
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

22
ε
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                        

                                                                       

                                                                                  ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 104/2019    
                                                                                 

       «Δπαλαδεκνπξάηεζε ηεο κίζζσζεο 

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Κ.Δ.Π. αιακίλαο» κε λένπο όξνπο. 

       

        ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26
ε
 ηνπ κελφο 

ΗΟΤΛΗΟΤ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ψξα  11.00  π.κ. 

ζπλήιζε ζε  Έθηαθηε  πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, χζηεξα 

απφ ηελ ππ‟ αξηζ.  12876/26-7-2019 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο θ. ΙΙΓΩΡΑ 

ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ, Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

(Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) εθ ησλ κειψλ  ηεο.   

 

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ     

 

ΙΙΓΩΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ           

ΓΔΡΟΝΣΙΩΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ                           ΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟ    

ΚΙΑΘΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ                                      ΑΣΡΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ                                      

ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ                                           ΠΑΠΑΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ   

                              

       πλερίδνληαο  ηε πλεδξίαζε, ε Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. ΙΙΓΩΡΑ  

ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ, εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά: 

«Δπαλαδεκνπξάηεζε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Κ.Δ.Π. αιακίλαο» κε λένπο όξνπο. 

Καη εθζέηεη ην ιόγν ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ  ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο, φηη πξέπεη άκεζα 

λα εμεπξεζεί θηίξην γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΚΔΠ,  θαζφηη ν 

εθκηζζσηήο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη κέρξη ηψξα ην ΚΔΠ απαηηεί ηελ άκεζε 

παξάδνζε ηνπ, ζχκθσλα κε ην πκθσλεηηθφ Λχζεο ηεο χκβαζεο. 

 

Η Ο.Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ έθαλε δεθηφ ην ιφγν ηνπ θαηεπείγνληνο. 

 

ηε  ζπλέρεηα ε Γήκαξρνο εηζεγείηαη ηα εμήο: 

 

     Με ηελ ππ΄ αξ. 85 /2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε Μίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα ηελ αλάγθε ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ  ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ  

ΠΟΛΙΣΩΝ (Κ.Δ.Π) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο αιακίλαο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο ιφγσ ιχζεο 

ηεο χκβαζεο κε ηνλ πξνεγνχκελν εθκηζζσηή.  

Με ηελ ππ΄ αξ. 67/2019 Απφθαζε ηεο ΟΔ θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο πεξίιεςε 

ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθε ηελ 19/7/2019, πιελ φκσο ν δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο αθνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 15/7/2019 Αηηηνινγηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο,  

ην κνλαδηθφ πξνζθεξφκελν αθίλεην δελ πιεξνχζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Κξίλνπκε φηη ε έιιεηςε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο άιισλ αθηλήησλ 

κάιινλ νθείιεηαη ζηελ κε δηαζεζηκφηεηα θηηξίσλ πνπ λα πιεξνχλ ηνλ ζρεηηθφ φξν ηεο 

ΑΔΑ: ΨΧΩΥΩ1Ε-ΛΝΓ



 
 

δηαθήξπμεο πεξί σθέιηκεο επηθάλεηαο άλσ ησλ 100 η.κ. παξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κέγηζηνπ 

χςνπο κεληαίνπ κηζζψκαηνο ησλ 750 €. 

     Καηφπηλ επαλεμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ πξνζθνξέο θαη 

αληαγσληζκφο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε θαηάξηηζε λέσλ φξσλ 

δηαθήξπμεο.  

    χκθσλα κε ην άξζξν 72 λ.3852/2010 ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη ε ζχληαμε ηεο 

δηαθήξπμεο είλαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.).  

πλεπψο, θαιείηαη ην ψκα λα πξνβεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Η  Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

     Δπαλαδεκνπξαηεί  ηε  Μίζζσζε θηηξίνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Κ.Δ.Π. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

αιακίλαο», κε λένπο φξνπο νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη:                                                                                 

        

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 194 ηνπ λ. 3463/2006 (Α‟ 114) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» ζρεηηθά κε ηε κίζζσζε αθηλήησλ απφ ηνπο δήκνπο. 

