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∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  Αριθ. Πρωτ:14468
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταχ.∆/νση: Νικ.Πλαστήρα 13
57400 Σίνδος

Πληροφορίες: Μυλώση Πασχαλίνα
Τηλέφωνο: 2313500516
Fax: 2310586842
Email: p.milosi@dimosdelta.gr

Περίληψη  διακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του 
∆ήµου ∆έλτα 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει φανερή , µειοδοτική και προφορική δηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆έλτα.
Το προς µίσθωση ακίνητο  πρόκειται να στεγαστεί στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σίνδου. 

Ο χώρος σύµφωνα µε τον οδηγό υποβολής , εφαρµογής και λειτουργίας της πράξης θα πρέπει να έχει τις κάτωθι περιγραφόµενες 

κτιριακές υποδοµές:

� να διαθέτει οικοδοµική άδεια για όλες τις χρήσεις και έχει προβεί σε τακτοποίηση αυθαίρετων κατά το
Ν. 4178/2013
� να βρίσκεται σε εγγύτητα µε στάση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς -500 µ.- για την ευχερέστερη
πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών
� να έχει επαρκή αερισµό και φωτισµό για την προβλεπόµενη χρήση
� να πληροί τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις
� να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιµότητας ΑΜΕΑ, όπως προσδιορίζονται στα
κριτήρια επιλογής πράξεων, συνηµµένων στην πρόσκληση της ΕΥ∆ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

� να είναι ισόγειος χώρος άνω των 300 τ.µ. µε δύο διακριτές επί της προβολής του κτιρίου εισόδους,
χωρισµένους σε δύο αυτόνοµους χώρους
� να διαθέτει είσοδο στο οπίσθιο µέρος του κτίσµατος, που προορίζεται για αποθήκευση
εµπορευµάτων της δοµής
� να διαθέτει χώρο αποχωρητηρίων για το κοινό και έναν ακόµη για το απασχολούµενο προσωπικό
� να διαθέτει αυτόνοµο χώρο WC AMEA
�να διαθέτει σύστηµα πυροπροστασίας
� να διαθέτει επαρκείς χώρους γραφείου για την εξυπηρέτηση, έµπροσθεν των αποχωρητηρίων
� να διαθέτει οριζόντια προσβασιµότητα ΑΜΕΑ (προσβάσιµη διαδροµή, οδηγοί τυφλών, ράµπα)
� να διαθέτει χώρο αναµονής κοινού 15 τ.µ.
� να διαθέτει αύλειο χώρο υποδοχής και αναµονής επισκεπτών.
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
A.∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο και στη συνέχεια η αρµόδια 
∆ηµοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81,η οποία µε επιτόπια έρευνα,κρίνει περί της 
καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.Ηεπιτροπή 
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 ∆ήµο,ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που 
εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β.∆ιενέργεια δηµοπρασίας.Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας,καλώντας µε 
αποδεικτικό, να λάβουν µέρος αυτήν µόνο εκείνoι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης 
φάσης και προσκοµίζοντας στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού γραµµάτιο παρακαθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας,ποσού ίσου µε το 10% του αιτούµενου ετησίου µισθώµατος ως 
εγγύηση.Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον 
µειοδότη και τον εγγυητή.
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλοι,οι οποίοι µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει όλες 
τις οφειλές τους απέναντι στο ∆ήµο.
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή 
διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από 
αυτόν που επιθυµεί ναλάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου,οµολογιών 
∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες,ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του 
ετήσιου προσφερόµενου µισθώµατος που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης,µε άλλη,ποσού ίσου µε το ανωτέρω 
ποσοστό επί του µισθώµατος που επιτεύχθηκε,για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται χρονικό διάστηµα τριών(3)ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Ι-ΗΕΤ



Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων κ.Μυλώση Πασχαλίνα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΣΙΝ∆ΟΥ Τηλέφωνο 2313 300516 FAX 2310 586-842

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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