
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 

πραγµάτων των Δήµων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010

της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 

4) την αριθµ 62/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ……………

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου

για την στέγαση υπηρεσιών του τµήµατος 

5) την αριθµ. 63/20 απόφαση (ΑΔΑ:

Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου Ελευσίνας

για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή   µίσθωση ή αγορά Πραγµάτων (κινητών ή 

ακινήτων) του Δήµου  (αρ. 7 

6) την αριθµ. 62./2020 απόφαση (ΑΔΑ:………………

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για

τµήµατος πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. 

8) την αριθµ. 66/2020 απόφαση (ΑΔΑ:………………..

κατάρτισης των όρων Πρόσκλησης Εκδήλω

ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του τµήµατος πολιτισµού του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

   Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

                

                  

Προκηρύσσει  Φανερό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισµό 

ανοικτή, προφορική και µειοδοτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για 

τη µίσθωση ακινήτου για την 

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  του Δήµου 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 

πραγµάτων των Δήµων και Κοινοτήτων. 

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

ο N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

απόφαση (ΑΔΑ: ……………..) του Διοικητικού Συµβουλίου 

Δήµου Ελευσίνας, περί της αναγκαιότητας µίσθωσης 

του τµήµατος  πολιτισµού  του Ν.Π.Δ.Δ. 

απόφαση (ΑΔΑ:…………………….) του Διοικητικού Συµβουλίου 

Δήµου Ελευσίνας, περί συγκρότησης Εκτιµητικής Επιτροπής 

για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή   µίσθωση ή αγορά Πραγµάτων (κινητών ή 

 του Π.Δ.270/81) 

απόφαση (ΑΔΑ:……………….) του Διοικητικού Συµβουλίου

για µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 

τµήµατος πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. του ∆ηµου Ελευσίνας  

απόφαση (ΑΔΑ:………………..) του Διοικητικού Συµβουλίου 

κατάρτισης των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την µίσθωση 

στέγαση υπηρεσιών του τµήµατος πολιτισµού του Ν.Π.Δ.Δ. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

                Δήµου  Ελευσίνας 

                   Προκηρύσσει  

Φανερό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισµό σε δύο στάδια (φάσεις) 

ανοικτή, προφορική και µειοδοτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για 

ακινήτου για την στέγαση  Υπηρεσιών του τµήµατος πολιτισµού του 

του Δήµου Ελευσίνας και καλεί τους ενδιαφερόµενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         

ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                           

                               

                

            

      

 

           Ελευσίνα   1 /0

           Αριθ. πρωτ.1168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 

Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

τικού Συµβουλίου του 

περί της αναγκαιότητας µίσθωσης ακινήτου 

 

τικού Συµβουλίου του 

, περί συγκρότησης Εκτιµητικής Επιτροπής 

για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή   µίσθωση ή αγορά Πραγµάτων (κινητών ή 

) του Διοικητικού Συµβουλίου µε την 

στέγαση των Υπηρεσιών του 

) του Διοικητικού Συµβουλίου  περί 

σης Ενδιαφέροντος για την µίσθωση 

στέγαση υπηρεσιών του τµήµατος πολιτισµού του Ν.Π.Δ.Δ.  

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

σε δύο στάδια (φάσεις) 

ανοικτή, προφορική και µειοδοτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για 

του τµήµατος πολιτισµού του 

και καλεί τους ενδιαφερόµενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 

                                

       

/07/2020 

1168/20                   
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διακήρυξης, ήτοι µέχρι και την 22/7/2020 και καθορίζει τους όρους δηµοπρασίας ως 

εξής: 

 

Άρθρο 1  Περιγραφή – έκταση – χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου). 
 

Α) θέση ακινήτου 

 

Το ζητούµενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 

στην Δ.Ε. Μαγούλας  και να µην απέχει του  Δηµοτικού Καταστήµατος Μαγούλας   

περισσότερο των διακοσίων πενήντα (250m) , ήτοι πλησίον της συµβολής των οδών  

Ηρ. Πολυτεχνείου   και Λ. Στάµου στην Δ.Ε. Μαγούλας ,  µε δυνατότητα µικρής 

υπέρβασης της εν λόγω απόστασης.  

