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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 146/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
στ) την 9/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δηµοπρασίας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από την υπηρεσία µας,
στο οποίο θα στεγαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθµός «ΕΡΩ∆ΙΟΣ» και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του µισθίου
- Το µίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.
Μαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα.
- Να έχει ωφέλιµη επιφάνεια 150 τ.µ. και άνω και να διαθέτει κατά προτίµηση αύλειο χώρο.
- Να έχει χρήση παιδικού σταθµού, ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του σε
παιδικό σταθµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία παιδικών
σταθµών, την οποία αλλαγή χρήσης δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δική του
δαπάνη.
- Να είναι κατά προτίµηση διαµορφωµένο σε χώρους αιθουσών διδασκαλίας, τραπεζαρία, κουζίνα,
WC,και γραφείο.
- Να είναι γενικά σε καλή κατάσταση και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νοµιµότητας και
καταλληλότητας, ενδεικτικά:
επαρκής φωτισµός, κεντρική θέρµανση, σύνδεση στα δίκτυα
ύδρευσης, ρεύµατος και τηλεφώνου κ.τ.λ.
- ∆εκτό µπορεί να γίνει και ακίνητο που βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής ή ανακαίνισης µε την
προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις εργασίες διαµόρφωσης των χώρων, των
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών αποχετευτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ώστε να παραδοθεί έτοιµο
προς χρήση σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Κ.Π.Ο.∆.∆.
- Ο Κ.Π.Ο.∆.∆. δύναται να προχωρήσει σε εκτέλεση όλων των πιθανών εργασιών-ενεργειών που
απαιτούνται µε σκοπό την τακτοποίηση ,νοµιµοποίηση, αδειοδότηση του ακινήτου ώστε να
εξυπηρετεί τον σκοπό εκµίσθωσης του και την νόµιµη λειτουργία του ως Βρεφονηπιακός Σταθµός.
Οι ανωτέρω εργασίες βαραίνουν τον µισθωτή και µπορούν να εκτελεστούν µετά από την σύµφωνη
γνώµη του ιδιοκτήτη.
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Επισηµαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη και ποιοτικά στοιχεία των προσφερόµενων ακινήτων όπως
έτος κατασκευής, ποιότητα υλικών, αισθητική κτιρίου κ.τ.λ.
2)Συµµετοχή ενδιαφεροµένων- ∆ικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής η οποία κατατίθεται εκτός του
σφραγισµένου φακέλου της προσφοράς και να συνοδεύεται από σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος θα περιέχει:
Α) Όλα τα στοιχεία ταυτότητος µε πλήρεις διευθύνσεις του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών.
Β) Τίτλοι ιδιοκτησίας του προσφερόµενου ακινήτου.
Γ) Θεωρηµένη από την αρµόδια Πολεοδοµία ή Πολεοδοµικό Γραφείο οικοδοµική άδεια ή άλλο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµότητας υφιστάµενου κτιρίου, στην περίπτωση που γίνεται
διαρρύθµιση ή επέκταση στο υπάρχον ακίνητο.
∆) Πλήρης περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, µε συνηµµένα θεωρηµένα από την
Πολεοδοµία σχεδιαγράµµατα κατόψεων, διάγραµµα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της
συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισµού, εάν υπάρχει.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι το προσφερόµενο ακίνητο είναι ελεύθερο προς άµεση
χρήση και έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/οι διαγωνιζόµενος/οι συναινούν στην εκ µέρους
του Ν.Π.∆.∆. διενέργεια επισκευών, τροποποιήσεων, κατασκευών, διαρρυθµίσεων στο
προσφερόµενο ακίνητο που δεν το βλάπτουν ουσιωδώς.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
τηλεφωνικής σύνδεσης, αποχέτευσης των χώρων.
Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/οι διαγωνιζόµενος/οι µε την υποβολή της προσφοράς του έχει/
έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται/αποδέχονται καθ’ ολοκληρία
αυτούς
3) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις
εξής:

ως

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στις υπηρεσίες του Κ.Π.Ο.∆.∆. σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. Για την έναρξη δε της προθεσµίας αυτής λαµβάνεται
υπόψη η τελευταία υποχρεωτική, σύµφωνα µε τον ν.3548/2007, δηµοσίευση της προκήρυξης.
