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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.∆.270/81(ΦΕΚ Α'77/30-3-81), 
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/06(∆.Κ.Κ.),
γ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
δ) Την υπ. αριθ.6889/2016 Απόφαση Ένταξης στην Πράξη µε τίτλο ‘‘ ∆οµή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆έλτα‘‘, µε κωδικό ΟΠΣ 
5001758 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘‘ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020‘‘, η οποία 
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο, 
ε) Τις 316 και 317/2016 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆έλτα, για την Έγκριση 
Υλοποίησης µε ίδια µέσα των  Υποέργων 1 και 2 ́ ΄Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆έλτα΄΄ και 
΄΄Kοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆έλτα΄΄, 
στ) Την υπ'αριθµ. 144/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆έλτα, µε την οποία 
εγκρίθηκε η µίσθωση δύο(2) ακινήτων, ένα(1) για την αποθήκευση Ειδών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και ένα(1) για την Αποθήκευση Ειδών του Κοινωνικού Φαρµακείου, 
ζ) την 168/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα µε την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης της µίσθωσης ακινήτου για την αποθήκευση Ειδών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆έλτα,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Φανερή, µειοδοτική και προφορική δηµοπρασία µίσθωσης  ακινήτου για την αποθήκευση ειδών 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆έλτα, µε τους εξής όρους:
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1) Περιγραφή του µισθίου
Το µίσθιο θα πρέπει: 

 • να βρίσκεται εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού 
• να διαθέτει οικοδοµική άδεια,
• να έχει επαρκή αερισµό, φωτισµό και θέρµανση για την προβλεπόµενη χρήση, καθώς και δυνατότητα 
επαρκούς ασφάλισης των προς αποθήκευση αντικειµένων,
• να είναι ισόγειος χώρος εµβαδού περίπου 140 τ.µ.,

     • να διαθέτει χώρο αποχωρητηρίων για το απασχολούµενο προσωπικό.
2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
A. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 
∆ήµου, εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης ∆ηµάρχου, 
υπ όψιν της Εκτιµητικής Επιτροπής Ακινήτων του άρθρου 7 του Π∆ 270/81. Η Εκτιµητική Επιτροπή µε 
επιτόπια έρευνα της, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν ταύτα 
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην συνέχεια 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 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. Κατά τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από 
τον µειοδότη.
3) Εγγύηση συµµετοχής
∆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 να
λάβει 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.
4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη
αρµοδιότητα. Ο εκµισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆ήµο, εάν αυτός πριν από τη λήξη της 
µίσθωσης µεταφέρει την Υπηρεσία, για την οποία έγινε η µίσθωση , σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ή σε άλλο 
ακίνητο, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο ∆ωρεά για το υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης ή σε 
περίπτωση κατάργησης, συγχώνευσης ή µεταφοράς της Υπηρεσίας σε άλλη Τ.Κ. ή τέλος εάν το ακίνητο δεν 
ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα παραπάνω γεγονότα θα τα διαπιστώνει ο ∆ήµος, ο οποίος θα 
λαµβάνει τη σχετική απόφαση και θα την κοινοποιεί στον εκµισθωτή τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πρίν την 
λήξη της σύµβασης, από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του ∆ήµου για καταβολή του µισθώµατος (άρθρο 
19 του Π.∆.242/1996).

ΑΔΑ: 63ΟΗΩ9Ι-ΔΔΡ



Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να εγκαταστήσει άλλη υπηρεσία του και όχι εκείνη 
για την οποία έγινε η µίσθωση ή να συστεγάσει άλλη, χωρίς ο εκµισθωτής να έχει το δικαίωµα να αξιώσει για 
το λόγο αυτό αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα.
5) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού κατά την πρώτη φάση της
δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1.Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του ενδιαφερόµενου.
2.Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠ∆ για ποσό 
ίσο προς το 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.
3.∆ηµοτική Ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου ότι δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου ο ίδιος ή οι
επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει ή συµµετείχε στο παρελθόν για οποιαδήποτε αιτία.
4.Έγγραφο νοµιµοποίησης του συµµετέχοντος (για νοµικά πρόσωπα).
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι « έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα» θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή.
6.Αντίγραφο οικοδοµικής αδείας του ακινήτου.
7.Τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου.
8.Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της
δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
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, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
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) ∆ιάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε ∆ώδεκα(12) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
µίσθωσης.
8) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος

Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε κάθε µήνα, σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου.
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

Υποχρέωση του εκµισθωτή αποτελεί η αλλαγή χρήσης του µισθίου από την Πολεοδοµία (εφόσον
απαιτείται) και γενικά όλες οι απαιτούµενες κτιριακές αλλαγές που τυχόν θα υποδείξει η Επιτροπή
καταλληλότητας του ακινήτου.
Ο εκµισθωτής κατά τη διάρκεια της µίσθωσης είναι υποχρεωµένος να κάνει στο µίσθιο τις αναγκαίες
αλλαγές και να επανορθώσει τις από συνήθη χρήση φθορές, σε ορισµένη προθεσµία από τη σχετική
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ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε άρνησής τους ή µη ενέργειας των επισκευών, ο ∆ήµος έχει το 
δικαίωµα να προβεί στις αναγκαίες επισκευές σε βάρος του από τις πιστώσεις των  µισθωµάτων και να 
παρακρατεί δε το ποσό της σχετικής δαπάνης, µετά από σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
11) Κρατήσεις

Το µίσθωµα υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου.
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.
13) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη
διενέργεια της δηµοπρασίας α) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου και αντίστοιχα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, β) στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου ∆έλτα και γ) ανάρτηση στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”.
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο(2) εφηµερίδες, µία ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία.
15) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο
πλειοδότη 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 πλειοδότη και του
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν,
δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 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.
16) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου ∆έλτα, κ. 
Ναλµπάντη ∆ηµήτριο, ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 8.00π.µ εως 12.00µ.
∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΣΙΝ∆ΟΣ, Τηλέφωνο 2313 300510 FAX 2310
586-842.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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