 

Β) Επιφάνεια  - Είδος Κατασκευής  - Προδιαγραφές  

 

Το προσφερόµενο ακίνητο είναι επιθυµητό να αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, κατά 

προτίµηση, ισόγειο και όροφος   συνολικού εµβαδού ωφέλιµης επιφάνειας τουλάχιστον 

διακοσίων εβδοµήντα τ.µ. 270 τ.µ. µε µέγιστο διακοσίων ενενήντα τ.µ. 290 τ.µ.  

εξαιρουµένων τυχόν ανεξάρτητων βοηθητικών χώρων (υπόγειων χώρων στάθµευσης, 

αποθηκών, κλιµακοστασίων, πλατύσκαλων, κοινοχρήστων διαδρόµων και χώρων, 

αιθρίων κ.α.). Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαγγελµατική χρήση και να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο . 

Το προσφερόµενο ακίνητο επιβάλλεται να διαθέτει αυτονοµία στις λειτουργικές δαπάνες 

(ύδρευση, ηλεκτροδότηση, θέρµανση, κλιµατισµό κ.α.) και να διαθέτει φύλλο ελέγχου-

συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου/φυσικού αερίου. 

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) WC.  

Το ακίνητο θα πρέπει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη δυνατότητα κάλυψης 

λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του τµήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.Δ.Δ.  

Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  του Δήµου Ελευσίνας, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 

από άποψη φωτισµού, αερισµού, θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού, ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων κλπ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κτιριοδοµικούς και οικοδοµικούς 

κανονισµούς, να είναι καλά µονωµένο έναντι θερµότητας, ψύχους και υγρασίας, για την 

εξασφάλιση περιβάλλοντος άνετης παραµονής και εργασίας και επιβάλλεται να γίνουν οι 

απαραίτητες διαµορφώσεις όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 

52487/02 (ΦΕΚ18Β’), ώστε οι λειτουργικοί χώροι του να είναι προσπελάσιµοι από 

άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα (§4 άρθρο 26 Ν.4067/12, άρθρο 28 

Ν.2831/00) µε ευθύνη και δαπάνες του εκµισθωτή, πριν την παράδοση του ακινήτου 

στο Ν.Π.Δ.Δ. . 

Επίσης, να µην έχει υποστεί βλάβες σεισµού ή πυρκαγιάς, να πληροί καθ΄ 

ολοκληρία τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και επισκεπτών, να 

είναι συνδεδεµένο µε τα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ., Ο.Τ.Ε. 

κλπ) να διαθέτει εγκατάσταση συνδεδεµένη µε το αποχετευτικό δίκτυο. Επιβάλλεται να 

είναι πλήρως περαιωµένο και διαµορφωµένο σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

των πολεοδοµικών διατάξεων.  

Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο 

στη χρήση του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  σύµφωνα µε τους 
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όρους της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και 

της σύµβασης της µίσθωσης, το οποίο θα πρέπει:  

1) να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, ελεύθερο, κενό, ασφαλές, σε 

άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σύµφωνα µε τις σύγχρονες 

προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων, και έτοιµο προς χρήση  

2) να εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία και να βρίσκεται σε σηµείο εµφανές 

από τους προς εξυπηρέτηση πολίτες  

3)  να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του προσφέροντα 

και να είναι ελεύθερο παντός νοµίµου βάρους ή πραγµατικού ελαττώµατος, που 

να εµποδίζει την ακώλυτη χρήση του. 

Ο µισθωτής, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης δύναται µε ευθύνη και δαπάνη του, να 

προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις, προσθήκες και µεταβολές του µισθίου (χωρίσµατα, 

σταθεροί πάγκοι κλπ) προκειµένου τούτο να εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης των  

Υπηρεσιών του τµήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήµου Ελευσίνας.  

