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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΜΙΘΩΗ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΟΤ 2ΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ
(2νπ ηκήκαηνο)
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ -ΔΤΡΩΣΙΝΗ
Έρνληαο ππ' όςηλ ηνπ:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ - 77 Α'): Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη΄ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ
πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΚ 3/10-2-1995), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/28-9-1999, η. Α’), «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ
Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/8-6-2006, η. Α’), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ»,
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010, η. Α’), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο
ηζρύεη
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 Α/2016): «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο
δηαηάθηεο».
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018. η. Α΄),
7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4122/2013 (ΦΔΚ 42/19-02-2013, η. Α’) θαη ηνπ Ν.4342/2015 (ΦΔΚ
143/9-11- 2015, η. Α’) όπσο ηζρύνπλ,
8) Σελ ππ. αξηζκ. 55/2021 (ΑΓΑ: ΩΦΩΚΩΞΠ-3ΛΚ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηελ έγθξηζε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ,
9) Σελ αξηζ. 310/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη
όξνη δηαθήξπμεο
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
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Γεκνπξαζία κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ
πνπ ζα ζηεγάδεη ην 2ν
Νεπηαγσγείν Ξπινθάζηξνπ (δεκηνπξγία 2νπ ηκήκαηνο), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194
ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα
εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
Άξζξν 1ν: Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
H δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο:
Ο Γήκαξρνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο δεκνζηεύεη ιεπηνκεξή δηαθήξπμε ησλ όξσλ, πιελ ηνπ
ηηκήκαηνο.
Με ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ θαινύληαη, όζνη επηζπκνύλ θαη ελδηαθέξνληαη, λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο
δηαθήξπμεο ζηε «Γηαύγεηα».
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο, κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ 20 εκεξώλ θαη ώξα 15:00, ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν.
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο
γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ην αξγόηεξν κέρξη
θαηαιεθηηθή θαηά ηα αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα,
Ο Γήκνο δελ θέξεη επζύλε γηα ηπρόλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθά νύηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνύλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα
από νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα, αθόκα θη αλ ε ππεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Οη θάθεινη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζηαινύλ κε θξνληίδα ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ
Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο, ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 6 Ν. 3467/06, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε
Γεκάξρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 παξ. 4 Ν. 3852/2010.
Η Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, ζα θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζπληάζζνληαο
αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ην θάζε πξνζθεξόκελν αθίλεην θάλνληαο δεθηό ή απνξξίπηνληαο
αθίλεην πνπ δελ θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη θαησηέξσ.
Η επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο θξίζεο ηεο κπνξεί λα δεηήζεη από
ηνπο ππνβάιινληεο ηελ πξνζθνξά, επηπιένλ ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά ή άιια
έγγξαθα, εθηόο από απηά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν πξνθνξάο ηνπο
(αλαθέξνληαη θαησηέξσ).
Γηα όζα αθίλεηα θξηζνύλ θαηάιιεια, ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463/2006 (ζύκθσλα κε
όζα νξίδνληαη από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94, ζηνηρείν 14 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4071/2012), απνθαζίδεη ην αλώηαην όξην

πξώηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα δηελεξγείηαη δεκνπξαζία.
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Αθνινύζσο, όζσλ ηα πξνζθεξόκελα αθίλεηα θξηζεί όηη ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ζπλεπώο είλαη θαηάιιεια, κε ή ρσξίο παξαηεξήζεηο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο,
γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ν Γήκνο, ζα θιεζνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε κεηνδνηηθή, θαλεξή
δεκνπξαζία, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο,
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, σο θαησηέξσ:
Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο:
Ο Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ελεκεξώλεη λα ιάβνπλ κέξνο
ζε απηήλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο πξώηεο θάζεο, κε έγγξαθε πξόζθιεζε.
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ
κεηνδόηε θαη ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο (Λ.
Φξαληδή 2 – Ξπιόθαζηξν), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ γηα κηζζώζεηο –
εθκηζζώζεηο θ.ι.π. πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηζρύεη.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο
ή αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία:


Γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ ή εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ
πξόζσπν ηνπ ΓΔΜΗ, πξνζθνκίδνληαο πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν λα επηθπξώλεη ηελ
ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο,



Γηα ηηο Δ.Π.Δ., ν δηαρεηξηζηήο ηνπο, πξνζθνκίδνληαο πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ
πξσηνδηθείνπ ή ηνπ ΓΔΜΗ, ην νπνίν λα επηθπξώλεη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηνπο,



Γηα ηηο ινηπέο θεθαιαηνπρηθέο ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν
κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, εθηόο θαη αλ πξνθύπηεη λόκηκε εθπξνζώπεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζα πξνζθνκίζεη
ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο δεκνπξαζίαο, πξνζθνκίδνληαο
πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΓΔΜΗ ή ΦΔΚ πεξί ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ
κεηαβνιώλ απηήο.

Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή θαη
εγρεηξίδνληαο εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην (όρη εμνπζηνδόηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
δεκνπξαζίαο.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο βι. θαη άξζξα 5ν θαη 6ν .
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Άξζξν 2ν: Αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο - Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ
Σν αθίλεην πνπ ζα κηζζσζεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2νπ Νεπηαγσγείνπ
Ξπινθάζηξνπ (2ν ηκήκα).
Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεσο Ξπινθάζηξνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα εληόο ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ
λεπηαγσγείνπ. Γειαδή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηθιείεηαη από
ηηο παξαθάησ νδνύο: Αξηζηνλαπηώλ, Παηξώλ (Παιαηά Δζληθή νδόο) θαη ηνλ πνηακό ύζα. (Ο.Σ.
162, 163, 141, 161, 160, 142, 159, 158, 157, 156, 143, 135, 155, 154, 144, 145, 134, 132).
Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην δεηνύκελν θηίξην είλαη νη παξαθάησ:
1. Η ρξήζε ηνπ πξνο κίζζσζε ρώξνπ, σο ρώξνπ εθπαηδεπηεξίνπ, πξέπεη λα επηηξέπεηαη από
ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα ή λα επηηξέπεηαη θαη λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο ηνπ ρώξνπ
ζε ρώξν εθπαηδεπηεξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Να κελ
ππάξρεη

θάπνηνο

πεξηνξηζκόο

-

απαγόξεπζε

ζηνλ

θαλνληζκό

ιεηηνπξγίαο

ηεο

πνιπθαηνηθίαο.
2. Σν θηίξην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζόγεην ρώξν εκβαδνύ πεξίπνπ 40η.κ. Σν θηίξην πξέπεη λα
έρεη ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο ώζηε λα κπνξεί λα θηινμελήζεη 20 λήπηα ηνπιάρηζηνλ. Γειαδή
κε δεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ειάρηζην εκβαδόλ αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο δεθαπέληε (15) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ελάκηζε (1,5) ηεηξαγσληθό κέηξν αλά
εθπαηδεπόκελν ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην αθίλεην πξέπεη λα έρεη ειάρηζην θαζαξό εκβαδόλ
ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο 30 m2. Πξέπεη λα δηαζέηεη ρώξν γηα wc λεπίσλ ειάρηζηνπ εκβαδνύ 4
m2 (κε θαη’ ειάρηζηνλ 2 wc). Πξέπεη λα δηαζέηεη ρώξν γηα wc δαζθάισλ, ειάρηζηνπ εκβαδνύ 2
m2. Οη ρώξνη wc ησλ λεπίσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ είδε πγηεηλήο θαηάιιεια γηα λήπηα. Σσλ
δαζθάισλ ζα πξέπεη λα είλαη νη αληίζηνηρνη. ηνπο ρώξνπο wc λεπίσλ δελ ζα ππάξρνπλ πόξηεο.
Πξέπεη λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν (ληνπιάπηα) γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά ηεο ηάμεο, ηα
πξνζσπηθά είδε ησλ παηδηώλ (παιηά, ηζάληεο θιπ.).
Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ρώξνο θαηάιιεινο γηα ηε θύιαμε θαη πξόρεηξε παξαζθεπή θαγεηνύ
(θνπδηλάθη). Ο ρώξνο απηόο κπνξεί λα είλαη εληαίνο κε ηνλ ρώξν αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Σν
θηίξην πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ρώξν γηα γξαθείν εθπαηδεπηηθώλ, ν νπνίνο κπνξεί λα βξίζθεηαη
επίζεο ζηνλ εληαίν ρώξν. Άξα ζπλνιηθά ην ειάρηζην θαζαξό εκβαδόλ ηνπ πξνο κίζζσζε ρώξνπ
ζα πξέπεη λα είλαη ηα 40 m2.
Όινη νη αλσηέξσ ρώξνη θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ρξήζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά
κεηαμύ ηνπο.
Οη πόξηεο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Σα παινζηάζηα πξέπεη λα
θέξνπλ παινπίλαθεο αζθαιείαο ηύπνπ LAMINATED.
Κάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα δηαζέηεη παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ρξήζε
νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ ή Η/Τ θαζώο θαη γξακκή ηειεθώλνπ.