Στη συνέχεια η αρµόδια 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. 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 εκτίµησης της Επιτροπής πρέπει να περιλαµβάνει:
α) τον δήµο όπου βρίσκεται το ακίνητο,
β) το είδος, την θέση, τα όρια και εν γένει λεπτοµερή περιγραφή του ακινήτου,
γ)το εµβαδόν και τις διαστάσεις του ακινήτου
δ) την τρέχουσα αξία κατά στρέµµα ή τετραγωνικό
Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Κ.Π.Ο.∆.∆., ο
οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας.
Ο Πρόεδρος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να
λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη
διαδικασία της πρώτης φάσης και προσκοµίζοντας στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού:
-Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσού ίσου µε το 10% του αιτούµενου ετησίου µισθώµατος ως
εγγύηση. Η κατά τ’ ανωτέρω εγγύηση που θα κατατεθεί, επιστρέφεται στους µεν αποτυχόντες ή
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αποσυρόµενους αµέσως µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, στον δε τελευταίο µειοδότη µετά την
παραλαβή του µισθίου.
-Φορολογική ενηµερότητα
-Ασφαλιστική ενηµερότητα
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας
υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει
στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους,
αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας και από τον τελευταίο µειοδότη και τον εγγυητή.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την κατακύρωση της δηµοπρασίας. Η απόφαση κατακύρωσης
της δηµοπρασίας αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στο Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
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) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του Ν.Π.∆.∆. ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη
αρµοδιότητα.
6) Σύµβαση
Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, κοινοποιείται στον τελευταίο µειοδότη µε αποδεικτικό παραλαβής, ο οποίος υποχρεούται,
εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της
συµβάσεως, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον
διαφοράς του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη. Η σύµβαση θεωρείται οριστικώς
καταρτισθείσα µετά τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών της προηγούµενης παραγράφου.
Ο έγγραφος τύπος της σύµβασης, ο οποίος, µάλιστα, εφόσον προβλέπεται «για το κύρος» της
σύµβασης, ως προϋπόθεση, δηλαδή, για την έγκυρη σύναψή της, είναι κατ’ αρχήν συστατικός.
Εποµένως, τυχόν παράλειψή του καθιστά τη σχετική σύµβαση άκυρη.
7) Καταγγελία σύµβασης
Το ∆ηµόσιο µπορεί, µετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύµβασης, να καταγγείλει τη
µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν.3130/03. Η
καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3)
µηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο οφείλει στον εκµισθωτή
ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο
καταγγελίας της µίσθωσης. Για υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µισθωτικές συµβάσεις,
το ανωτέρω δικαίωµα παρέχεται εφόσον αυτές έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης
της µίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.3130/03. Σύµφωνα µε την αιτιολογική
έκθεση του Ν.4071/12, θεσπίζεται η δυνατότητα να καταγγέλλονται µισθωτικές συµβάσεις από το
∆ηµόσιο, όταν αυτό κρίνεται οικονοµικά επωφελές, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόωρης
αζήµιας λύσης του άρθρου 19 του Ν.3130/2003. Η ρύθµιση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των
ενεργειών για περιστολή των δηµοσίων δαπανών, αλλά και των εκπονούµενων αναδιαρθρώσεων των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Η δηµοσίευση στον τύπο ανακοίνωσης διενέργειας διαγωνισµού για τη
µίσθωση ακινήτου δεν αναπληρώνει την έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή που ρητά επιτάσσει
ο νόµος. Με τέτοια έγγραφη ειδοποίηση δεν ισοδυναµεί ούτε το πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
καταλληλότητας των ακινήτων που προσφέρθηκαν προς ενοικίαση για τη στέγαση των υπηρεσιών.
Επίσης το γεγονός ότι ο εκµισθωτής έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και προσέφερε το επίδικο µίσθιο δεν
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σηµαίνει ότι αυτός έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τη λύση της µισθώσεως, ώστε µετά τη συγκεκριµένη
συµπεριφορά η άσκηση του δικαιώµατος του προς καταβολή των µισθωµάτων να αποβαίνει
καταχρηστική.