 

Μετά τη λήξη της µίσθωσης, το Ν.Π.Δ.Δ.  δικαιούται να αποµακρύνει όσες προσθήκες 

τοποθέτησε στο µίσθιο εάν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή παράδοσης-

παραλαβής, επαναφέροντας το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε (λαµβανοµένων 

υπόψη των φυσικών φθορών από τη συνήθη χρήση). Απαιτούµενες διαµορφώσεις οι 

οποίες θα άπτονται σε µόνιµες εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν µε έξοδα του ιδιοκτήτη 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  του Δήµου Ελευσίνας . Οι εν 

λόγω υποδείξεις θα επεκτείνονται και στα υλικά κατασκευής. Τυχόν υπάρχουσες 

προκατασκευές θα συνυπολογιστούν ως πλεονέκτηµα. Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε την 

ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης και επισκευής των παγίων εγκαταστάσεων. 

 

Δεν αποκλείεται προσφορά ακινήτου µε συµφερότερους για το Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  

όρους επιπροσθέτως των όρων της παρούσης διακήρυξης. Η εκτίµηση των όρων αυτών 

ανήκει στην αρµόδια Επιτροπή εκτίµησης (άρθρο 7 Π.Δ.270/81), στην οποία ανήκει και 

η εκτίµηση για τη γενική και ειδική κατάσταση του µισθίου, τις ελλείψεις, βλάβες, 

φθορές και λοιπές επισκευές και διαρρυθµίσεις που τυχόν απαιτούνται, καθώς και ο 

καθορισµός και η ερµηνεία της ωφέλιµης επιφάνειας και της µισθωτικής αξίας του 

ακινήτου. 

 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

    Σε περίπτωση εκποιήσεως ή µεταβιβάσεως του ακινήτου που θα µισθωθεί, ο 

εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Ν.Π.Δ.Δ.  

Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή προσκοµίζοντας αντίγραφο του 

συµβολαίου αγοραπωλησίας. Επίσης, µε το συµβόλαιο της αγοροπωλησίας να 

υποχρεώσει το νέο κύριο του ακινήτου (αγοραστή, νοµέα, επικαρπωτή κλπ) ότι θα 

σεβαστεί και θα αναλάβει υποχρεωτικά όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή-εκµισθωτή 

που απορρέουν εκ της παρούσης µίσθωσης και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.  

 

Άρθρο 2 Διάρκεια µίσθωσης 

 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία 

υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία 
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παρέλευσης του χρόνου µίσθωσης, µε δικαίωµα παράτασης, έπειτα από σχετική 

απόφαση  του Διοικητικού Συµβουλίου.  

Άρθρο 3 Τρόπος Διενέργειας της Δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στα Γραφεία της 

Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ( Παγκάλου και Κίµωνος 11  Ελευσίνα)  ενώπιον 

της αρµόδιας επιτροπής σε ηµέρα και ώρα που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο, η 

οποία θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν µέρος µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 

κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 

Β΄ Στάδιο. Διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.  

Α’ Φάση – Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσουν ή να 

αποστείλουν στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο 

πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφεται λεπτοµερώς η επιφάνεια, 

η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου ακινήτου, (πρόταση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος), καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, την ταχυδροµική 

του διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου 

Ελευσίνας εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά για την συµµετοχή στη δηµοπρασία  

• Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο 

πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.  που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κεντρικού Καταστήµατος   

, τη Δ/νση  Παγκάλου και Κίµωνος 11, Τ.Κ. 19200, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες που 

ισχύουν για τις δηµοτικές υπηρεσίες, “Αίτηση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος” προς την 

Επιτροπή εκτίµησης του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, που θα περιλαµβάνει τα πλήρη 

στοιχεία του προσφέροντα, τη νοµική του σχέση µε το ακίνητο, τον ορισθέντα 

εκπρόσωπό του, εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση για συµµετοχή στον παρόντα 

διαγωνισµό και για το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται και τη λεπτοµερή περιγραφή του 

προς εκµίσθωση προσφεροµένου χώρου (ακινήτου), την επιφάνεια, τη θέση, το είδος, 

την έκταση, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του, τον ΚΑΕΚ, µέσα σε προθεσµία 

είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.  

1) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας και, εάν η προσφορά κατατίθεται από 

πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

που θα διορίζει αντίκλητο, καθώς και εάν δεν είναι ο µοναδικός αποκλειστικός κύριος 

του ακινήτου (από τους συνιδιοκτήτες εφόσον επιθυµούν να τους εκπροσωπήσει). 

2)  Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και πρόσφατο Κτηµατολογικό φύλλο και διάγραµµα 

του ακινήτου. 

3) Πλήρη φάκελο της Οικοδοµικής Άδειας, όπως αυτός έχει κατατεθεί στην 

Πολεοδοµία (αντίγραφα κατόψεων, όψεων και χαρακτηριστικών τοµών του κτιρίου, 

τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, κλπ) και σε περίπτωση µεταγενέστερων προσθηκών, 
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αλλαγών, τροποποιήσεων και διαρρυθµίσεων στο κτίριο, επικαιροποιηµένα όλα τα 

ανωτέρω. Αντίγραφο Οικοδοµικής Άδειας του ακινήτου (µε χρήση αντίστοιχη των 

ζητούµενων χώρων, και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, Βεβαίωση Πολεοδοµίας για 

τη νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου ή δήλωση νοµιµοποίησης των υφιστάµενων 

κατασκευών, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

4) Υπεύθυνη δήλωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του ακινήτου και 

τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει καθώς και ότι δεν υπάρχουν πολεοδοµικές 

αυθαιρεσίες ή έχουν τακτοποιηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. 

5) Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης, όπως προσδιορίζεται από τον Ν.4122/13 

και από τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΥΑ 

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30/06/17). 

6)  Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης του προσφερόµενου χώρου ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον 

προσφέροντα ότι θα προσκοµιστεί πριν την υπογραφή του συµφωνητικού σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού.  

7) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 41/18 (Φ.Ε.Κ. 

Α/Αρ. Φυλ.80/07-05-2018), από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη δήλωση 

 του Ν.1599/86 ότι θα προσκοµιστεί πριν την υπογραφή του συµφωνητικού σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

8)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το κτίριο δεν έχει  υποστεί βλάβες σεισµού 

ή πυρκαγιάς, ότι τα δοµικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν επιβλαβή για 

τη δηµόσια υγεία συστατικά, όπως αµίαντο κλπ, ότι οι µετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος 

και νερού αντιστοιχούν, αφορούν και εξυπηρετούν µόνο τον προσφερόµενο χώρο και 

ότι είναι νόµιµη η κατασκευή και η διαµόρφωση αυτού στη σηµερινή του κατάσταση, µε 

την αποδοχή του άµεσου αποκλεισµού του και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του 

Δήµου σε περίπτωση διαπίστωσης πολεοδοµικών παραβάσεων. 

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται από κάθε 

προσφέροντα:  

      α) το δικαίωµα για την εκµίσθωση του ακινήτου και ότι το ακίνητο δεν τελεί υπό  

κατάσχεση.  

       β)  ότι σε περίπτωση εκποιήσεως ή µεταβιβάσεως του ακινήτου που θα µισθωθεί, είναι 

υποχρεωµένος να  γνωστοποιήσει στο Ν.Π.Δ.Δ.  τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή 

προσκοµίζοντας αντίγραφο του συµβολαίου αγοραπωλησίας και του πιστοποιητικού 

µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Επίσης, ότι µε το συµβόλαιο της αγοροπωλησίας 

θα υποχρεώσει το νέο κύριο (αγοραστή-ιδιοκτήτη) να σεβαστεί και να αναλάβει όλες 

τις υποχρεώσεις του πωλητή-εκµισθωτή για την παρούσα µίσθωση. 