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (Α‟ 77) «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη‟ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 

πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο κηζζψζεηο. 

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ λ. 3852/2010 (Α‟ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ. 

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3130/2003 (Α‟ 76) «Μηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σν Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΚ 30/10-2-1995), «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Νφκσλ πεξί 

εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ». 

• Σελ ππ‟ αξηζ. 32/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ, ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ κίζζσζε, εθκίζζσζε, αγνξά 

θαη εθπνίεζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ (άξζξα 1 & 9 ηνπ Π.Γ. 

270/1981) θαη ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο & Καηαιιειφηεηαο Αθηλήησλ πξνο 

κίζζσζε, εθκίζζσζε, αγνξά & εθπνίεζε, γηα ην έηνο 2019 ( άξζξα 7 &9 ηνπ Π.Γ. 

270/1981 θαη άξζξα 186,191,192 & 194 ηνπ λ. 3463/2006 – Α‟ 114). 

• Σελ ππ‟ αξηζ. 85 /2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε 

ε αλαγθαηφηεηα δεκνπξάηεζεο αθηλήηνπ πξνο κίζζσζε, γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

Κ.Δ.Π.  Γ.Δ. αιακίλαο ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνεγνχκελν εθκηζζσηή. 

• „Όηη ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.              π/π έη.2019. 

• Σελ απφ 15/7/2019 Αηηηνινγηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

• Σελ αξ.            Α.Α.Τ. 

• Σνλ λ.3861/2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ΑΔΑ: ΨΧΩΥΩ1Ε-ΛΝΓ



 
 

• Σηο πεξί κηζζψζεσλ δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ 

Γηαθεξύηηεη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε θηηξίνπ 

ζηέγαζεο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ (Κ.Δ.Π.) Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

αιακίλαο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο 

ζα ραξαθηεξίδεηαη σο εθπξφζεζκε θη σο εθ ηνχηνπ, απνξξηπηέα. 

Η κίζζσζε αθηλήηνπ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο κεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81. 

                            Άξζξν 1 - Πεξηγξαθή ηνπ Μηζζίνπ 

 

      Σν πξνο κίζζσζε θηίξην, πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο ΓΔ 

αιακίλαο θαη θαηά πξνηίκεζε εληφο ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ ηεο Πφιεο αιακίλαο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο επξχηεξν ηζηνξηθφ θέληξν λνείηαη ε πεξηνρή 

απφ Βνπξθάξη κέρξη ηελ πιαηεία 17
εο

 Ννέκβξε (Μπφζθνπ).  

Το ακίνητο πρζπει να είναι ισόγειο και προςπελάςιμο, ςυνολικήσ επιφανείασ τουλάχιςτον 
εκατό (100) τ.μ.  Να είναι ανάλογα διαρρυθμιςμζνο ή με δυνατότητα διαρρφθμιςησ ςε 
αίθουςα κατάλληλη για την εξυπηρζτηςη των πολιτών και τουσ βοηθητικοφσ χώρουσ που 
απαιτοφνται για τη ςτζγαςη και λειτουργία του Κ.Ε.Π. και να διαθζτει 2 WC το ζνα εκ των 
οποίων να είναι προςβάςιμο από Α.με.Α.   
Εκτόσ από την κφρια είςοδο να υπάρχει άλλη μία που να μπορεί να χρηςιμοποιηθεί ωσ 
ζξοδοσ κινδφνου.  

Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη λα 

δηαζέηεη επί πνηλή απνξξίςεσο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (Α.κε.Α) 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 18Β/15-1 -2002 θαη Ν. 2831/2000. Δάλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε, ηνχηε 

ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο.   