8) Απόδοση µισθίου µε τη λήξη της µίσθωσης
Κατά την απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο
από την ίδια επιτροπή που συνέταξε το πρωτόκολλο παραλαβής του µισθίου η οποία αποτελείται από
τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκατεστηµένη και από έναν
µηχανικό, στο οποίο διαπιστώνονται αν υπάρχουν φθορές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης. Το
πρωτόκολλο κοινοποιείται µε µεριµνά του Ν.Π.∆.∆. στον εκµισθωτή. (άρθρο 24 Π.∆. 19/19.11.1932)
9) Χαρακτήρας σύµβασης-Εγκυρότητα
∆ιοικητική είναι η σύµβαση εκείνη, στην οποία ο ένας συµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή είναι
δηµόσιες επιχειρήσεις που το αντικείµενο τους έχει σχέση µε την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας ή την
εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού και η κατάρτιση ή η εκτέλεση της διέπεται τουλάχιστον κατά ένα µέρος
από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου ή περιέχει όρους, οι οποίοι παρέχουν στο συµβαλλόµενο
δηµόσιο νοµικό πρόσωπο τη δυνατότητα µονοµερούς επέµβασης στις συµβατικές σχέσεις και έτσι
δηµιουργούν υπέρ αυτού εξαιρετικό συµβατικό καθεστώς. Με βάση τα παραπάνω η µίσθωση που
συνάπτεται για τη στέγαση των υπηρεσιών του δηµόσιου νοµικού προσώπου σκοπεύει να εξασφαλίσει
τη χρήση ακινήτου, επειδή στερείται ανάλογου προς το µίσθιο χώρου λ.χ. για στέγαση διοικητικών
υπηρεσιών, δικαστηρίων κ.λ.π. Έτσι, εδώ άµεσα εξυπηρετείται το συµφέρον του και όχι του κοινωνικού
συνόλου και συνεπώς λείπει η πιο ουσιαστική από τις προϋποθέσεις ύπαρξης διοικητικής σύµβασης,
έστω και αν έµµεσα εξυπηρετούνται και οι πολίτες. Το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης
των όρων συνάψεως της µίσθωσης εκ των προτέρων από το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο δεν επιδρά στο
χαρακτηρισµό της σύµβασης, αφού λείπει απ` αυτή το παραπάνω στοιχείο. Οι µισθώσεις λοιπόν αυτές
είναι συµβάσεις του ιδιωτικού δικαίου και όχι διοικητικές και οι από αυτές αξιώσεις υπάγονται
στα πολιτικά δικαστήρια.
Ο έγγραφος τύπος της σύµβασης, ο οποίος, µάλιστα, εφόσον προβλέπεται «για το κύρος» της
σύµβασης, ως προϋπόθεση, δηλαδή, για την έγκυρη σύναψή της, είναι κατ’ αρχήν συστατικός.
Εποµένως,
τυχόν
παράλειψή
του
καθιστά
τη
σχετική
σύµβαση
άκυρη.
Η παραπάνω ακυρότητα δεν θεραπεύεται µε τη µεταγενέστερη εκπλήρωση της σύµβασης.
Συνέπεια της ακυρότητας της σύµβασης είναι ότι αυτή δεν παράγει καµιά νοµική ενέργεια και δεν
δηµιουργεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων. Ειδικότερα σε περίπτωση άκυρης
µισθωτικής σύµβασης ο µισθωτής δεν οφείλει την αντιπαροχή που φέρεται ότι έχει συµφωνηθεί (δηλ. το
µίσθωµα), ούτε µπορεί να εναχθεί µε βάση τη σύµβαση για καταβολή µισθωµάτων.
Επιπλέον παράταση της µίσθωσης µετά τη λήξη αυτής ή παράταση άκυρης µίσθωσης δεν είναι νοητή.
10 ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη (άρθρο 4 Ν.3130/03)
Ο Κ.Π.Ο.∆.∆. µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου µπορεί να προβεί σε λύση της µίσθωσης πριν
από τη συµβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή, εφόσον:
α)Μεταστεγασθεί
η
στεγασµένη
υπηρεσία
σε
ακίνητο
ιδιοκτησίας
του.
β) Παραχωρηθεί στη στεγασµένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το υπόλοιπο της µίσθωσης.
γ) Καταργηθεί η στεγασµένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.
δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που
το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.