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι προκειµένου οι λειτουργικοί χώροι του 

ακινήτου που θα µισθωθεί να είναι προσπελάσιµοι από άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα 

αναλάβει να διαµορφώσει το ακίνητο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του 

άρθρου 26 του Ν.4067/12, του Ν.2831/00, καθώς και µε τις κανονιστικές 

εγκυκλίους για τις εξυπηρετήσεις των ΑµΕΑ (Υπ.Αποφ.52487 ΦΕΚ 18Β’/15/01/02), 

πριν την παράδοση-παραλαβή του ακινήτου. 

11)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δέχεται τυχόν απαιτούµενες εργασίες 

διαµόρφωσης του χώρου µε την τοποθέτηση πάγκων, διαχωριστικών κλπ, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης Των  Υπηρεσιών του τµήµατος Πολιτισµού του 

Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου Ελευσίνας, που θα γίνουν µε ευθύνη και δαπάνη του 

Ν.Π.Δ.Δ. , τα οποία δικαιούται να παραλάβει µετά τη λήξη της µίσθωσης εάν κριθεί 
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αναγκαίο από την Επιτροπή παράδοσης-παραλαβής, επαναφέροντας το µίσθιο στην 

πρωταρχική του κατάσταση (λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών φθορών από τη 

συνήθη χρήση). Απαιτούµενες διαµορφώσεις οι οποίες θα άπτονται σε µόνιµες 

εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν µε έξοδα του ιδιοκτήτη-εκµισθωτή σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ. . Οι εν λόγω υποδείξεις θα επεκτείνονται και στα υλικά 

κατασκευής. Επίσης, δηλώνει ότι αναλαµβάνει την ετήσια τακτική δαπάνη της 

συντήρησης και επισκευής των παγίων εγκαταστάσεων. 

12)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε 

γνώση των όρων της  διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ότι 

εάν του κατακυρωθεί η δηµοπρασία, θα προσέλθει στην τασσόµενη προθεσµία στη 

σύνταξη και υπογραφή του µισθωτηρίου συµφωνητικού και θα παραδώσει το ακίνητο 

κατά τον οριζόµενο χρόνο. Δηλώνει επίσης, ότι θα υποβάλει  Ηλεκτρονική Δήλωση 

των Πληροφοριακών Στοιχείων της Μίσθωσης στο TAXISNET εντός µηνός από την 

υπογραφή του συµφωνητικού (ΠΟΛ.1013/14) και ότι θα προσκοµίσει Αποδεικτικό 

ηλεκτρονικής Δήλωσης, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση 

του πρώτου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής του µισθώµατος. Δηλώνει τέλος, ότι θα 

συµπεριλάβει τα µισθώµατα του ακινήτου στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος (Ε2). 

 

Η Επιτροπή εκτίµησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά τεχνικά 

στοιχεία ή να απορρίψει την προσφορά εάν κατά την κρίση της θεωρηθεί τεχνικά 

απαράδεκτη. 

    Όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται (οι 

υπεύθυνες δηλώσεις από κάθε συνιδιοκτήτη), όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

Ν.4250/14. Συγκεκριµένα: 

 

• Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

• Τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.  

•  

    Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και έγκαιρη προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών 

έχει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος. 

Μετά την ολοκλήρωση της εικοσαήµερης προθεσµίας, οι αιτήσεις συµµετοχής και τα 

δικαιολογητικά αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία, 

µε επιτόπια έρευνα, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, την 

έκταση-όρια των προσφερόµενων ακινήτων, αποφαίνεται εγγράφως περί της 

καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων ακινήτων, καθώς και της αξίας µηνιαίας 

µισθώσεως τους ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας (τιµή µονάδος), 

σύµφωνα µε την αντικειµενική τους αξία και τις επικρατούσες συνθήκες µίσθωσης της 

περιοχής και συντάσσει σχετική αιτιολογηµένη έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους 

συµµετέχοντες. 

Συµµετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, 

µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας (2) δύο ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας µπορεί να ζητηθεί η άποψη της 

εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη. 
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Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο  πριν τη διενέργεια της Β΄ 

φάσης της Δηµοπρασίας. 