ΨΔΟΜΩΞΠ-ΒΧΜ
Οη εζσηεξηθνί ρώξνη πξέπεη λα είλαη ζεξκαηλόκελνη (κε θεληξηθή ΑΔΑ:
ζέξκαλζε
ή/θαη θιηκαηηζηηθά)
κε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρώξνπ ηνπο 20 C.
Σν θηίξην πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο πεξί θσηηζκνύ, εμαεξηζκνύ, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ,
αζθαιείαο, πγηεηλήο θαη πξόζβαζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπ ηζρύνληνο Κηηξηνδνκηθνύ
θαλνληζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ηηο ηζρύνπζεο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
Να πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε.
Σν θηίξην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα έρεη κεγάιεο θαη έληνλεο
ξσγκέο ή ξεγκαηώζεηο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό θαη ζηηο ηνηρνπιεξώζεηο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ εκθαλή ζίδεξα ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηα νπνία λα είλαη ζθνπξηαζκέλα θαη ζε
θαθή θαηάζηαζε.

Η όιε θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη θαιή θαη λα κε δηαζέηεη εκθαλείο

θαθνηερλίεο. Σν θηίξην πξέπεη λα είλαη θξεζθνβακκέλν κε νηθνινγηθά πιηθά θαηάιιεια γηα
λήπηα. Σα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία
δνκηθά ζηνηρεία, όπσο ακίαλην.
Σν ειάρηζην θαζαξό εζσηεξηθό ύςνο ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη > 3,00 m.
Σν θηίξην πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξόζβαζε γηα ηελ αζθαιή είζνδν θαη έμνδν ησλ καζεηώλ
θαη ησλ γνληώλ ηνπο. Πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε θνηλόρξεζην δξόκν. Πξέπεη λα ππάξρεη
πξόζβαζε ΑΜΔΑ.
Σν πξνο κίζζσζε θηίξην ηνπ Νεπηαγσγείνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θιεηζηή απιή ηνπιάρηζηνλ 35 η.κ..
Έλα ηκήκα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλν ώζηε λα επηηξέπεη ηα παηγλίδηα κε όιεο ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο. Η απιή ζα πξέπεη λα είλαη ζηξσκέλε κε άκκν ή ακκνράιηθν ή ζα πξέπεη λα είλαη
πιαθόζηξσηε. Ο αύιεηνο ρώξνο πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο κε πεξίθξαμε ειάρηζηνπ ύςνπο
1,10 m.
3. Γελ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην αθίλεην πξνο κίζζσζε ηκήκαηα δηακεξηζκάησλ,
θαηαζηεκάησλ, θαηνηθηώλ θ.ιπ. θηηξίσλ, όηαλ απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηκήκαηα πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην πξνο κίζζσζε αθίλεην.
4. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δελ πιεξνί θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο,
βιέπε θαησηέξσ ππό ζηνηρείν Α (θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) θαη Β.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ πξώηε
θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα ζπλνδεύεηαη από αίηεζε, ε νπνία
θαηαηίζεηαη εθηόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο.
πγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη πάλσ αξηζηεξά επθξηλώο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα αθόινπζα::
Πξνο ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο
Δπηηξνπή θαηαιιειόηεηαο
Φάθεινο εγγξάθσλ
γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ γηα ζηέγαζε ηνπ 2νπ Νεπηαγσγείνπ Ξπινθάζηξνπ
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ελδηαθέξνληνο ζην δηαγσληζκό, εθηόο θαθέινπ, ε

