
 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΥΩΡΙΟΤ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

ΚΤΘΗΡΩΝ & ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΩΝ 
 

 Κύθηπα, 11/04/2022 

 Απ. Ππωη. Δ.08/50/186 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΛΤΚΩΝ 

 
Ζ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ-Αληηθπζήξσλ  θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο, ηελ 08/04/2022 θαη 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 27/2022 απόθαζή ηεο δηαθεξύηηεη όηη:  

Δθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία  ελνηθίαζεο ηα απηόπεθηα άιαηα ηεο Δπαξρίαο Κπζήξσλ 

 Ζ εθκίζζσζε ζα γίλεη δηα πιεηνδνηηθήο πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο πνπ ζα δηελεξγεζεί ηελ  

 

Σπίηη 17 Μαΐος 2022 και ώπα 11:00 π.μ. έωρ 12:00 μ.μ. 

 

ζηο Γπαθείο ηηρ Δπιηποπήρ Δγσωπίος Πεπιοςζίαρ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο 

Γεκνπξαζηώλ. 

 Ζ κίζζσζε ζα είλαη εηήζια θαη ην ειάρηζην κίζζσκα καη’ έηορ νξίδεηαη σο εμήο: 

 
α/α ΑΠΟ ΔΩ ΔΛΑΥ 

1. ΚΑΦΑΛΗ ΦΛΑΡΗ ΣΡΑΥΖΛΟΤ 50 

2. ΦΛΑΡΗ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΛΟΤΛΟΤΓΗ ΦΔΛΧΣΖ 150 

3.       ΛΟΤΛΟΤΓΗ ΦΔΛΧΣΖ ΚΖΓΗΑ 100 

4. ΚΖΓΗΑ  ΒΑΝΖ 50 

5. ΒΑΝΖ ΜΑΤΡΟ ΒΡΑΥΟ 50 

6. ΜΑΤΡΟ ΒΡΑΥΟ  ΛΗΜΝΑΡΗΑ 200 

7. ΛΗΜΝΑΡΗΑ ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 200 

8. ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΑΚΡΑ ΟΥΔΛΔ 150 

9. ΑΚΡΑ ΟΥΔΛΔ ΑΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 100 

10. ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ 100 

11. ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΚΑΛΟΠΑΣΗΑ 100 

12. ΚΑΛΟΠΑΣΗΑ  ΑΓΗΟ ΜΖΝΑ 100 

13. ΑΓΗΟ ΜΖΝΑ  ΟΤΡΟΤΜΗ & ΝΖΗΑ ΓΗΑΚΟΦΣΗΟΤ 600 

14. ΟΤΡΟΤΜΗ ΑΚΡΑ ΦΟΡΑΓΑ 150 

15. ΑΚΡΑ ΦΟΡΑΓΑ  ΜΟΘΧΝΑΗΟΤ 150 

    16. ΜΟΘΧΝΑΗΟΤ ΑΚΡΑ ΒΟΛΑΓΗΑ 300 

17. ΑΚΡΑ ΒΟΛΑΓΗΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ (ΡΧΗΑ) 150 

18.       ΓΔΦΤΡΑ ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ (ΡΧΗΑ) ΑΤΛΑΚΗ ΒΡΟΜΧΝΣΑ (ΚΑΣΔΛΗ)       300 