4) Υποβολή και ισχύ προσφορών (προτάσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

• Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  

πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας, ήτοι µέχρι 

και την 22/07/2020 ηµέρα Τετάρτη  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ., 

που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κεντρικού Καταστήµατος του Ν.Π.Δ.Δ. , Δ/νση 

Παγκάλου και Κίµωνος 11, Τ.Κ. 19200, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες που ισχύουν 

για τις δηµοτικές υπηρεσίες. 

• Ταχυδροµική αποστολή προσφορών: Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα 

αποσταλούν ταχυδροµικώς και µε «συστηµένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από 

οποιαδήποτε εταιρεία ταχυµεταφοράς, εφόσον παραληφθούν από την αρµόδια 

υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας µε τη διακήρυξη προθεσµίας ή θα 

φέρουν επίσηµη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν 

αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 

• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή 

επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 

προετοιµασία και την υποβολή των φακέλων προσφοράς. 

• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και 

των προϋποθέσεων της διακήρυξης.  

5) Β΄ Φάση -  Διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας. 

Η Πρόεδρος , µε απόφασή της, ορίζει την  ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής της 

µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας, µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο 

εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης 

φάσης. 

Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και µειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την 

ορισθείσα µε τη πράξη της Προέδρου  ηµέρα και ώρα.  Η δηµοπρασία µπορεί να 

συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να 

κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν 

της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, 

η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 

Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα 

από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 υποβάλλουν στην από την αρµόδια 

τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε µε την υπ’ 

αριθ. ………/2020 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, σφραγισµένη οικονοµική 

προσφορά µίσθωσης του ακινήτου τους [αξία µηνιαίας µισθώσεως του ακινήτου τους 

ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας (τιµή µονάδος)].  

Σε περίπτωση που οι οικονοµικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους 

ιδιοκτήτες, υποβάλλονται από νοµίµως εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 
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Ως τιµή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαµηλότερη προσφορά εκ των 

ιδιοκτητών, εφόσον δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εκτιµηθείσα, όπως εκτιµήθηκε από 

την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά 

[χαµηλότερο µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας, (τιµή 

µονάδος)]. 

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική 

προσφορά ανά τετραγωνικό µέτρο εκµισθούµενης επιφάνειας (τιµή µονάδος). 

Για να γίνει δεκτή προφορική µειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη 

τουλάχιστον κατά ένα εκατοστό σε σχέση µε την προηγούµενη διαφορετικά κρίνεται 

απαράδεκτη. Κάθε επόµενη µειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη της  

εκάστοτε χαµηλότερης κατά το ίδιο ποσό,  µέχρι την οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισµού στο τελευταίο µειοδότη. 

Αν δεν κατατεθούν νέες προσφορές στη Β΄ φάση, επιλέγεται το ακίνητο που 

προσφέρθηκε µε το χαµηλότερο µίσθωµα κατά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών 

της πρώτης φάσης του διαγωνισµού, ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας, το προς 

µίσθωση ακίνητο επιλέγεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Οι προσφορές των συµµετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης 

µετά του ονοµατεπωνύµου του µειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον 

εκάστοτε µειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στον δεύτερο (2ο ) όροφο του Κεντρικού Καταστήµατος του 

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου  Ελευσίνας (Δ/νση Παγκάλου και Κίµωνος 11, Τ.Κ. 

19200), ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.   /20  του Δ.Σ. Η 

επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των µελών της και αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία.  

6) Γενικοί Όροι. 

• Χρονική Διάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου.  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6)  έτη µε δυνατότητα παράτασης. Η 

εφαρµογή του όρου της παράτασης υλοποιείται κατόπιν γραπτής συναίνεσης του 

εκµισθωτή και σχετικής απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου. 

• Μίσθωµα. 

Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για ολόκληρη τη µισθωτική περίοδο, καθώς και 

κατά τη διάρκεια της νόµιµης παράτασης. 

Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

συµβάσεως  . 

Το µίσθωµα υπολογίζεται ως το γινόµενο των τετραγωνικών µέτρων της µισθωµένης 

επιφάνειας επί της τελικής τιµής (τιµής µονάδος) κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
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• Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση . 

