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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 6928/23-4-2021 
 

  
                                                  Δ Ι Α Κ Η  Ρ Υ Ξ  Η  

        Για τη μίσθωση τριών (3) ακινήτων μετά γεωτρήσεων  στην Κοινότητα ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
 
                                     Η Δήμαρχος Κασσάνδρας 
 κ α λ ε ί τους ενδιαφερομενους σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία την 13/5/2021 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9:30-10:30π.μ.,για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση τριών (3) 
ακινήτων μετά γεωτρήσεων  στην Τ.Κ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
« Σύμφωνα με   
Α) με το εδάφ. θ),  της παρ. 1, του άρθ, 72,  του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 
τεύχος Α’) : « Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου… θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη 
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»  
 Β) το άρθ. 194 , του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 42 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') & το άρθρο 35 του Ν. 4521/18 
(ΦΕΚ 38/02.03.2018 τεύχος Α'): «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται 
δημοπρασία….» 
Γ) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α') 

Δ.ΤΗΝ 27/2021  Απόφαση ΔΣ  για τη μίσθωση τριών (3) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΑΝΔΡΑ 
Ε)Την αριθ. 62/2021 Α.Ο.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
1) Περιγραφή του μισθίου  
Τα τρία (3) ακίνητα να βρίσκονται εντός της εδαφικής περιφέρειας της Κ. Καλάνδρας και να 
διαθέτουν αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. 
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας  
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 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 Π.Δ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων 
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ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας 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, μαζί με 
τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που 
εκδήλωσε ενδιαφέρον.  
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ 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 και τον εγγυητή.  
3) Δικαίωμα 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.  
4) Σύμβαση  
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.  
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  
5) Διάρκεια Μίσθωσης  
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης δύο ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το 
Δήμο. Η παράταση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
6) 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. Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από 
τον μισθωτή θα μπορεί να γίνει μετά από σχετική αίτηση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 
αφού τοποθετηθεί μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.  
7) Λήξη μίσθωσης  
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  
8) Δημοσίευση Διακήρυξης Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου 
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην 
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επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου και της Κ. 
Καλάνδρας. 
9) Επανάληψη της δημοπρασίας  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν 
μειοδότης.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη 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 υπογραφή της σύμβασης.  
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως 
ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες 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.  
10) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο κα Ζάχου Μαρία κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο στη Κασσάνδρεια, Τ.Κ. 630 77 Τηλέφωνο 2374350128. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας.  
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 
Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006  
 
                                                                                                  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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