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                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).

γ) το Ν.3852/2010.

δ)  την  αριθ.  12/2018  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη  μίσθωση

ακινήτου. 

ε)την  αριθ.  13/2018  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  την  οποία

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) την αριθ.  14/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η

συγκρότηση διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου.

ζ) την απόφαση του Δημάρχου Δήμου Ζίτσας Ν 229/2018 για ορισμό μηχανικού

ως τρίτο μέλος της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και του αναπληρωτή του.

η) την αριθ. 17/2018  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν

τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου .

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Ροδοτοπίου και

καλούμε  τους  ενδιαφερόμενους  να εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  σε  προθεσμία

είκοσι (20) ημερών από την τελευταία  δημοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει:

 να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο,
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 να είναι ισόγειο το διαμέρισμα για το ΚΑΠΗ

 να έχει έκταση από 100 έως 150 τετραγωνικά μέτρα

 να  διαθέτει  πλήρες  σύστημα  θέρμανσης-ψύξης,  μόνωση,  όπως  και  σύστημα

πυρόσβεσης και πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

“Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010)

 να  έχει  δυνατότητα  πρόσβασης  και  εξυπηρέτησης  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες

(ΑΜΕΑ)

 να  διαθέτει  επαρκή  φωτισμό,  αερισμό,  μέσα  σκιάσεως  και  δυνατότητα  ταχείας

εκκένωσης σε περίπτωση κινδύνου

 να  διαθέτει  όλες  της  παροχές  με  τα  αντίστοιχα  δίκτυα  παροχής  τα  οποία  να

βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 

 επιπλέον να αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση όπως να προβεί με δαπάνες

του  σε  διαμόρφωση   των  χώρων  καθώς  και  να  κατασκευάσει  όλες  τις  απαραίτητες

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμό και καλωδιώσεις για ασθενή δίκτυα σύμφωνα με τις

υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις

ως εξής: 

Α.  Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  δημοσιεύει  λεπτομερή

διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από

της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο

Ν.Π.Δ.Δ του  Δήμου και  στη  συνέχεια  η  αρμόδια  δημοτική  υπηρεσία  τις  αποστέλλει  στην

επιτροπή  του  άρθρου  7  του  ΠΔ  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  προσφορών.  Οι  λόγοι  αποκλεισμού  ενός  ακινήτου  αιτιολογούνται

επαρκώς  στην  έκθεση.  Η  έκθεση  αξιολόγησης,  μαζί  με  τις  προσφορές  ενδιαφέροντος,

αποστέλλονται στο νομικό πρόσωπο, το οποίο την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε

ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ορίζει ημέρα και ώρα

διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι

των  οποίων  τα  ακίνητα  κρίθηκαν  κατάλληλα  κατά  τη  διαδικασία  της  πρώτης  φάσης.  Η

δημοπρασία  θα  είναι  φανερή,  προφορική  και  μειοδοτική  προς  αναζήτηση  του  τελευταίου

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

της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. Αν κάποιος μειοδοτεί για

λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας,

παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.  
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3)Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όσοι  επιθυμούν να  λάβουν μέρος  στη  δημοπρασία  θα πρέπει  να  καταθέσουν,  οι  ίδιοι  ή

ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη αίτηση συμμετοχής - προσφορά στην οποία να

περιγράφονται οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που

προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα.

Στην προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτονται :

α)  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/86  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης,  τους

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

β)  Συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ορισμού  κοινού  εκπροσώπου,  στην  περίπτωση

περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης.

γ)  Αντίγραφο  συμβολαίου  κυριότητας  ή  επικαρπίας  ή  πιστοποιητικό  μεταγραφής  που  να

μπορεί να πιστοποιεί και να αποδείξει τους νόμιμους ιδιοκτήτες του προσφερόμενου προς

μίσθωση ακινήτου.

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα.

ε) Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας του

ακινήτου. 

στ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, νόμιμα θεωρημένο από αρμόδιο όργανο/φορέα που να

βεβαιώνει ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για χρήση ΚΑΠΗ. 

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή υπεύθυνη

δήλωση  του  Ν.  1599/86  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  ότι  σε  περίπτωση

κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας

και ασφαλείας.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται

καμία  υποχρέωση  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου  Ζίτσας  για  ενδεχόμενες  οφειλές  αυτού  προς

οιονδήποτε.

θ)  Υπεύθυνη  δήλωση  που  να  δηλώνει  ότι  πληροί  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  1  της

παρούσης και δεσμεύεται για την υλοποίηση των υπολοίπων προϋποθέσεων του άρθρου 1

της παρούσης που δεν πληρούνται ήδη, με δικές του δαπάνες. 

4) Εγγυητής

Ο  τελευταίος  μειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο  εγγυητή,  ο  οποίος  θα

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος  μειοδότης  δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ. ή της διοικητικής αρχής

που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
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6) Σύμβαση 

Ο τελευταίος μειοδότης 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 μαζί με τον

εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για

το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

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

καταρτίστηκε οριστικά. 

