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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση:  Αριστοµένους 28 

      Καλαµάτα Τ.Κ. 24100 

                                 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
λαµβάνοντας υπόψη: 

1. το Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενεργείας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν η εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και 

κοινοτήτων», 

2. τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 

3. το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση δ και ε΄ του Ν. 3852/2010, 

4. τη µε αριθµό 508/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, για τη 

µίσθωση ακινήτου και για τη σύσταση αρµόδιας επιτροπής εκτίµησης και καταλληλότητας 

ακινήτων, 

5. τη µε αριθµό 494/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας, µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης και  

6. τους όρους του παρόντος τεύχους της ∆ιακήρυξης 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
τη δηµόσια µειοδοτική δηµοπρασία µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για τη 

µίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το ∆ήµο, που θα χρησιµοποιηθεί ως καταφύγιο αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς.  

 

1) Περιγραφή του µισθίου 

- Το µίσθιο θα αποτελείται από ένα (1) οικόπεδο ελάχιστης επιφάνειας (δύο) 2 στρεµµάτων µε 

επιθυµητή την ύπαρξη εντός αυτού κτιρίου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον εξήντα 

τετραγωνικών µέτρων (60τ.µ.) κατάλληλο για άµεση χρήση κατά τις κείµενες διατάξεις και 

όπως θα κρίνει η αρµόδια επιτροπή. ∆ιαφορετικά αν δεν υπάρχει κτίριο ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
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αναλάβει τα έξοδα για τις εργασίες διαµόρφωσης (π.χ. τοποθέτηση προκατασκευασµένου 

κτιρίου) εντός του ακινήτου. 

- Τα προσφερόµενα οικόπεδα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Καλαµάτας και κατά προτίµηση εκτός σχεδίου πόλεως, να υπάρχει κατάλληλος χώρος 

(γήπεδο) που να είναι εύκολα προσβάσιµος, να διαθέτουν εγκαταστάσεις (υποδοµές) για 

παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος και σε νόµιµη απόσταση από λουτροπόλεις, 

παραδοσιακούς οικισµούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, 

λίµνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν 

τουριστικό ενδιαφέρον. Επίσης να είναι προσβάσιµα από ∆ηµοτική Οδό και να µην καθίστανται 

απαγορευτικά µε φυσικές κλίσεις, εµπόδια και στοιχεία που δεν µπορούν να αποµακρυνθούν 

(δέντρα κ.λπ.). 

Οι απαραίτητες διαµορφώσεις και προϋποθέσεις αναγράφονται στο από 13.11.2014 έγγραφο 

της ∆/νσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, µε θέµα: «Όροι και προϋποθέσεις 

για την ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας. 

Επειδή η όχληση που θα προκαλείται από την προβλεπόµενη δραστηριότητα στην οικοπεδική 

έκταση (καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς) επισηµαίνεται ότι η επιτροπή για την 

καταλληλότητα και εκτίµηση των ακινήτων που θα προσφερθούν, θα υπολογίσει µε ιδιαίτερη 

προσοχή τα παραπάνω κριτήρια όταν θα εξετάσει τα ακίνητα.  

 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

Οι δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο ∆ήµο, στο Πρωτόκολλο του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος 

Καλαµάτας, επί της οδού Αριστοµένους 28, σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης. Θα υπάρχει διαµορφωµένο έντυπο αίτησης – προσφοράς το οποίο 

οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παραλάβουν από τη ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα 

∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος επί της οδού Παπατσώνη 4, τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες.  

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 26.01.2014, ηµέρα ∆ευτέρα και      

ώρα 2:30µ.µ.  

Στις αιτήσεις – προσφορές ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαµβάνονται: 

1. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε 

εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το 

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση 

καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. 

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας, µε πιστοποιητικό µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. 

3. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ. 
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4. Πληροφορίες (διατυπωµένες εγγράφως) που είναι απαραίτητες από τον προσφέροντα για 

περιγραφή του ακινήτου.  

5  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

6  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε βάρος, υποθήκη, προσηµείωση, 

κατάσχεση, απαλλοτρίωση, δουλεία και δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του δήµου για 

ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 

Στη συνέχεια, η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις υποβληθείσες αιτήσεις – 

προσφορές  στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει 

περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων 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 αιτήσεων – προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου θα 

πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές 

ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήµο και η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία (∆/νση 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών) τις κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δηµοπρασίας, η οποία θα είναι φανερή και προφορική, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν 

µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρµόδια 

επιτροπή κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

υποβάλλονται από τους µετέχοντες διαδοχικές προφορικές µειοδοτικές προσφορές οι οποίες 

δεν µπορούν να απέχουν λιγότερο από πέντε (5€) ευρώ από την προηγούµενη.  

Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της 

δηµοπρασίας του σταδίου αυτού, υπογράφεται από τον µειοδότη καθώς επίσης και ο καθένας 

που συµµετέχει στη διαδικασία υπογράφει δίπλα στη χαµηλότερη - τελευταία τιµή που 

προσέφερε για το ακίνητό του. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι τα όργανα του ∆ήµου τα οποία συµµετέχουν στις διαδοχικές φάσεις 

της δηµοπρασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν, σύµφωνα πάντα µε όσα 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για όσα ζητήµατα πιθανόν προκύψουν στη 

διαδικασία της δηµοπρασίας τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στην παρούσα διακήρυξη.  

 

3) ∆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. 

 

4) Σύµβαση  

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

Ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το µεγαλύτερο τυχόν 

οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.  

Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον τύπο και τα λοιπά έξοδα του 

µισθωτηρίου συµβολαίου, βαρύνουν µονοµερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος 

µειοδότης. 

 

5) ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης µίσθωσης µε δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε περίπτωση που 

αυτό κριθεί αναγκαίο από το ∆ήµο.   

 

6) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Το µίσθωµα θα κατατίθεται ανά τρίµηνο, στο τέλος κάθε τριµηνιαίας, σε τραπεζικό λογαριασµό 

του δικαιούχου. Η καταβολή των µισθωµάτων θα ξεκινήσει από την ηµέρα που θα ληφθεί η 

σχετική αδειοδότηση του χώρου. 

 

7) 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.  

 

8) Κρατήσεις 

Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

1. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του 

Ν.2262/52). 

2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής 

προσκοµίσει βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το 

µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 

1538/358/1987). 

 

9) Λήξη µίσθωσης 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να αποµακρύνει όλα τα αντικείµενα που θα 

έχουν τυχόν παραµείνει στο µισθωµένο χώρο. 

 

10) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται 
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απολύτως. 

 

11) 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 ∆ιοικητική 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 

µέγιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να 

αυξηθεί µε απόφαση 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. 

 

12) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Καλαµάτας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

∆ιεύθυνση: Παπατσώνη 4, Τηλέφωνο: 2721360856. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι δύο (2) ηµέρες πριν της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας. Η παραλαβή του αντιγράφου της διακήρυξης θα γίνεται από τους 

ενδιαφερόµενους µε δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. Το πλήρες τεύχος της 

παρούσας θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου, στο κεντρικό ∆ηµαρχείο.  

     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 
                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 