Η περίπτωση µείωσης της οργανικής σύνθεσης της στεγαζόµενης υπηρεσίας δεν εµπίπτει στη ρύθµιση
του άρθρου 19 παρ.1 Ν 3130/2003, που εξαιρετικά και περιοριστικά προβλέπει τις περιπτώσεις της
πρόωρης και αζήµιας για το ∆ηµόσιο λύσης µίσθωσης ακινήτου και ειδικότερα στο εδαφ.δ’ αυτής.
ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασµένης υπηρεσίας.
στ) εφόσον µεταστεγαστεί η στεγασµένη υπηρεσία προς εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών και προς
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επίτευξη µισθώµατος κατά 50% τουλάχιστον µικρότερου του συνόλου των ήδη επί µέρους
καταβαλλόµενων µισθωµάτων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται µε απόφαση ∆.Σ. και κοινοποιείται στον εκµισθωτή,
τρείς (3) µήνες πριν την λύση της σύµβασης. Είναι δυνατή η µερική λύση µίσθωσης ακινήτου που
στεγάζει δηµόσια υπηρεσία από το ∆ηµόσιο (ως µισθωτή), εφόσον υπάρχει συναίνεση του εκµισθωτή, θα
ακολουθηθεί δε η διαδικασία που προβλέπει η παρ.2 του ίδιου άρθρου (19) ή το τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 26 του ∆/τος 19/19-11-1932, ανάλογα µε το νοµικό καθεστώς που διέπει την εκάστοτε µίσθωση.
Η συναινετική µερική λύση µισθώσεων είναι δυνατή µε ανάλογη µείωση του µηνιαίου µισθώµατος, εάν
τούτο είναι εφικτό αναλόγως των αναγκών των προς στέγαση Υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
χώροι που θα διατηρεί το ∆ηµόσιο, πρέπει να διαθέτουν αυτοτέλεια και όλες τις προϋποθέσεις µε τις
οποίες είχε συναφθεί η αρχική µίσθωση (πρόσβαση, ασφάλεια, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση,
διευκολύνσεις ΑµΕΑ κλπ), οι δε χώροι που θα παραδίδονται ελεύθεροι στους ιδιοκτήτες µε σχετικό
πρωτόκολλο απόδοσής τους, θα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους
διατηρούµενους από το ∆ηµόσιο χώρους, ώστε να αποφευχθεί η έγερση αξιώσεων από τους εκµισθωτές
λόγω παρεµπόδισης της χρήσης του τµήµατος του µισθίου που θα τους αποδοθεί.
11. Μίσθωµα
Το µίσθωµα που τελικά θα προκύψει θα παραµείνει σταθερό µέχρι 1-1-2019 άρθρο 102 Ν. 4316/14 το
οποίο αντικατέστησε την παρ.4 του άρθρο 2 του Ν. 4081/12 (∆ιατάξεις σχετικές µε τα µισθώµατα που
καταβάλλει το ∆ηµόσιο). Αναπροσαρµογή ενοικίου µπορεί να γίνει µετά την 1-1-2019 και µόνον αν
εκδοθεί νέα διάταξη σχετικά µε τα µισθώµατα του ∆ηµοσίου που να το προβλέπει.
12) Κρατήσεις - Έξοδα
Τα έξοδα δηµοσίευσης περιλήψεως της διακηρύξεως και των τυχόν επαναλήψεων αυτής για την
εκµίσθωση ακινήτου, όπου θα στεγαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθµός Ν. Μαλγάρων «ΕΡΩ∆ΙΟΣ» θα
καταβληθούν από τον Κ.Π.Ο.∆.∆.
Σε περίπτωση κατά την οποία το µίσθιο, διαρκούσης της µίσθωσης, περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κ.λπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά
στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λπ. τούτου θεωρουµένου εφεξής ως
εκµισθωτή. Ο Κ.Π.Ο.∆.∆. υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόµενα µισθώµατα προς τον νέο εκµισθωτή,
µόνο µετά τη νόµιµη κοινοποίηση προς αυτό του οικείου τίτλου δυνάµει του οποίου κατέστη αυτός κύριος,
νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης κ.λπ., νόµιµα µεταγραµµένου εάν – κατά νόµο – χρήζει µεταγραφής.
13) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο, που
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου το οποίο υπογράφεται από τον εκµισθωτή
και τον Πρόεδρο του Κ.Π.Ο.∆.∆. και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος κάθε τριµηνίας σε τραπεζικό
λογαριασµό του δικαιούχου
Σε περίπτωση θανάτου του εκµισθωτή, αν ο κληρονόµος ή οι κληρονόµοι είναι άγνωστοι, η υπηρεσία
δύναται να παρακαταθέσει το ποσό των οφειλοµένων µισθωµάτων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων. Σε περίπτωση που ήδη έχει διορισθεί κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµίας η καταβολή γίνεται
σ' αυτόν.
Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές
φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του µισθίου, µέσα στην προθεσµία που
τάσσεται από τη στεγαζόµενη υπηρεσία.
Σε περίπτωση αρνήσεως του ή µη εκτέλεσης των επισκευών µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ∆ηµόσιο
έχει
εκλεκτικό
δικαίωµα
να
προβεί:
i. στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του
ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη
προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του ∆ηµοσίου.
Προκειµένου να ασκηθεί το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για παρακράτηση του µισθώµατος πρέπει να
συντρέχουν
οι
εξής
προϋποθέσεις
α)
η
ύπαρξη
ανάγκης
εκτέλεσης
επισκευών
β) ο µισθωτής να τάξει προθεσµία στον εκµισθωτή προκειµένου αυτός να προβεί στην εκτέλεση των
επισκευών
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γ) άρνηση ή δυστροπία του εκµισθωτή να προβεί στις αναγκαίες επισκευές στην ταχθείσα προθεσµία.
Παρακράτηση που δεν βρίσκει έρεισµα σε καµία διάταξη ή όρο της σύµβασης ή και της προκήρυξης δεν
είναινόµιµη.
ii. στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων του ακινήτου µέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.
14) Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων για την εκτέλεση της σύµβασης
α) Αποστολή αντιγράφου µισθωτηρίου στη ∆ΟΥ
Τα µισθωτήρια συµβόλαια, εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη (µισθωτής ή εκµισθωτής) είναι
διοικητική αρχή, η οποία και τα έχει εκδώσει, είναι διοικητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
και παραλαµβάνονται από τις ∆.Ο.Υ. κατά τα οριζόµενα στο υπ' αριθ. ∆6∆ 1172750 ΕΞ
2012/14.12.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η δηµόσια Υπηρεσία που συµβάλλεται µε ιδιώτη εκµισθωτή, πρέπει:
i) να µεριµνά, ώστε να αναγράφονται υποχρεωτικά στο µισθωτήριο τα πλήρη στοιχεία του ιδιώτη, ήτοι
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή αντίστοιχων εγγράφων,
που προβλέπονται στο άρθρο 3 Ν.2690/1999, όπως ισχύει, καθώς και η ∆.Ο. Υ., στην οποία υπάγεται
αυτός,
ii) να χορηγεί αντίγραφο του µισθωτηρίου στον ιδιώτη εκµισθωτή, προκειµένου να το χρησιµοποιεί για
κάθε νόµιµη χρήση (όπως π.χ. ως δικαιολογητικό για την καταβολή των µισθωµάτων από την αρµόδια
Υπηρεσία) και
iii) να αποστέλλει αντίγραφο του µισθωτηρίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του συµβαλλόµενου ιδιώτη (µισθωτή
ή εκµισθωτή), η οποία θα το πρωτοκολλεί ως εισερχόµενο έγγραφο (άρθρο 12 Ν.2690/1999) και στη
συνέχεια θα το αρχειοθετεί στον φάκελο του φορολογουµένου, ώστε να αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο,
προς αξιοποίηση. (Υπ. Οικ. ∆6∆ 1172750 ΕΞ 2012/14.12.2012)
β) Αποδοχή δήλωσης µίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο taxisnet
Οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των
αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω
διαδικτυακής εφαρµογής της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την τροποποίησή
της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία. (άρθρο 1 ΠΟΛ 1013/14)
Με την οριστικοποίηση της υποβολής, τα πρόσωπα που συµβάλλονται στη µίσθωση, θα ενηµερώνονται
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αφού εισέλθουν µε τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών
πρόσβασης, στο TAXISnet.
