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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΩΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ
ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΔΤΡΩΣΙΝΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΔΤΡΩΣΙΝΗ
Έρνληαο ππόςε ηελ αξηζ. 111/2018 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ηελ αξηζ. 226/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
Δήκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981 θαη ηνπ άξζξνπ 194 Ν.
3463/2006:
α/ Πξνθεξύζζεη κεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα
ηε κίζζωζε αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ
Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξωζηίλεο, κε ηνπο θάηωζη όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) έηε, κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη (3) έηε, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Η ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ πέξα από ην ρξόλν ιήμεο
ηεο κίζζσζεο ή ηεο παξάηαζήο ηεο, ζεσξείηαη σο ζησπεξή παξάηαζε ηεο
κίζζσζεο. Σν κίζζσκα ζα είλαη ζηαζεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο,
πξάγκα πνπ ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά η΄αλσηέξσ.
Η κίζζσζε δελ είλαη εκπνξηθή.
Ο Δήκνο κπνξεί λα ιύζεη πξόσξα ηε κίζζσζε, ρσξίο ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, εθόζνλ:
α) Μεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ.
β) Παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ
θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην
ππόινηπν ηεο κίζζσζεο.
γ) Καηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία.
δ) Μεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζύλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο θαηά ηξόπν ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιύπηεη
ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο.
ε) Μεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο.

Σν κίζζσκα νξίδεηαη κεληαίν θαη ζα θαηαβάιιεηαη κε ρξεκαηηθό
έληαικα ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ.

Η κίζζσζε δελ επεξεάδεηαη από ελδερόκελε κεηαβνιή ζην πξόζσπν
ηνπ εθκηζζσηή θαη ζπλερίδεηαη κε ηνλ λέν εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ.
ησπεξή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή
δελ επηηξέπεηαη.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Σν αθίλεην ζα βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεο ηνπ Ξπινθάζηξνπ, ζηα
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο Κξνθηδά, Κ.
Καξακαλιή, π. Παπαγεσξγίνπ, Π. Σζαιδάξε, Κ. Σζαιδάξε, Ννηαξά, Αζπ.
Κξηλάθνπ, Ι. Ισάλλνπ θαη Κξνθηδά.
Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηζόγεην ρώξν εκβαδνύ 250
η.κ. έσο 300 η.κ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο αξρείνπ ηεο πξνο
ζηέγαζε ππεξεζίαο, θαζώο θαη από ρώξν εκβαδνύ 100η.κ. ζε ηζόγεην ή
όξνθν γηα ρώξν γξαθείσλ.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Η δεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα
δηεμαρζεί όπσο νξίδεη ην ΠΔ 270/81, δειαδή:
Α΄ΦΑΗ: Δθδήιωζε ελδηαθέξνληνο
1. Ο Δήκαξρνο ζα δεκνζηεύζεη ιεπηνκεξή δηαθήξπμε βάζεη ησλ
όξσλ ηεο παξνύζεο, πιελ ηνπ ηηκήκαηνο, θαιώληαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ εγγξάθσο εληόο είθνζη εκεξώλ από ηε
ηειεπηαία δεκνζίεπζε.
2. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζηελ Επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ ΠΔ 270/81, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηε
δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ, ζε
ζθξαγηζκέλν
θάθειν
ζηνλ
νπνίν
ζα
αλαγξάθεηαη
ην
νλνκαηεπώλπκν/επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε έλδεημε «Πξνο ηελ
Επηηξνπή Καηαιιειόηεηαο γηα ηελ κίζζσζε ρώξνπ γηα ζηέγαζε ηεο
Τπεξεζίαο Δόκεζεο».
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ, ζα πεξηέρνπλ επί πνηλή
απνθιεηζκνύ:
Α) Φωηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ,
Β) ππεύζπλε δήιωζε Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ
νπνία ζα δειώλεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ην λόκηκν δηθαίωκά
ηνπ γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ αθηλήηνπ, όηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη όηη έιαβε γλώζε ηεο ρξήζεο γηα
ηελ νπνία ν Γήκνο δεηά λα κηζζώζεη ην αθίλεην θαζώο θαη ηωλ
όξωλ ηεο δηαθήξπμεο θαη όηη απνδέρεηαη όια ηα αλωηέξω πιήξωο
θαη αλεπηθπιάθηωο
Γ) νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ αθηλήηνπ ζεωξεκέλε από ηελ
αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή ή βεβαίωζε αξκόδηαο αξρήο γηα ηε
λόκηκε θαηαζθεπή ηνπ,
Γ) Δ9 όπνπ ζα θαίλεηαη δειωκέλν ην αθίλεην
Δ) Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε ηζρύ
η) Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα θαη Δλεκεξόηεηα από ηε ΓΔΤΑΞΔ.
ε πεξίπηωζε ζπληδηνθηεζίαο, ηα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά
(θαηά πεξίπηωζε) ζα ππνβάιινληαη από όινπο ηνπο ζπληδηνθηήηεο.