Να έρεη θαηάιιειν θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, απαγνξεπκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ 

αεξηζκνχ δηακέζνπ θσηαγσγψλ θαη λα πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο 

(επαξθνχο θσηηζκνχ, ειαηνρξσκαηηζκνχ, χδξεπζεο, ζθίαζεο, απνρέηεπζεο θιπ.). Οη νδνί 

πνπ ην πεξηβάιινπλ λα είλαη ήπηαο θπθινθνξίαο θαη λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο πνπ ζα 

επεξέαδαλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εμππεξεηνπκέλσλ πνιηηψλ . 

Να εμππεξεηνχληαη απφ ηα δίθηπα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρέηεπζεο ιπκάησλ. 

Η εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΠ. 

Να δηαζέηεη αζθαιή θαη επαξθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (ζέζε θαη είδνο ξεπκαηνδνηψλ, 

πίλαθαο αζθάιεηαο θιπ). 

Να δηαζέηεη ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε απηνλνκία ή λα έρεη θιηκαηηζκφ ή λα 

δχλαηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θιηκαηηζηηθά. 

Σα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζηνηρεία, φπσο 

π.ρ. ακίαλην. 

ε ζπλδπαζκφ κε φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη ηα εμήο: 

Η ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. 

Η λνκηκφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ή ε αηηηνινγεκέλε εμαίξεζή ηεο απφ ηηο νηθείεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

Η ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ο.Κ. ηνπ 1985 θαη ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Π. 

Γ/ηνο 71/1998 (ΦΔΚ 32/Α/17-2-1988) γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία, ηνπ Π. Γ/ηνο ηνπ 1991 (ΦΔΚ 

164/Γ/11-4-1991) γηα ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ε λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα άηνκα εηδηθήο θαηεγνξίαο Α.κε.Α. 

ΑΔΑ: ΨΧΩΥΩ1Ε-ΛΝΓ



 
 

 

Άξζξν 2 - Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκό 

 

ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θχξηνη, επηθαξπσηέο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη είλαη απνιχησο έηνηκα θαη θαηάιιεια γηα ηελ 

άκεζε κεηεγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Π., ηα νπνία θαη ζα πξνηηκεζνχλ έλαληη 

εθείλσλ κε θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο.  

Αθίλεηα κε θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ αλ νη 

ηδηνθηήηεο δειψζνπλ επηζήκσο θαη δεζκεπζνχλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 

757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ζα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαξξπζκίζεηο ή επηζθεπέο ζην πξνζθεξφκελν αθίλεην πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

Άξζξν 3 - Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο - Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν 

θάζεηο σο εμήο: Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (Α΄ ΦΑΖ) 

Η Γήκαξρνο αιακίλαο ζα δεκνζηεχζεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο 

ιεπηνκεξή Γηαθήξπμε ησλ παξφλησλ φξσλ, ελψ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε 

κία εκεξήζηα Δθεκεξίδα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηε «Γηαχγεηα». 

Α. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, λα 

ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία (εθηφο θαθέινπ), ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ππφςε Γξακκαηείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  

Η Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ε νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ ελφο αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζηε Γξακκαηεία 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο 

ζα πεξηέρεη: 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο, κε πιήξεηο δηεπζχλζεηο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ   

         πξνζθέξνληα, ζπλνδεπφκελε απφ απιφ θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ   

        ηαπηφηεηαο. 

2. Σερληθή έθζεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν αθίλεην   

       πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ   

       πξνζθέξνληνο, φπνπ ζα δειψλεη ηα σθέιηκα ηεηξαγσληθά κέηξα απηνχ θαζψο θαη ηελ   

        πεξηνρή κε αθξηβή δηεχζπλζε (νδφ θαη αξηζκφ) φπνπ βξίζθεηαη ην πξνζθεξφκελν  

        αθίλεην. 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο  

       ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα φηη ην αθίλεην δελ έρεη  

        ππνζηεί βιάβεο απφ ζεηζκφ ή ππξθαγηά. 

5. Τπεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο εθκίζζσζεο ηνπ  

       αθηλήηνπ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

6. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα  

       θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 
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7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα  

       ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο Α‟ Φάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή θαηά πεξίπησζε πνπ ν  

        πξνζθέξσλ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζε θάπνην αζθαιηζηηθφ ηακείν,  

        ήηνη άλεξγνο ή ζπληαμηνχρνο, ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ  

        ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, εηδηθά εθδηδφκελε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

8. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιώλ, ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Γήκν αιακίλαο. 

9. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6) κελψλ πξηλ    

       απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

10. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, ην  

       νπνίν ζα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

11. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί κε έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο   

       δηαρείξηζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα  

        θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

12. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηώρεπζεο, ην νπνίν  

       ζα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

13. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί κε ζέζεσο ζε θαζεζηώο εμπγίαλζεο, ην νπνίν  

       ζα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

14. Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα απνπεξαησκέλα θηίξηα. Γηα θηίξηα πνπ πηζαλφλ  

       λα ζηεξνχληαη νηθνδνκηθήο άδεηαο (π.ρ. πξνυθηζηάκελα ηνπ 1955) ε λνκηκφηεηά ηνπο   

        λα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Μεραληθφ. 

15. Αληίγξαθν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ ή πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο. 

16. Πξόζθαην Δ9 εθδνζέλ από ην taxisnet ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξνζθεξφκελν   

       αθίλεην. 

17. Κάηνςε ζεσξεκέλε από ηδηώηε κεραληθό, ζε θιίκαθα 1:50 ηνπ ρψξνπ, ζηελ νπνία  

       ζα πηζηνπνηείηαη ην εκβαδφλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ. 

18. Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ. 

19. Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, ή Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ελφο  

       Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ ή Αξρηηέθηνλα θαη ελφο Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ ή  

        Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δηαηάμεσλ   

        (παζεηηθήο -ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο αληίζηνηρα), ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηνχ  

        Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληα κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο  

       πεξί έθδνζεο θαη πξνζθόκηζεο ηνπ ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαηά ηελ ππνγξαθή  

       ηεο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί κεηνδόηεο. 

20. Τπεύζπλε δήισζε, ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ  

       πξνζθέξνληνο φηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηηο φπνηεο    

        δηαξξπζκίζεηο θαη εξγαζίεο απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΠ ζχκθσλα κε ηηο  

        ππνδείμεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

21. Τπεύζπλε δήισζε, ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ  

       πξνζθέξνληνο φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη  

        απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

22. Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο, απφ ηδηψηε Μεραληθφ. 

23. Γήισζε κεραληθνύ, πσο δελ ππάξρνπλ απζαηξεζίεο ζην πξνζθεξφκελν θηίξην ή  

       Γήισζε κεραληθνύ πσο νη ηπρφλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί. 

24. Βεβαίσζε αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ  

       απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
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Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη: 

Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφγξαθν, κεζφζηηρα, παξεκβνιέο 

θελά, ζπγθνπέο θαη ζπληκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ εθκηζζσηψλ. 

1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κεηά απφ επηηφπηα έξεπλα ζα θξίλεη πεξί ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ θαη αλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ε δηαθήξπμε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

2. Η  έθζεζε καδί κε ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηζηξέθεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

3. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ, λα απνδερζνχλ εγγξάθσο ηνπο φξνπο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Καηαιιειφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Β‟ θάζε πνπ είλαη ε 

δεκνπξαζία. 

Άξζξν 4   - Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο - Αλάδεημε κεηνδόηε (Β΄ ΦΑΖ) 

Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. ηελ ζπλέρεηα ε Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο 

ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, θαιψληαο, κε 

απνδεηθηηθφ, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κφλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ 

θαηάιιεια θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξψηεο θάζεο. 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν κεηά 

ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα 

ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ επηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, 

παξνπζηάδνληαο θαη ην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη΄ αιθαβεηηθή 

ζεηξά εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε θαη ε 

δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη επηβαξχλεη 

ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε. 

Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ζεηξά 

ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο 

δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή. 

 

Άξζξν 5   - Μίζζσκα 

Η Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ θαη Καηαιιειφηεηαο Αθηλήησλ πξνο κίζζσζε, 

εθκίζζσζε, αγνξά θαη εθπνίεζε, είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ 

κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ, θαη ην νπνίν δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ 750 €.  

Άξζξν 6 - Δθπξνζώπεζε 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο ζην 

νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο δεκνζηεπκέλν ζην ΦΔΚ, πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο 

θαζψο θαη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Φπζηθά πξφζσπα: Πέξαλ ηελ απηνπξφζσπεο παξνπζίαο, κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ απφ 

ηξίηνλ κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ, ΙΚΔ Ιδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείαο εθπξνζσπνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή 

ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν,  πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαζψο θαη ηε ζρεηηθή 

εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

Κνηλνπξαμίεο: Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ θνηλφ εθπξφζσπν, δηνξηζκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε. 
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Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ) νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ – θαηφρνπ ηνπ αθηλήηνπ ή 

ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν. 

 

Άξζξν 7 - Τπνβνιή θαη ηζρύο πξνζθνξώλ (πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) 

Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ (πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) γίλεηαη εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο. 

Η θαηάζεζε γίλεηαη ζην γξαθείν γεληθνχ πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

Σαρπδξνκηθή απνζηνιή. Γίλεηαη κε ζπζηεκέλν θάθειν, πνπ ζα παξαιεθζεί εληφο ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηνπ απνζηνιέα. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο. 

Πξνζθνξέο ππφ αίξεζε ή επηθχιαμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε πξνεηνηκαζία 

θαη ππνβνιή θαθέισλ πξνζθνξάο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα δηάζηεκα (100) εθαηφ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηνπο. Η πξνζεζκία κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Δληφο ηνπ αλσηέξσ 

δηαζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη λα έρεη ππνγξαθζεί ζπκθσλεηηθφ 

κίζζσζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο επί πνηλή απαξαδέθηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ζεσξεκέλν ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, πεξί ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηή απνδνρή ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 8 - Δγγύεζε πκκεηνρήο  

Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ Β’ θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ δελ θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ή γξακκάηην ζπζηάζεσο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ίζν κε ην 1/10 ηεο εηήζηαο 

αμίαο ηνπ κηζζψκαηνο, ην νπνίν ζα έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

παξνχζεο. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζθιεζε ηεο Γεκάξρνπ. 

Η εγγπεηηθή επηζηξέθεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηε 

δεχηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αθνχ πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί κε άζθεζεο 

έλζηαζεο ή πξνζθπγήο ή νπνηνπδήπνηε έλδηθνπ κέζνπ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηε 

δεχηεξε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ νη εγγπεηηθέο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κε ηνλ κεηνδφηε εθκηζζσηή. 

Η σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε κεηά ηε δηαβίβαζε 

ζηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

ηνπο ππφινηπνπο κεηέρνληεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ κεηνδφηε λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, ηφηε ε εγγπεηηθή 

θαηαπίπηεη ρσξίο θακία εηδηθή δηαδηθαζία ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Άξζξν 9 - Γηθαίσκα Απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ 

έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. 

Άξζξν 10 - ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, 

πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 

θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ, ζε πεξίπησζε επί 

έιιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε. 
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Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη 

θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 

Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

ππεξεζία Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ηνπ πξνο εθκίζζσζε θηηξίνπ. 

