατήσεις 

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% το οποίο επιβαρύνει τον 

ιδιοκτήτη. 

10) Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του 

ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή 

στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

12) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο 

δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) εφημερίδες του Νομού. 

Τέλος, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.astypalaia.gr. 

13) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 

κατ' αυτήν μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 

συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

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

υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 

http://www.astypalaia.gr/
ΑΔΑ: 9ΤΛΓΩΨΧ-ΞΔΡ



υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 

δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 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. 

14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 

έως 15:00, στη Διεύθυνση: Χώρα Αστυπάλαιας, Τηλέφωνο: 2243360030, E-mail: 

d.astipalea@gmail.com. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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