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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
 
β) το Ν.3852/2010 
 
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
 
δ) την αριθ.220/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου  
 
ε) την αρ. 136/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της 
δημοπρασίας. 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που 
περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  
 
 

Άρθρο 1 
Περιγραφή του ακινήτου 

Έκταση: 369 τμ 
Πόλη: Ξάνθη 
Δήμος: Ξάνθης 
Οδός: Βας. Σοφίας / έναντι γηπέδου ΑΟΞ  
Είδος: Χαρακτηρισμένος από το ΓΠΣ Ξάνθης (ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/22-5-2013) ως Χώρος ΄΄αστικό πράσινο΄΄ 
/ ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, στον οποίο επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις γης που ορίζονται από το 
άρθρο 9 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) : Αναψυκτήριο, Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Χώροι συνάθροισης κοινού, χωρίς να 
παρακωλύεται η χρήση του χώρου ως κοινοχρήστου και να μην αναιρείται η βασική πολεοδομική 
του λειτουργία ως χώρου πρασίνου με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της λοιπής 
νομοθεσίας. 
  

Άρθρο 2 
 Τόπος  ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική  και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, 5 Ioυλίου ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13.00-13.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια τις εκμίσθωσης ορίζεται ετήσια (31-12-2018) 
 
 
 
 



Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Δικαιολογητικά για φυσικό πρόσωπο 
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα 

ενός έτους τουλάχιστον σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 20 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επι του ετήσιου μισθώματος που 
επιτεύχθηκε. 

3. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης. 
4. Φορολογική ενημερότητα. 
5. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης. 
6. Αξιόχρεο εγγυητή. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
 

Δικαιολογητικά για Προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε. 
1. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες. 
2. Εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα 

ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 20 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της 
σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε. 

3. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία. 
4. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 
5. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.  
6. Αξιόχρεο εγγυητή. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας  στην οποία να 

δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Δικαιολογητικά για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης  
1. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού.  
2. Το καταστατικό των ΕΠΕ θα συνοδεύεται από το αντίγραφο του σχετικού   ΦΕΚ. 
3. Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10%του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα 
ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας ήτοι 20 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί του ετήσιου μισθώματος που θα επιτεύχθηκε. 
4. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία. 
5. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 
6. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.  
7. Αξιόχρεο εγγυητή. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας  στην οποία να 
δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Δικαιολογητικά για Ανώνυμες Εταιρείες 
1. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του, την εκπροσώπηση του  και τη 
χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ που αυτό έχει δημοσιευθεί.   
2. Το καταστατικό σε ισχύ και βεβαίωση περί τροποποίησης του καταστατικού. 
3. Εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα 
ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 20 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε. 
4. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία. 
5. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 
6. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του νομίμου εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου  ο οποίος 
θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στην δημοπρασία.  
7. Αξιόχρεο εγγυητή. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας  στην οποία να 
δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Δικαιολογητικά για Ι.Κ.Ε. 
1.Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού  
2.Εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα ενός 
έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 



αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 20 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε. 
3.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία. 
4.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 
5.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας και (αν υπάρχει 
εξουσιοδότηση) Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης τρίτου προσώπου που εξουσιοδοτείται από την 
εταιρεία. 
6.Αξιόχρεο εγγυητή. 
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας  
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται/αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης.  
8. Η ίδια ως άνω δήλωση και από τυχόν υφιστάμενο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο από την εταιρεία. 
9. Γενικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο ΓΕΜΗ, όπυ θα αναφέρονται τυχόν τροποποιήσεις του 
καταστατικού (αν υπάρχουν πρέπει να προσκομιστούν). 

Δικαιολογητικά εγγυητή 
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
2. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης. 
3. Φορολογική ενημερότητα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή 
εκπροσωπούνται  από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. 
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, προσκομίζοντας επικυρωμένο 
αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του και τα σχετική 
εξουσιοδοτική πράξη. 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. 
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
Όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες κατατίθενται σε 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Αντίστοιχα δικαιολογητικά ιδιωτικών εγγράφων 
κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες.   

 
 

Άρθρο 5 
Συμμετοχή για λογαριασμό άλλου 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 
δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το 
σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

Άρθρο 6 
Κατακύρωση δημοπρασίας 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 7 

Εγγυητής 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 8 
Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών 
της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 
Άρθρο 9 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 
Ως  όριο ελάχιστης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των Ευρώ 200€ 
 



Άρθρο 10 
   Ελάχιστο όριο επόμενης προσφοράς 

Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά 50 ευρώ. 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 
από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

 
Άρθρο 11 

Τρόπος καταβολής μισθωμάτων 
Το μίσθωμα καταβάλλεται κάθε μήνα το πρώτο δεκαήμερο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου 

Ξάνθης. 
 

Άρθρο 12 
Υπογραφή της σύμβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον  
εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. 
 

Άρθρο 13 
Ευθύνη του Δήμου για λύση της σύμβασης 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού , ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του 
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 
 

Άρθρο 14 
Κατάρτιση σύμβασης  

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα. 
 

Άρθρο 15 
Κατάρτιση σύμβασης 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες , τα όρια 
αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 
Άρθρο 16 

Παράδοση μισθίου 
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το 

παρέλαβε , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 

Άρθρο 17 
Αναμίσθωση-υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή. 
 

Άρθρο 18 
Δημοσίευση διακήρυξης 

 Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις 
του νόμου 3861/2010 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


