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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ 

 Χ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΗΑΣΡΔΗΟΤ ΔΛΔΟΤΑ 

 
Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο αλαθνηλώλεη όηη : Δθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ε κίζζσζε 

ηδησηηθνύ αθηλήηνπ (αίζνπζαο ή θαηαζηήκαηνο) ζηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο Γήκνπ Είηζαο, ην νπνίν ζα πξνζθέξεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο Πξνζάιακνο ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο θαη ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ή ζπλερόκελα ηνπ 

ππάξρνληνο αγξνηηθνύ ηαηξείνπ ζηελ πιαηεία «Μαθξπγηάλλε» Κνηλόηεηαο Διενύζαο, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη ηα 

ειηθησκέλα θπξίσο άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ην αγξνηηθό ηαηξείν θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο ζα ραξαθηεξίδεηαη σο εθπξόζεζκε θαη σο εθ 

ηνύηνπ, σο απνξξηπηέα. 

Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην (αίζνπζα ή θαηάζηεκα), πξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Κνηλόηεηαο 

Διενύζαο, ζηελ Πιαηεία Μαθξπγηάλλε θαη λα έρεη εκβαδό θαηά πξνηίκεζε από 20η.κ. έσο 40η.κ. πεξίπνπ. 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο εηθνζαήκεξεο (20) 

πξνζεζκίαο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη έσο ηε Γεπηέξα,  02/08/2021, λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθε αίηεζε-πξνζθνξά εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ζηελ Διενύζα-Λεσθ. 

Παζζαξώλνο 1, πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ./ηνο 270/1981, (ππ’ 

αξ.189/2020 Α.Γ.. κε ΑΓΑ:ΨΜΝΓΩΡΓ-ΗΑΚ) καδί κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

1. Όια ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο κε πιήξεηο δηεπζύλζεηο, ηνπ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή-επηθαξπσηή ή ησλ 

ηδηνθηεηώλ-εθκηζζσηώλ θαη αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ θαη Γ.Ο.Τ. 

2. Αληίγξαθα ηίηισλ ηδηνθηεζίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηαρσξεκέλε ζην Τπνζεθνθπιαθείν 

Ησαλλίλσλ) δει. κε Πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθώλ ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο  

3. Απόζπαζκα Κηεκαηνινγηθνύ Φύιινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ από ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην. 

4. Αληίγξαθν Οηθνδνκηθήο άδεηαο κε θάηνςε ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ πξνζθέξνληνο όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 

ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

6. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη ρξήζηκν θαηά ηε γλώκε ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα ηνλ θαιύηεξν 

πξνζδηνξηζκό ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη θάζε θξηηήξην πνπ επεξεάδεη ηε 

κηζζσηηθή ηνπ αμία. 

7. Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ην αθίλεην. 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο (ζηε Β’ θάζε) ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο πξέπεη λα 

θαηαζέζεη: 

- Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία Γήκνπ Είηζαο θαη Αληίγξαθν Γ.Α.Σ. , γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Είηζαο θα νθία Εηάθα θαη θα 

Δπαλζία Παληαδή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λ. Παζζαξώλνο 1 - Διενύζα,  Σειέθσλα: 

2653360022 θαη 2653360013 αληίζηνηρα, email.: sziaka@zitsa.gov.gr & vpantazi@zitsa.gov.gr.  

                                                                                                              

         Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                                                                                    ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 

 

mailto:sziaka@zitsa.gov.gr
mailto:vpantazi@zitsa.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΒΛΒΩΡΓ-7Χ0
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                                  Διενύζα, 13/07/2021 

                                  Αξηζ. Πξση.: 10144   

 

                     

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ  

ζηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο γηα ρξήζε σο Πξνζάιακνο ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο 

 

Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, έρνληαο ππόςε : 

1) Σν Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α/30-03-1981) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ» 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 

3) Σνλ Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηνπ Ν.4623/2019. 