Το συνολικό µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται, το πρώτο δεκαήµερο κάθε µισθωτικού 

µήνα, µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα εκδίδεται στο όνοµα του εκµισθωτή. 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  δεν υποχρεούται να καταβάλλει 

καµία εγγύηση στον εκµισθωτή. 

• Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη µειοδότη. 

Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η ανακήρυξη του µειοδότη 

πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου   η οποία υπόκεινται σε 

έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια υπηρεσία της  οικείας Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης. 

Η τυχόν ακύρωση της απόφασης από τον ελεγκτή νοµιµότητας ή η µη έγκριση των 

πρακτικών από το Δ.Σ.  δεν αποτελούν λόγο αποζηµίωσης του µειοδότη ή 

οποιουδήποτε άλλου συµµετέχοντας τη διαδικασία. 

• Δικαιώµατα Ιδιοκτήτη – εκµισθωτή. Πρόωρη λύση σύµβασης. 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη για φθορές 

στο ακίνητο ή τα συστατικά του στοιχεία που οφείλονται στη συνήθη χρήση του µισθίου 

ή τις εργασίες διαµόρφωσης σε αυτό. 

• Λοιπές υποχρεώσεις συµµετεχόντων και συµβαλλοµένων. 

Ο αναδειχθείς µειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση σε 

αυτόν, της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου  για την έγκριση των πρακτικών,  να 

προσέλθει στην αρµόδια Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Σ 

για τη σύνταξη και υπογραφή  του οικείου µισθωτηρίου  και την παράδοση του µισθίου. 

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση µετά την υπογραφή του 

µισθωτηρίου . 

Σε περίπτωση αρνήσεως ή µη προσέλευσης του αναδειχθέντος µειοδότη  για την 

υπογραφή του µισθωτηρίου τότε, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κηρύσσεται 

έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

Δήµου Ελευσίνας ως  έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή να επαναληφθεί η 

διαδικασία στην οποία δεν µπορεί να συµµετάσχει ο µειοδότης που κηρύχθηκε 

έκπτωτος. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να κάνει σε αυτό 

όλες τις απαραίτητες εργασίες εσωτερικής διαµόρφωσης. Οι δαπάνες των εργασιών 

διαµόρφωσης θα επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ.. 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο, χωρίς να 

έχει την υποχρέωση άρσης και αποκατάστασης  των επεµβάσεων διαµόρφωσης. 

Το Μίσθωµα υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον 

εκµισθωτή. 
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Άρθρο 7 Δηµοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιοποιηθεί, πριν τη έναρξη της πρώτης φάσης και µε φροντίδα της 

Προέδρου , µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  και στο Δηµαρχείο Ελευσίνας . Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί 

σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα των Αθηνών καθώς και 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΚΑΙ του Δήµου. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο  θα βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη 

που θα αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών µισθωτή και θα 

πληρωθούν πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου. 

Άρθρο 8 Επανάληψη Δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την Πρόεδρο  εάν δεν παρουσιασθεί 

µειοδότης. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου όταν: 

α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί απο το Διοικητικό Συµβούλιο λόγω ασύµφορου 

του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή την αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη 

διενέργεια της δηµοπρασίας. 

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

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή 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 του µισθωτηρίου. 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη 

και του εγγυητή αυτού. 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη της Προέδρου 

αναφεροµένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένη, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες προ την ηµέρα της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 4 του Π.Δ. 270/81 κα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατός του προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας 

που τυχόν θα υποστεί από την µη υπογραφή της συµβάσεως εκ µέρους του µισθωτή. 

Άρθρο 9 Ενστάσεις κατά της διαδικασίας 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή 

της συµµετοχής ενδιαφερόµενου σε αυτόν, µόνο από έτερους ενδιαφερόµενους που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή που αποκλείστηκαν κατά την πρώτη φάση αυτού. 