Η Επηηξνπή, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ θαηά η΄αλσηέξσ, ζα δηελεξγήζεη επηηόπηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ
λα θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη αλ
απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθή
έθζεζε αμηνιόγεζεο, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. Οη
ιόγνη απνθιεηζκνύ αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε.
ηε ζπλέρεηα ε ζπληαζζόκελε έθζεζε αμηνιόγεζεο καδί κε ηηο
πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζηνλ Δήκν κεξίκλε ηνπ νπνίνπ
θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ από απηνύο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ.
Β΄ΦΑΗ: Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο
Αθνύ νινθιεξσζεί ε Α΄θάζε, ν Δήκαξρνο ζα νξίζεη ηελ εκέξα θαη
ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απόδεημε λα ιάβνπλ κέξνο
κόλν απηνί ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία
ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ.
Σελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
(εθδνζείζα από Σξάπεδα) ή Γξακκάηην ύζηαζεο Παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10 ηνπ νξίνπ
πξώηεο πξνζθνξάο κηζζώκαηνο ελόο έηνπο (1.560,00€), σο εγγύεζε όηη
ζα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο κέζα ζε
πξνζεζκία πνπ ζα ηαρζεί θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην γηα ρξήζε. ε
πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή έρεη εθδνζεί από Σξάπεδα ζα έρεη
ηζρύ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ή ην Γξακκάηην επηζηξέθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν
κεηνδόηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλεηηθνύ, ζηνπο δε ππόινηπνπο
ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.
Όηαλ θάπνηνο ζα κεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα
δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
ζπλαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ηνλ ζθνπό απηό
λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε
απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη
επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο, αμηόρξεν
εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο
αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κεηά απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ
επηηξνπή θαη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Σα πξαθηηθά
εγθξίλνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή.
Η απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ θάπνηνπ
ελδηαθεξόκελνπ από ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί

ηνπο πξνβιεπόκελνπο
πξαθηηθά.

από

ηε

δηαθήξπμε

όξνπο,

αλαγξάθεηαη

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαλέλα δηθαίσκα δελ απνθηά
απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.

ζηα
πξνο

ΑΡΘΡΟ 5ν
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο 10 εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη κε ηνλ
εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο άιισο ε
θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο
παξεκβάζεσο, ελεξγείηαη δε επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ζε βάξνο απηνύ
θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν γηα ηελ επηπιένλ δηαθνξά
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηεο πξνεγνύκελεο.
Από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη
νξηζηηθώο θαηαξηηζζείζα.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο
ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή
θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό θαηά πάζεο θαηαπάηεζεο, άιισο
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο κηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε απνδεκίσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή γηα
ηηο από ζπλήζε ρξήζε θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ ή ηηο ηπρόλ εμ νπνηνπδήπνηε
ηπραίνπ ή εμ αλσηέξαο βίαο γεγνλόηνο βιάβεο ή δεκίεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κίζζσζεο.
Επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή λα εθηειέζεη ζην αθίλεην εξγαζίεο γηα ηελ
θαηάιιειε δηακόξθσζή ηνπ γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί, ύζηεξα από έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Οη
δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ δηακόξθσζε ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
κηζζσηή. Κάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή πξνζζήθεο, ζηηο νπνίεο ηπρόλ πξνβεί
ν κηζζσηήο ζην κίζζην, παξακέλνπλ πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο
δηθαίσκα απνδεκηώζεσο ηνπ κηζζσηή, πιελ ησλ ηπρόλ θηλεηώλ πξνζζεθώλ
θαη θαηαζθεπώλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ ρσξίο βιάβε ηνπ
κηζζίνπ.
Ο κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη θάζε εγθαηάζηαζε πνπ
ηπρόλ ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δηακόξθσζεο θαη λα απνδώζεη ην
κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πξνθύςεη
δηαθσλία κεηαμύ ησλ κεξώλ πνπ αθνξά ηε κίζζσζε ή νπνηνδήπνηε άιιν
ζέκα, απηή ιύεηαη από ην Δεκνηηθό πκβνύιην.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ην Δήκαξρν, εάλ
παξνπζηαζηεί κεηνδόηεο
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε δηαθήξπμε
Δεκάξρνπ αλαθεξόκελε ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο
δεκνζηεύεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πξν ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο
δεκνπξαζίαο.

δελ
ηνπ
θαη
ηεο

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Η δηαθήξπμε ηνπ Δεκάξρνπ ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20)
εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην
Πξόγξακκα
«ΔΙΑΤΓΕΙΑ»,
ζηελ
επίζεκε
ηζηνζειίδα
ηνπ
Δήκνπ
www.xylokastro.gov.gr θαη κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ΞπινθάζηξνπΕπξσζηίλεο.
Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη ηηο εξγάζηκεο
εκέξα θαη ώξεο (ηει. 2743 360 244 – νθία Παπαδεκεηξίνπ).
Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/81.
β/ Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη όπωο θαηαζέζνπλ εγγξάθωο ηηο
πξνζθνξέο ελδηαθέξνληόο ηνπο ζην Γήκν, εληόο είθνζη εκεξώλ
από ηελ αλωηέξω δεκνζίεπζε.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΗΛΙΑ ΑΝΓΡΙΚΟΠΟΤΛΟ
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