7) Διάρκεια Μίσθωσης

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  ορίζεται  σε  τρία  χρόνια  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που

αυτό κριθεί αναγκαίο από το νομικό πρόσωπο.

Το νομικό πρόσωπο θα μπορεί  να εγκαταλείψει  το μίσθιο, πριν λήξει  η μίσθωση, εφόσον

αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.

8) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα  θα  κατατίθεται  ανά  τρίμηνο,  στο  τέλος  κάθε  τριμηνίας, στο  λογαριασμό του

δικαιούχου (βλ. Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 79/2010). 

9) 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. 

10)Υποχρεώσεις εκμισθωτή

 Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του

πυρός, διαφορετικά το νομικό πρόσωπο, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για

τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.

 Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν

τις  εργασίες  εγκατάστασης  και  σύνδεσης  με  δίκτυα  Ο.Τ.Ε.,  Δ.Ε.Η.,  Ύδρευσης,

τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής σύμφωνα

με τις  υποδείξεις  του νομικού προσώπου και  να  παραδώσει  το  μίσθιο  έτοιμο και

κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

 Σε  περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί  ή  δεν πραγματοποιήσει  τις  παραπάνω

εργασίες,  το  νομικό  πρόσωπο  έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί:  α)  σε  διακοπή  της

καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, β)

σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του

εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, γ) σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων
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εργασιών  επισκευής  του  ακινήτου,  σε  βάρος  του  εκμισθωτή,  παρακρατώντας  τη

σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου.

 Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του

νομικού προσώπου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που έχει οριστεί και

μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της

σύμβασης της μίσθωσης.

 Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε

νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία,  χρήση, κλπ. άλλου προσώπου, η

μίσθωση  συνεχίζεται  αναγκαστικά  στο  πρόσωπο  του  νέου  ιδιοκτήτη,  νομέα,

επικαρπωτή, χρήστη, κλπ., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή.

 Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται  από το νομικό πρόσωπο τα μισθώματα,

χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτό ο οικείος

νόμιμος  τίτλος  βάσει  του  οποίου  κατέστη  αυτός  νομέας,  επικαρπωτής,  χρήστης,

κ.λ.π.

11) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

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

εκμισθωτής  προσκομίσει  βεβαίωση  της  Δ.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).

12) Λήξη μίσθωσης

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

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν

οφείλει  καμία  αποζημίωση  στον  εκμισθωτή  για  φθορές  του  ακινήτου  που  οφείλονται  στη

συνηθισμένη  χρήση  του,  σε  κακή  κατασκευή  του  ή  στην  παλαιότητα  αυτού  ή  σε  τυχαίο

γεγονός.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

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

απολύτως.

Το νομικό πρόσωπο, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς

καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν:

α) καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία του νομικού προσώπου εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί

έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του,

β) μεταφερθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου μας,

γ) προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο

χρόνο της μίσθωσης,
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δ) αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε το

ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών ή να μην είναι απαραίτητο.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο απόφαση

πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

απόφαση  πρόωρης  λύσης  της  μίσθωσης  κοινοποιείται  στον  εκμισθωτή  του  ακινήτου  και

επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της.

Από την ημερομηνία  αυτή  παύει  κάθε  υποχρέωση του  νομικού προσώπου για  καταβολή

μισθωμάτων.

14) Δημοσίευση Διακήρυξης

α) Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ τουλάχιστον δέκα

(10)  ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής

στον πίνακα ανακοινώσεων του  δημοτικού καταστήματος  και  στο  δημοσιότερο μέρος της

έδρας του δήμου. 

β) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

γ)  Η  διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  επίσης  στο  διαδίκτυο,  στο  site  του  Δήμου  Ζίτσας

www.zitsa.gov.gr 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  οίκοθεν  από τον  Πρόεδρο εάν  δεν παρουσιάσθηκε  κατ'

αυτήν μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β)  μετά  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  μειοδότης  και  ο  εγγυητής  του

αρνούνται  να  υπογράψουν  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 και

του  εγγυητή  αυτού,  ως  ελάχιστο  δε  όριο  προσφοράς  ορίζεται  το  επ'  ονόματι  τούτου

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του

Ν.Π.Δ.Δ. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, 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.

http://www.zitsa.gov.gr/
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16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται  από το Γραφείο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας,

ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-14.00,  Αρμόδια υπάλληλος Πουλιάνου

Σπυριδούλα,   Διεύθυνση:  ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ  3α,  ΕΛΕΟΥΣΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  Τηλέφωνο:

2651360216 FAX: 2651061971

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  χορηγείται  στους  ενδιαφερόμενους  ύστερα  από  αίτηση  που

υποβάλλεται  στην  παραπάνω  διεύθυνση  μέχρι  και  την  προηγούμενη  της  καταληκτικής

ημερομηνίας. 

                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

                                            

ΑΔΑ: ΩΩΖΒ469ΩΜΗ-ΕΦΙ
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