 

Άξζξν 11 - Γηάξθεηα Μίζζσζεο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

Ο Γήκνο ζα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην εθφζνλ απνθηήζεη ή δηακνξθψζεη δηθφ ηνπ 

ρψξν γηα ην ζθνπφ απηφ, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξνο ηνλ 

εθκηζζσηή εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηέγαζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε άιιε δεκνηηθή ππεξεζία θαη ζε νπνηνδήπνηε αθίλεην ή ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 12 - Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 

Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί απφ ηε δεκνπξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα κηα ηξηεηία 

θαη εθφζνλ δελ ζα ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ λα απαγνξεχνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάινπλ νη ΟΣΑ, ηνχην ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 

πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), φπσο 

απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.).  

Η αλαπξνζαξκνγή δελ ζα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα ππεξβαίλεη, κεηά 

ηηο ζρεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο, ην έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ. 

Η πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΔΠ ζην 

κίζζην, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηαβάιιεηαη 

αλά ηξίκελν ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο, κε Υξεκαηηθφ Έληαικα Πιεξσκήο. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θακία εγγχεζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα ηελ θαιή 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νχηε ππνρξενχηαη ζηελ 

πξνθαηαβνιή κηζζσκάησλ σο εγγπνδνζία. 

 

Άξζξν 13 - Φζνξέο κηζζσκέλσλ αθηλήησλ – Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή 

Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε δηακφξθσζε ή εγθαηάζηαζε αληηθεηκέλσλ ζην κίζζην απφ ηνλ 

κηζζσηή, ζπκθσλείηαη φηη γίλεηαη επ‟ σθειεία ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, δηθαηνπκέλνπ ηνπ 

ηειεπηαίνπ λα αθαηξέζεη θάζε εγθαηάζηαζε πνπ έγηλε κε έμνδά ηνπ θαη λα απνδψζεη ην 

κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

Όηαλ απαηηεζνχλ εξγαζίεο επηζθεπήο ή απνθαηάζηαζεο θζνξψλ ηνπ κηζζίνπ πνπ 

νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή θπζηθά αίηηα ή ζηελ θπζηθή θζνξά ησλ πιηθψλ, ην θφζηνο 

απηψλ βαξχλεη ηνλ εθκηζζσηή. 

ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ ή κε εθηέιεζεο ησλ επηζθεπψλ κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, 

ν Γήκνο έρεη ην εθιεθηηθφ δηθαίσκα λα πξνβεί: 

α) ε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο. 

β) ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο 

ηνπ ηδηνθηήηε, παξαθξαηψληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε απφ ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο 

απηή ε δαπάλε πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε - βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

γ) ηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο. 

Ο Γήκνο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ παιαηφηεηα απηνχ ή 

ζε ηπραίν γεγνλφο. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) νθείιεη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην νίθεκα (κίζζην) θαηά ηνπ 

ππξφο. 
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Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Η., Ύδξεπζεο, ηνπνζέηεζεο 

ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, θαιχπηνληαο ηνπο φξνπο πγηεηλήο, ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο 

ειεθηξηθψλ θνπδνπληψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαδψζεη ην κίζζην 

έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα φιεο ηηο εξγαζίεο, 

πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα 

πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δαπάλεο εθθελψζεσο βφζξσλ, φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) κε δαπάλεο ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν θσηηζκφο ησλ 

ρψξσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Κ.Τ.Α. Γ6/Β/14826/2008 (ΦΔΚ 1122Β‟/17-06-

2008) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα». Η νξζή εγθαηάζηαζε ζα πηζηνπνηείηαη απφ 

ειεθηξνιφγν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ν 

Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη σο άλσ ζηνλ 

παξφληα φξν. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) έρεη ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ην νίθεκα ζηε ρξήζε ηνπ 

Γήκνπ, έηνηκν θαη θαηάιιειν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

κεηά θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ηπρφλ ππνδεηρζεηζψλ επηζθεπψλ θαη δηαξξπζκίζεσλ θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο 

ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγχεζε πνπ 

έρεη θαηαηεζεί θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) απφ ηνλ Γήκν θαζψο θαη ε παξάδνζε ηνπ ζηνλ 

εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ελεξγείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη έλαλ ηαθηηθφ ππάιιειν εηδηθφηεηαο Μεραληθνχ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γήκαξρν, αθνχ ζπληαρζεί πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο – παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο, απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ 

αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ κε απφδεημε. 