Η ένσταση υποβάλλεται στην επιτροπή δηµοπρασίας µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 

από τη διενέργεια του και εξετάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο κατόπιν 

γνωµοδότης της επιτροπής διαγωνισµού. 

Άρθρο 10 Δικαίωµα συµµετοχής. 

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει: 
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α) να είναι κύριοι, κάτοχοι, επικαρπωτές, καθώς και κάτοχοι των ακινήτων βάσει 

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing),  

β) να συνοδεύει την προσφορά του µε ανοικτό φάκελο που να περιέχει προσδιοριστικά 

στοιχεία του προσφεροµένου ακινήτου και µάλιστα ενδεικτικά: 

• ακριβές τοπογραφικό διάγραµµα καθώς και κατόψεις του κτιρίου, 

• περιγραφική έκθεση του προσφερόµενου ακινήτου, 

• υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την δυνατότητα της ελευθέρας 

χρήσεως, ότι το ακίνητο δεν τελεί υπό µίσθωση ή χρησιδάνειο. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο πρακτικό της µειοδοσίας σε ειδικές 

στήλες. Αν κανείς µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

Επιτροπή της δηµοπρασίας προ της ενάρξεως του διαγωνισµού και να παρουσιάσει το 

νόµιµο πληρεξούσιο. 

Άρθρο 11 Διαδικασία Συµµετοχής  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός τους στο Κεντρικό  Κατάστηµα του Ν.Π.Δ.Δ. 

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήµου  Ελευσίνας και να προσκοµίσουν τις προσφορές τους µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ήτοι έως την  22/07/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12.00π.µ. . 

Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν από το Ν.Π.Δ.Δ.  στην αρµόδια επιτροπή του 

άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους 

όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ηµερών από την 

παραλαβή τους. Η έκθεση µαζί µε τους φακέλους των προσφορών θα επιστραφούν στο 

Ν.Π.Δ.Δ.  ο οποίος θα µεριµνήσει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.. 

Άρθρο 12 Δηµοπράτηση  

• Όσων ιδιοκτητών τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή Ελέγχου 

Καταλληλότητας, θα ειδοποιηθούν µε έγγραφη πρόσκληση από την Πρόεδρο  που θα 

προσδιορίζει την ηµέρα και την ώρα της δηµοπρασίας.  

• Ο τελευταίος  µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση από την µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. 

• Ο τελευταίος  µειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, και µετά την σχετική 

έγκριση της αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής,  να προσέλθει µε τον εγγυητή του για 

την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης,  

Άρθρο 13 : Τίµηµα Μισθώµατος  
 

Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα θα προσδιορισθεί, βάσει της εκτίµησης της αξίας 

των ακινήτων που θα κριθούν κατάλληλα, από την Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 

3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Η τιµή από την Επιτροπή θα δοθεί σε €/τ.µ. 

Άρθρο 14 Καταβολή µισθώµατος  
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Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  στον κύριο του ακινήτου 

που θα αναδειχθεί ανάδοχος µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µισθωτικού µήνα. 

Άρθρο 15 Λύση Σύµβασης  

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της µίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο 

που αφορά τη σύµβαση που θα καταρτισθεί, λύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 16 Λοιποί όροι  

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων συµφωνείται ότι 

γίνεται επ΄ ωφελεία του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήµου Ελευσίνας, του τελευταίου 

δικαιουµένου να αφαιρέσει αζηµίως γι΄ αυτόν κάθε εγκατάσταση και να αποδώσει το 

µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

Σε περίπτωση που θα µεταβιβασθεί το ακίνητο που θα µισθωθεί,  ο νέος κύριος 

αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα µίσθωση, ο δε 

πωλητής είναι υποχρεωµένος προτού µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει 

εγγράφως στο Ν.Π.Δ.Δ.  τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. 

Άρθρο 17 Πληροφόρηση Ενδιαφερόµενων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών . 

Τηλέφωνο:210 5565617 , FΑX:. 210 5565615, Email : prom@pakppa.gr 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη 

της δηµοπρασίας. 

 

                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                               ΑΝΘΗ-ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ   
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