Έπειτα από την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης µίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο taxisnet
από τον εκµισθωτή, θα πρέπει το Ν.Π.∆.∆. µέσω του νόµιµου εκπροσώπου του που έχει οριστεί για να
διαχειρίζεται τις διαδικασίες των δηλώσεων µίσθωσης, να ανατρέχει στην υποβληθείσα δήλωση και θα
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποδοχή ή µη της δήλωσης. (άρθρο 6 ΠΟΛ 1013/14, όπως τροποποιήθηκε
από την ΠΟΛ 1028/23.01.2015)
γ) Παράδοση του µισθίου
Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης, όπως αναφέρεται στη σύµβαση, να
παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ∆ηµοσίου κατάλληλο και σύµφωνο προς τους όρους της
διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης. (παρ.1 άρθρο 17 Ν.3130/03)
(άρθρο 574 ΑΚ)
Για την παραλαβή του µισθωµένου ακινήτου από το ∆ηµόσιο συντάσσεται πρωτόκολλο, από επιτροπή
που αποτελείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι ήδη
εγκατεστηµένη και από έναν µηχανικό. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική
κατάσταση του µισθωµένου ακινήτου, όπως ορίζεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης δηµοπρασίας,
του πρακτικού καταλληλότητας και της σύµβασης µίσθωσης. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από
τον εκµισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας να
παραστεί στην παράδοση και παραλαβή. Εάν ο εκµισθωτής δεν προσέλθει στην καθορισµένη
ηµεροµηνία, εφαρµόζονται οι συνέπειες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν.3130/03. (παρ.3 άρθρο 17
Ν.3130/03)
Η παράδοση, του χώρου στο ∆ήµο µε την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσηςπαραλαβής, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκπληρώσεως της συµβάσεως, διότι η τυχόν έναρξη
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εκτελέσεως της συµβάσεως, για την οποία δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος, θεραπεύει µόνο την έλλειψη
του εγγράφου τύπου της αποδοχής από τον αντισυµβαλλόµενο του ∆ήµου
δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Κατά την µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο
νέο ενοικιαστή. (παρ.2 άρθρο 12 Ν.4122/13)
Προκειµένου για κτίρια τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, η έκδοση ΠΕΑ είναι
υποχρεωτική για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.).
Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων µειώνεται στα διακόσια
πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.).Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές µονάδες µε συνολική ωφέλιµη
επιφάνεια µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά µέτρα (50 τ.µ.) είναι υποχρεωτική από 1.1.2016.(περίπτ.ε
παρ.1 άρθρο 12 Ν.4122/13)
Στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων
(500 τ.µ.), τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το ΠΕΑ που εκδίδεται
υποχρεωτικά, αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση. Για τα υφιστάµενα κτίρια της παραπάνω
περίπτωσης η έκδοση και η ανάρτηση του ΠΕΑ υλοποιείται από την 9η Ιουνίου 2013.Την ευθύνη
υλοποίησης των παραπάνω, για τα κτίρια αρµοδιότητάς τους, που χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, έχουν οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι Περιφερειάρχες, οι ∆ήµαρχοι και οι ∆ιοικήσεις φορέων του στενού και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. (παρ.1 άρθρο 13 Ν.4223/13)
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.
15) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
16) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
17) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια
της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της
υπηρεσίας, στο πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του δήµου, στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ν. Μαλγάρων, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆έλτα και ανάρτηση στο πρόγραµµα ‟∆ιαύγεια”
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και στην
εβδοµαδιαία εφηµερίδα ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ.
18) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού Συµβούλιο όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό συµβούλιο ή από το Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της
δηµοπρασίας,
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά. Σε
αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη.
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
αποφάσεως αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του προέδρου, που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιεύεται, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν
την ηµέρα της διενέργειας της δηµοπρασίας.

ΑΔΑ: 67Α1Ω9Ι-Ω6Ι
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του Π.∆. 270/81 οριζόµενα.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την
προηγουµένη δηµοπρασία.
Για την χωρίς δηµοπρασία µίσθωση ακινήτου προς στέγαση ∆ηµόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει το εµβαδόν
του ακινήτου που επιδιώκεται να µισθωθεί χωρίς δηµοπρασία να είναι ίσο ή τουλάχιστον παραπλήσιο
εκείνου, το οποίο ζητείτο προς µίσθωση µε τις δηµοπρασίες που απέβησαν άγονες.
19) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τα γραφεία των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου ∆έλτα ∆ιεύθυνση Όχι 34 – 57400 Σίνδος, τηλ 2310797175 κος Πάσπας
Χρήστος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
O Προέδρος του Κ.Π.Ο.∆.∆.
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