Η κε Πξσηφθνιιν παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή ηεο 

επζχλεο γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα ηνπ κηζζίνπ. 

 

Άξζξν 14 - Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ 

απηνχ δνπιεηέο, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο 

απηφ απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 15 - Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο κηζζίνπ 

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο λνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ν λένο 

θχξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ή επηθαξπσηήο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα κίζζσζε, ν δε πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξνηνχ 

κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Γήκν ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ 

ηδηνθηήηε ή λνκέα ή θαηφρνπ, θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ίδην γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κηζζσηηθή δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ. 

Ο λένο ηδηνθηήηεο, λνκέαο, θάηνρνο ή επηθαξπσηήο ζεσξείηαη εθεμήο εθκηζζσηήο θαη ην 

κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζην φλνκά ηνπ εθ‟ φζνλ γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 16 - Κξαηήζεηο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Σειψλ Υαξηνζήκνπ, 

επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ νξηδφκελν ζε πνζνζηφ 3% (πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 
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επί ηνπ ραξηνζήκνπ), επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θηψκελσλ κηζζσκάησλ απφ εθκίζζσζε 

νηθνδνκψλ, ην νπνίν ζπκβεβαηψλεηαη θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κεηά ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο απφ νηθνδνκέο ηνπ εθκηζζσηή, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο 

δήισζεο. 

Σν σο άλσ ηέινο ραξηνζήκνπ επηβάιιεηαη επί ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαξπνχηαη ην κίζζσκα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή επηρείξεζε) ρσξίο λα γίλεηαη 

δηάθξηζε ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Σειψλ Υαξηνζήκνπ γηα ηνλ ηχπν ηεο 

θαηαξηηδφκελεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

Ο εθκηζζσηήο κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζεο ζα πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε-πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ ππεξεζία φηη πεξηέιαβε ζηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ην κίζζσκα. 

 

Άξζξν 17 - Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 18 - Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη 

απνιχησο. 

Άξζξν 19 - Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3861/2010 ζην δηαδίθηπν (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ), επίζεο ζα 

δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα Δθεκεξίδα. 

 

Άξζξν 20 - Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' 

απηήλ κεηνδφηεο.  

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ 

αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο. Δπίζεο φηαλ κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε 

θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ 

θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

αλαθέξζεθαλ. 

Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 

 

Άξζξν 21 - Έλζηαζε θαηά απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ από ηε δηαδηθαζία ηεο Β΄ 

Φάζεο. 

πκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή πξνζθνξά ή ην αθίλεην θξηζνχλ απνξξηπηέα σο 

αθαηάιιεια ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κπνξεί λα ππνβάιιεη έλζηαζε ελψπηνλ ηεο 

νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (5) πέληε εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έθζεζεο απνθιεηζκνχ ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα δεηεζεί ε άπνςε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ή ε δηελέξγεηα λέαο απηνςίαο εθφζνλ απηή 
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θξηζεί απαξαίηεηε. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζή ηεο θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο Β΄ θάζεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

Άξζξν 22 - Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

    Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη  απφ ην ηελ Γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο (ηει. 2132927360)  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 
 

 

    Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

 

               Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΜΔΛΖ      

                                                                 

ΙΙΓΩΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ        ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ   

                                                                             ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

                                                                            ΓΔΡΟΝΣΙΩΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

                                                                            ΚΙΑΘΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 

                                                                            

                       Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                                  αιακίλα 29-7-2019 

                                                                                          Η Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

   

                                                                       ΙΙΓΩΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ   
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