4) Σηο πεξί κηζζώζεσλ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, 

5) Σελ ππ’ αξηζ. 53/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Είηζαο (ΑΓΑ: 61ΛΩΩΡΓ-

Φ5Γ), κε ζέκα: «Μίζζσζε ηδησηηθνύ αθηλήηνπ από ην Γήκν Είηζαο, κε δεκνπξαζία, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζάιακνο ηνπ Πεξ/θνύ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο-Οξηζκόο επηηξνπήο 

εθηίκεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ», 

6) Σελ ππ’ αξ. 189/2020 απόθαζε Γ..  κε ζέκα : «Οξηζκόο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ./ηνο 270/1981» (ΑΓΑ:ΨΜΝΓΩΡΓ-ΗΑΚ) 

7) Σελ ππ’ αξ.493/2021 κε αξ. πξση. 7817/2-06-2021 απόθαζε Γεκάξρνπ Γήκνπ Είηζαο, πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ηεο «Δπηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο αθηλήησλ» πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε ρξήζε 

Πξνζαιάκνπ ηνπ αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Διενύζαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 186 

ηνπ Ν.3463/2006, 

8) Σελ ππ’ αξηζ.275/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, κε ηελ νπνία 

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο, 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

δεκνπξαζία κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ (αίζνπζαο ή 

θαηαζηήκαηνο) πνπ ζα πξνζθέξεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο Πξνζάιακνο ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ 

Διενύζαο Γήκνπ Είηζαο, ζηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο Πιαηεία Μαθξπγηάλλε όπνπ βξίζθεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ην Αγξνηηθό ηαηξείν Κνηλόηεηαο Διενύζαο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 

εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, 

θαηαζέηνληαο έγγξαθε αίηεζε-πξνζθνξά εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζπλνδεπόκελε από ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζην γξαθείν ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζηε Λεσθ. 

Παζζαξώλνο 1 ζηελ Διενύζα. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε δύν (2) θάζεηο (ζηάδηα) θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/81. 

          

1. Πεξηγξαθή – ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέζε αθηλήηνπ-κηζζίνπ 

 

1. Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην (αίζνπζα ή θαηάζηεκα) πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε Κνηλόηεηα Διενύζαο 

ηνπ Γήκνπ Είηζαο, πιεζίνλ ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο  όπνπ ήδε ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ην αγξνηηθό ηαηξείν ζηε δ/λζε : Πιαηεία Μαθξπγηάλλε ή ζε κηθξή απόζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ηνπ σο πξνζάιακνο ηνπ ηαηξείνπ, δειαδή σο ρώξνο αλακνλήο ησλ 

ειηθησκέλσλ θπξίσο επηζθεπηώλ ηνπ ηαηξείνπ.   

πγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη πξόζνςε ζηελ Πιαηεία Μαθξπγηάλλε ηεο Κνηλόηεηαο Διενύζαο ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο, όπνπ εληνπίδεηαη ρσξηθά ην Αγξνηηθό Ηαηξείν Κνηλόηεηαο Διενύζαο. 

2. Σν αθίλεην, θαηά πξνηίκεζε, πξέπεη λα έρεη εκβαδό από 20η.κ. έσο 40 η.κ. πεξίπνπ. 

 

2. Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

  

Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν (2) θάζεηο (ζηάδηα) σο εμήο : 

Α΄ ηάδην: Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο – αμηνιόγεζε πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ 

Β΄ ηάδην : Γηελέξγεηα κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ – αλαθήξπμε κεηνδόηε 

  

 Α΄ Φάζε – Πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη έγγξαθε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην 

Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Είηζαο,  Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα, εληόο ηεο εηθνζαήκεξεο 

πξνζεζκίαο : ήηνη από 14/07/2021 έσο θαη 02/08/2021, ώξα 15:00, εκέξα Γεπηέξα. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο ζα 

ραξαθηεξίδεηαη σο εθπξόζεζκε θαη σο εθ ηνύηνπ, σο απνξξηπηέα. Ζ αίηεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ππνβάιιεηε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 

270/81 θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα, ηε λνκηθή ηνπ ζρέζε κε ην 

αθίλεην, ηε λνκηθή ηνπ ππόζηαζε, ηνλ νξηζζέληα εθπξόζσπό ηνπ θαη ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ 

πξνο εθκίζζσζε πξνζθεξόκελνπ ρώξνπ (αθηλήηνπ), ηελ επηθάλεηα, ηε ζέζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε, 

ηα ηερληθή θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο. .  

Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη : 

1. Όια ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο κε πιήξεηο δηεπζύλζεηο, ηνπ ηδηνθηήηε-επηθαξπσηή ή ησλ ηδηνθηεηώλ-

επηθαξπσηώλ θαη αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ θαη Γ.Ο.Τ. 

2. Αληίγξαθα ηίηισλ ηδηνθηεζίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηαρσξεκέλε ζην Τπνζεθνθπιαθείν 

Ησαλλίλσλ) δει. κε Πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθώλ ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο  

3. Απόζπαζκα Κηεκαηνινγηθνύ Φύιινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ από ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην. 

4. Αληίγξαθν Οηθνδνκηθήο άδεηαο κε θάηνςε ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ πξνζθέξνληνο όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

6. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη ρξήζηκν θαηά ηε γλώκε ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα ηνλ 

θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη θάζε θξηηήξην 

πνπ επεξεάδεη ηε κηζζσηηθή ηνπ αμία. 

7. Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ην αθίλεην 

 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, δηαβηβάδεη όιεο ηηο αηηήζεηο-πξνζθνξέο πνπ 

ππνβιήζεθαλ θαη πξσηνθνιιήζεθαλ ζην Γήκν Είηζαο, ζηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο πνπ νξίζηεθε κε 

ηελ ππ’ αξ. 493/2021 κε αξ. πξση. 7817/2-06-2021  απόθαζε δεκάξρνπ, ε νπνία, ειέγρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ, ηε γεληθή θαη εηδηθή θαηάζηαζή ηνπο, ηηο ηπρόλ ειιείςεηο, βιάβεο, 

θζνξέο θ.ι.π., θαζνξίδεη θαη εξκελεύεη ηελ σθέιηκε επηθάλεηα θαη αλ απηά πιεξνύλ ηνπ όξνπο ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδεη ην αλώηαην όξην ηηκήο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θηηξίνπ  ή 

ηελ αλώηεξε ηηκή κεληαίνπ κηζζώκαηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν δήκνο γηα θάζε 

πξνζθεξόκελν αθίλεην θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. 

Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε.  

Ζ έθζεζε αμηνιόγεζεο καδί κε ηηο αηηήζεηο-πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζην Γήκν 
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Είηζαο, κε κέξηκλα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ (παξ.4ΑΒ 

άξζξν 5 θαη παξ.2 άξζξν 8 Π.Γ.270/81) 

πκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ή ην αθίλεην θξηζνύλ απνξξηπηέα σο αθαηάιιεια, κπνξεί λα 

ππνβάιιεη έλζηαζε ελώπηνλ ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (2) 

δύν εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έθζεζεο απνθιεηζκνύ ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο νπνίαο κπνξεί λα δεηεζεί ε άπνςε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ή ε δηελέξγεηα λέαο απηνςίαο 

εθόζνλ απηή θξηζεί απαξαίηεηε. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη από ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο Β’ θάζεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

 Β΄ Φάζε - Γηελέξγεηα κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 

 

Ο Γήκαξρνο νξίδεη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ, ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηεο κεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο, θαιώληαο, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηεο θιήζεο, λα ιάβνπλ κέξνο ζ’ απηήλ κόλν 

εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Α΄ θάζεο. 

Γηεμάγεηαη ε δεκνπξαζία από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 

270/81. 

Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ’ όζνλ 

εμαθνινπζνύλ λα θαηαηίζεληαη πξνζθνξέο ρσξίο δηαθνπή. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη 

πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξίδεηαη ζηα 

πξαθηηθά. 

