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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                         Αμοργός  03/02/2020 
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

      ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 409   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ        
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 840 08        
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Δημάρχου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22853 60221 
FAX     : 22853 60225 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 
του Ν. 4623/19 
2) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
3) το άρθρο 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 
του Ν.4555/2018  
4) την υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
5) την υπ’ αριθμ. 08/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
6) τις ανάγκες του Δήμου 

 

Προκηρύσσει την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη 

πλειοδοτών μισθωτών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων σε διάφορα σημεία του 

νησιού, με τους παρακάτω όρους: 

1) Περιγραφή των ακινήτων 

1. Δημοτική αποθήκη στην περιοχή του φράγματος των Καταπόλων.  
2. Δημοτικό κτίσμα στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων.  
3. Δημοτική έκταση 300 τ.μ. στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων για να χρησιμοποιηθεί για 
στάθμευση περίπου 20 ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.  
4. Δημοτική έκταση 1.000 τ.μ. στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων για απλή γεωργική χρήση.  
5. Δημοτική αποθήκη στην Κολοφάνα.  
6. Δημοτική αποθήκη στον δρόμο προς Κάτω Κάμπο.  
7. Δημοτική αποθήκη στον Όρμο Αιγιάλης.  
8. Δημοτική αποθήκη στον Ποταμό Αιγιάλης.  
9. Παλαιά δημοτικά σφαγεία Όρμου Αιγιάλης.  

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που 

αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 

διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  
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Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται 

εφ' απλού χάρτου.  

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας 

της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη. Αν αυτός είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' 

αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την 

διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία 

βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης δήλωσε άγνοια 

γραμμάτων. 

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Αμοργού.  

 

4) Ελάχιστα όρια της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατα όρια προσφοράς για τα μισθώματα κάθε έτους ορίζονται τα εξής: 

1. Δημοτική αποθήκη στην περιοχή του φράγματος των Καταπόλων. Τιμή εκκίνησης: 300€/ έτος. 

2. Δημοτικό κτίσμα στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων. Τιμή εκκίνησης: 300€/ έτος. 

3. Δημοτική έκταση 300 τ.μ. στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων για να χρησιμοποιηθεί για 
στάθμευση περίπου 20 ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Τιμή εκκίνησης: 500€/ έτος. 

4. Δημοτική έκταση 1.000 τ.μ. στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων για απλή γεωργική χρήση. Τιμή 
εκκίνησης: 200€/ έτος. 

5. Δημοτική αποθήκη στην Κολοφάνα. Τιμή εκκίνησης: 50€/ έτος. 

6. Δημοτική αποθήκη στον δρόμο προς Κάτω Κάμπο. Τιμή εκκίνησης: 75€/ έτος. 

7. Δημοτική αποθήκη στον Όρμο Αιγιάλης. Τιμή εκκίνησης: 150€/ έτος. 

8. Δημοτική αποθήκη στον Ποταμό Αιγιάλης. Τιμή εκκίνησης: 150€/ έτος. 

9. Παλαιά δημοτικά σφαγεία Όρμου Αιγιάλης. Τιμή εκκίνησης: 500€/ έτος. 
 
 

5) Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης 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.  

6) Δικαίωμα συμμετοχής 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου: 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  

Όλες οι Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία,  

2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήµου περί µη οφειλής του συμμετέχοντος.  

3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (ΔΟΥ). 
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4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν 

έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται για αδικήματα που θα του στερούσαν την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση των όρων 

της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα ότι έχει επισκεφθεί το μίσθιο, 

αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται, δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη και ότι ο 

Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθμισης, έστω και 

αναγκαίες. 

Β. Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία: 

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτές ή τυχόν μέλη 

τους, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο (οφειλές από μισθώματα προηγούμενων 

ετών κλπ), 

β) οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  

 

7) Σύμβαση  

Ο τελευταίος πλειοδότης 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 την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης για τις δημοτικές εκτάσεις ορίζεται σε δύο (2) έτη, ενώ η διάρκεια της 

εκμίσθωσης για τα δημοτικά κτίρια ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.  

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε 31
η
 Αυγούστου του μισθωτικού έτους στο Ταμείο του Δήμου 

Αμοργού.  

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.  

 

10) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν 

γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

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

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

11) Υπεκμίσθωση 

Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά για δική του χρήση. Απαγορεύεται 

ρητά κάθε είδους υπεκμίσθωση του ακινήτου ή η χρήση του από τρίτους. 
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12) Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας 
επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη 
λύση της μισθώσεως.  
 
 

13) Καταγγελία σύμβασης 

Είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς το μισθωτή, 
σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
το μίσθιο, για το σκοπό για τον οποίο ζητείται η απόδοσή του. 
Σε περίπτωση που το μίσθωμα έχει ήδη καταβληθεί για το έτος κατά το οποίο ζητείται η λύση της 
σύμβασης, θα αποδίδεται στον μισθωτή η διαφορά από το Ταμείο του Δήμου.  
 
 

14) Άλλοι όροι 

Ορίζεται ρητώς ότι ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρική ενέργεια, φωτισμό και τηλεφωνική σύνδεση, όπου υπάρχουν στο εκάστοτε 
μίσθιο. 
  

15) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος.  

 

16) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ματαιωθεί, θα επαναληφθεί την 

επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, 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. 

 

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 2285360221.   

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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