19. ΑΤΛΑΚΗ ΒΡΟΜΧΝΣΑ (ΚΑΣΔΛΗ) ΑΚΡΑ ΚΑΔΛΔ (ΑΛΣΟΓΟΤΡΝΑ) 300 

20. ΑΚΡΑ ΚΑΔΛΛΔ (ΑΛΣΟΓΟΤΡΝΑ) ΠΗΑΝΣΕΑ (ΑΜΟΤΣΗ) 300 

21. ΠΗΑΝΣΕΑ (ΑΜΟΤΣΗ) ΛΔΠΣΟ 50 

22. ΛΔΠΣΟ ΥΑΛΚΟ 100 

23. ΥΑΛΚΟ ΓΟΤΡΗΣΗ 50 

24. ΓΟΤΡΗΣΗ ΛΗΜΟΚΑΘΑΡΣΖΡΗΟ 50 

25. Ζ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 

50 

26. ΟΗ ΓΡΑΓΧΝΑΡΔ 
 

100 

27. Ο ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 
 

100 

28. ΟΗ ΚΟΡΝΑΡΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΟΦΗΝΗΓΗΑ 
 

50 

29. ΟΗ ΚΟΠΔΛΟΗ ΣΧΝ ΜΤΡΣΗΓΗΧΝ 
 

100 

30. ΣΑ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΑ 
 

250 

 

Οι όποι ηηρ δημοππαζίαρ είναι οι εξήρ : 

 

Άπθπο 1
ο
 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη εηήζια θαη άξρεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31/12/2022. 

 

ΑΔΑ: ΨΦΦΤΟΡ18-387



Άπθπο 2
ο
 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 

σο εγγύεζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή εγγπεηηθή 

επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα 

παξαθαηάζεζε ζ’ απηό απ’ απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα 

δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί 

κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε, κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Όπνηνο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία πεξηζζνηέξσλ αιπθώλ κπνξεί λα θαηαζέζεη ζηελ 

επηηξνπή κία εγγπεηηθή επηζηνιή εμήληα (60,00 €) επξώ, πνπ ζα αλαγξάθεη όηη είλαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ δεκνπξαζία ησλ αιπθώλ, ρσξίο λα αλαγξάθεη ζπγθεθξηκέλε αιπθή. 

 

Άπθπο 3
ο
 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο  πξηλ 

από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, θαηαζέηνληαο γηα ην ζθνπό απηό θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. 

 

Άπθπο 4
ο
 

Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβηβάδεηαη αιιεινδηαδόρσο 

από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο 5
ο
 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Άπθπο 6
ο
 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

 

Άπθπο 7
ο
 

Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο θαη ηνπ αλαινγνύληνο ηέινο ραξηνζήκνπ από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ζα 

θαηαβιεζεί νιόθιεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό επ’ νλόκαηη ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο 

Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.  

Άπθπο 8
ο
 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο 

απόθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε 

θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Δπηηξνπήο 

Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε 

αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη ακθόηεξνη γηα ηε κηθξόηεξε 

δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνύκελε όκνηα. 

ΑΔΑ: ΨΦΦΤΟΡ18-387



Άπθπο 9
ο
 

H Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή νύηε ππνρξενύηαη ζε 

επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 

 

Άπθπο 10
ο
 

Ζ ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηα θαηά 

λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Άπθπο 11
ο
 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ, λα 

πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά 

επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Άπθπο 12
ο
 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

Άπθπο 13
ο
 

Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξά αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή.  

 

Άπθπο 14
ο
 

Σα έμνδα ζύληαμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ηεο κίζζσζεο θαζώο θαη θάζε 

άιιν ηέινο ζα βαξύλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή. 

 

Άπθπο 15
ο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ Γήκν Κπζήξσλ, ζηα 

Κπζεξατθέο ηζηνζειίδεο ζε κία εθεκεξίδα θαζώο επίζεο θαη ζηα δεκνζηόηεξα κέξε ησλ Κπζήξσλ θαη 

Αληηθπζήξσλ θαη ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα.
 

 

ημειώνεηαι όηι καηά ηην διεξαγωγή ηηρ δημοππαζίαρ θα ηηπηθούν όλα ηα απαπαίηηηα μέηπα για 

ηην αποθςγή εξάπλωζηρ ηηρ πανδημίαρ και επιπλέον ζηο γπαθείο ηηρ Δπιηποπήρ καηά ηην διάπκεια 

ηηρ δημοππαζίαρ θα ειζέπσονηαι αποκλειζηικά και μόνο οι ζςμμεηέσονηερ ζε αςηήν. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Π. ΒΔΝΑΡΓΟ 

 

ΑΔΑ: ΨΦΦΤΟΡ18-387
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