 

Γηθαηνινγεηηθά-Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε κεηνδνηηθή δεκνπξαζία 

α) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ηεο Σακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Είηζαο,  

β) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  

γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, όπσο ηζρύεη, όπνπ ν ππνςήθηνο ζα δειώλεη όηη:  

- έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηνπ νπνίνπο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε απηνύο. 

- παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ κηζζσηή 

γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

δ) θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

ε) αμηόρξεν εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο (αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη 

δεκνηηθή ελεκεξόηεηα) 

 

- ε πεξίπησζε εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ επηπιένλ ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη αλαιόγσο ηελ εηαηξεία (π.ρ. αληίγξαθα ησλ θαηαζηαηηθώλ ηνπο κε όιεο ηηο 

επειζνύζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

πξόζσπα πνπ εμνπζηνδνηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο θαη 

λα ππνγξάθνπλ ηα πξαθηηθά θαη ηε ζύκβαζε. 

  

Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ κεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε, ε 

δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη πξαθηηθά, ηα νπνία κεηά ηε ιήςε ηεο 

δεκνπξαζίαο ππνγξάθνληαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ θαη ηα κέιε ηεο αλσηέξσ 

επηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 270/81. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλεη απόθαζε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ αλσηέξσ Πξαθηηθνύ ηεο 

δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 270/81, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

απνζηέιιεηαη πξνο έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή. 

Ο Γήκνο δελ έρεη θακία απνιύησο επζύλε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά από ηελ 

επνπηεύνπζα αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή , όπσο επίζεο θαη γηα θάζε θαζπζηέξεζε έγθξηζεο απηώλ. 
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3. Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ αξκόδην αληηδήκαξρν εάλ δελ 

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ κεηνδόηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, θαζώο θαη όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο 

εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, δελ 

πξνζέιζεη απηόο λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, εληόο ηεο ηαζζνκέλεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

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

ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ  επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξζεθαλ.  

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

4. Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο ηειεπηαίνο 

κεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ή ηελ αθύξσζε 

ηνύησλ, νύηε γηα ελδερόκελε βξαδύηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απόθαζεο. 

 

5. ύκβαζε 

 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο 

απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, 

ελεξγνπκέλεο κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο , λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε 

νξηζηηθά, ε δε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-01-2012 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 

6. Γηάξθεηα Μίζζσζεο 

 

Ζ κίζζσζε ζα δηαξθέζεη έμη ( 6) έηε θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

κίζζσζεο κε ην Γήκν Είηζαο, κε δπλαηόηεηα κνλνκεξνύο παξάηαζεο εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρεη ε αλάγθε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο σο Πξνζάιακνο ήηνη 

γηα όζν ιεηηνπξγεί ην Αγξνηηθό Ηαηξείν Κνηλόηεηαο Διενύζαο ή έσο όηνπ ν Γήκν Είηζαο κπνξεί λα 

δηαζέζεη γηα Πξνζάιακν θάπνην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ . 

 

7.  Αλώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο 

 

Μόλε αξκόδηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο είλαη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ 

(Δι. πλ. Σκ.7 Πξάμε 79/2010) 
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8. Αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο 

 

Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ζα ηζρύεη γηα δύν (2) ρξόληα θαη ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ δεπηέξνπ ρξόλνπ θάζε ρξόλν αλαπξνζαξκνδόκελν θαη’ έηνο 

θαηά πνζνζηό 75% ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ) ηνπ κήλα 

αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο απηή 

ππνινγίδεηαη από ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο επί ηνπ εθάζηνηε δηακνξθσκέλνπ 

κηζζώκαηνο, κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαζώο θαη γηα θάζε ρξόλν αλαγθαζηηθήο παξάηαζεο 

απηήο. 

 

9. Υξόλνο θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο  

 

Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ζην 

κίζζην, πνπ απνδεηθλύεηαη από ην Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη ην κίζζσκα ζα 

θαηαηίζεηαη αλά δίκελν, ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο, κε ρξεκαηηθό έληαικα ππέξ ηνπ 

δηθαηνύρνπ. 

 

 

10. Τπνρξεώζεηο ηνπ κηζζσηή  

 

Ο κηζζσηήο-δήκνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δύλαηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ, ζε κεηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο ηνπ κηζζίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην ιόγν ηεο κίζζσζεο απηνύ. Μεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο, ν 

Γήκνο δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη όηη ηνπνζέηεζε ζην κίζζην ζε θάζε πάλησο πεξίπησζε εθόζνλ ηνύην 

δεηεζεί από ηνλ εθκηζζσηή λα επαλαθέξεη ην κίζζην ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

11. Γηθαηώκαηα Μηζζσηή  

 

Ο κηζζσηήο δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηακόξθσζε θξίλεη απαξαίηεηε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη 

ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ώζηε λα ιεηηνπξγεί σο ρώξνο Πξνζαιάκνπ ηνπ 

αγξνηηθνύ ηαηξείνπ. 

 

12. Νόκηκεο Κξαηήζεηο –Λνηπέο επηβαξύλζεηο 

 

Ο κηζζσηήο Γήκνο δελ επηβαξύλεηαη κε απόδνζε θξαηήζεσλ (ραξηόζεκν 3% θαη Ο.Γ.Α. επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ 20%). Οη λόκηκεο θξαηήζεηο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

13. Λήμε – Λύζε κίζζσζεο 

 

- ε ζύκβαζε ιύεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθά νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο. 

   πξηλ από ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηάο ηεο, ε ζύκβαζε ιύεηαη: 

1) θνηλή ζπλαηλέζεη ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζσηή, 

2) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε όξνπο ηεο ζύκβαζεο, 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. ή άιισλ λόκσλ, 

3) ν Γήκνο ζα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ ιήμεη ε κίζζσζε, εθ’ όζνλ απνθηήζεη δηθό ηνπ 

αθίλεην πνπ κπνξεί λα θαιύςεη ηελ αλάγθε γηα ηελ νπνία κηζζώλεηαη, ρσξίο ν ηδηνθηήηεο λα απνθηά 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 

4) ε κίζζσζε ζα ιπζεί απηνδίθαηα πξν κελόο κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ κηζζσηή δήκνπ πξνο ηνλ 

εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε πνπ εθιείςεη ν ιόγνο ηεο κίζζσζεο. 

5) ν εθκηζζσηήο ζε θάζε πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο 
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- Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ παιαηόηεηα απηνύ ή ζε 

ηπραίν γεγνλόο. 

 

14. Αλακίζζσζε  - Τπεθκίζζσζε 

 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

 

15. Γεκνζίεπζε δηαθήξπμεο 

 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, (β’ θάζε) κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Κνηλόηεηα Διενύζαο, Λεσθ. Παζζαξώλνο 1. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ zitsa@zitsa.gov.gr 

(πξνθεξύμεηο) θαζώο θαη ζηε Πξόγξακκα «Γηαύγεηα». 

 

16. Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο ελδηαθεξόκελνπ ζ’ απηόλ, κόλν από έηεξνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

δηαγσληζκό ή πνπ απνθιείζηεθαλ από απηόλ. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο κέρξη 

ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε δηελέξγεηά ηνπ.  

Γεληθά γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από ηελ παξνύζα, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ./ηνο 270/81 θαη ηεο αξηζ. 280/2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

17. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ην Γξαθείν 

ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Λεσθ. Παζζαξώλνο 1, ηειέθσλα: 2653360022 θαη 2653360013 από ηηο 

ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ νθία Εηάθα θαη  Δπαλζία Παληαδή, email: sziaka@zitsa.gov.gr θαη 

vpantazi@zitsa.gov.gr.  

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ όξσλ ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζή 

ηνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

 

                                                                                    Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                   

        

                                                                                            Πιηάθνο Μηραήι   
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