ΑΔΑ:
ΨΔΟΜΩΞΠ-ΒΧΜ
νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκό ηνλ νπνίν αθνξά (κίζζσζε ρώξνπ γηα
ζηέγαζε
2νπ Νεπηαγσγείνπ
Ξπινθάζηξνπ), ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (δειαδή επσλπκία ζε πεξίπησζε εηαηξείαο
ή νλνκαηεπώλπκν θπζηθνύ πξνζώπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε,
αξηζκό ηειεθώλνπ ζηαζεξνύ ή θηλεηνύ, e-mail).
Α. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ππνβιεζεί ζην
Γήκν πξέπεη λα πεξηέρεη:


Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.



Τπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ν ππνβάιισλ
ηελ εθδήισζε

ελδηαθέξνληνο είλαη ηδηνθηήηεο (ή επηθαξπσηήο) ηνπ αθηλήηνπ ή

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ (ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ) αλ ν ηειεπηαίνο
είλαη λνκηθό πξόζσπν, θαη όηη ην αθίλεην είλαη ειεύζεξν παληόο βάξνπο (ππνζήθε,
πξνζεκείσζε, θαηάζρεζε, θ.α.) ή άιιεο δηεθδίθεζεο (απαιινηξίσζε, ξπκνηνκία,
νθεηιέο πξνο ηξίηνπο θ.α.), δνπιείαο θ.ι.π., όηη έρεη ην δηθαίσκα γηα εθκίζζσζε ηνπ
αθηλήηνπ, όηη νη ηίηινη ηνπ αθηλήηνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε λνκηθή ηάμε, όηη δελ
πθίζηαηαη νπνηνδήπνηε, έζησ θαη θξπκκέλν, λνκηθό θαη πξαγκαηηθό ειάηησκα θαη
όηη δελ ππάξρνπλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζην αθίλεην θαη όηη δε ζα κεηαβιεζεί ε
λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ έσο θαη ηελ επηθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο νξηζηηθήο ζύκβαζεο.


Σίηινπο ηδηνθηεζίαο κε πηζηνπνηεηηθά ηνπ νηθείνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ

πεξί ηδηνθηεζίαο, βαξώλ θαη κε δηεθδίθεζεο ηειεπηαίνπ δηκήλνπ. ε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρεη, ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη δελ έρεη λόκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηόηεηαο, αλαθέξνληαο
ζπλάκα πεξί ηνπ ηξόπνπ θηήζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαη
πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια αληίγξαθν ηνπ Δ9


Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ ππνβάιινληνο ηελ
πξνζθνξά θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ λόκηκνπ
απηνύ εθπξνζώπνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη όιεο ηηο αλαγθαίεο ππεύζπλεο
δειώζεηο. ηελ πεξίπησζε δε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαηαηίζεληαη θαη όια ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία
κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο
(θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ΦΔΚ ή άιιν έγγξαθν βεβαησηηθό ηεο ζύζηαζεο, θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, κνλνκεινύο
ή ζπιινγηθνύ).



Αληίγξαθν Δ9 ηνπ ηδηνθηήηε.



Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ηδηνθηήηε.



Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:

ΑΔΑ: ΨΔΟΜΩΞΠ-ΒΧΜ
α) Σερληθή Έθζεζε δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξώο, ε επηθάλεηα, ε ζέζε, ηα όξηα θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ
πνπ πξνζθέξεηαη θαη ην εάλ απηό πιεξνί ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνύζεο
δηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε απόθιηζεο ηνπ αθηλήηνπ από θάπνηα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα
δηαθήξπμε θξηηήξηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη
επίζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο λα θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειόηεηαο ή κε ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ, λα ζπλνδεύεηαη από κειέηε
κεραληθνύ, ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ ππό ζηνηρείν «Β».
β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ

757)

κε

ζεσξεκέλν

ην γλήζην ηεο

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα όηη ν πξνζθεξόκελνο γηα
εθκίζζσζε ρώξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο θύξηαο ρξήζεο – εθπαηδεπηήξην θαη
όηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρώξνπ, σο ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο –
εθπαηδεπηεξίνπ θαη όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη
έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζα αλαιάβεη ηελ αιιαγή
ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε εθπαηδεπηήξην κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, εληόο ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ

757)

κε

ζεσξεκέλν

ην γλήζην ηεο

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε
θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηηο όπνηεο δηαξξπζκίζεηο θαη
εξγαζίεο/επηζθεπέο απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο
επηηξνπήο θαηαιιειόιεηαο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
δ) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηήο,
βεβαίσζε κεραληθνύ γηα ηε λνκηκόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ή ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα
θηηξίνπ. Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ην θηίξην ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα. ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ιακβάλνληαη ππόςε
ελδερόκελεο αλαζεσξήζεηο ή/ θαη ζπκπιεξώζεηο ή/θαη ελεκεξώζεηο θαθέινπ ή/ θαη άιιεο
λόκηκεο πξάμεηο, ζε ζπλδπαζκό κε βεβαίσζε/εηο πεξαίσζεο Ν.4178/13 ή ξύζκηζε/εηο
Ν.4495/17 γηα ηελ/ηο νπνία/εο ζα πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ
πξνζηίκνπ/σλ.
ε πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ ζα ππνβάιιεηαη ζην θάθειν αληίγξαθν ηεο/σλ βεβαίσζεο/εσλ
πεξαίσζεο Ν.4178/13, ή δήισζεο/εσλ Ν.4495/17 αλ ππάξρεη/νπλ, ζην/α νπνίν/α ζα θαίλεηαη ε
εμόθιεζε πνζνζηνύ 30% ηνπ/σλ πξνζηίκνπ/σλ ηνπιάρηζηνλ.
ε) ρέδηα θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ αθηλήηνπ θαζώο θαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα νηθνπέδνπ.
ζη) Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ.

ΑΔΑ:
ΨΔΟΜΩΞΠ-ΒΧΜ
δ) Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία
ε) Τπεύζπλε δήισζε ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο Φ.50/503/168/19-4-2011( Β΄844/16-5-2011) ζε ηζρύ.
ε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ, ην πηζηνπνηεηηθό
ππξαζθάιεηαο θαη ε δήισζε εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ, δελ ππάξρνπλ θαηά ηελ θαηάζεζε
ηνπ θαθέινπ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη από ππεύζπλε δήισζε
ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζα θαηαζέζεη, ζε
πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζε απηόλ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα
θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηα αλαθεξόκελα
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά.
Β. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δελ πιεξνί θάπνηεο από ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε ηερληθή
έθζεζε, αιιά ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα ην δηαζθεπάζεη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί
κε απηέο, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηελ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε
ππό

ζηνηρείν

γ

θαη

κειέηε

κεραληθνύ

γηα

ηηο

απαηηνύκελεο

δηαζθεπέο/επηζθεπέο/δηαξξπζκίζεηο, ώζηε λα αμηνινγεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
θαηαιιειόηεηαο.
Γ. Βιέπε άξζξν 6 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο (εγγπεηήο & εγγπεηηθή επηζηνιή).
Άξζξν 4ν: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ νη ηδηνθηήηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα) ησλ
αθηλήησλ πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηόηεηά ή ζπγθπξηόηεηά ηνπο ή νη
επηθαξπσηέο απηώλ θαη γεληθά όζνη έρνπλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηα γηα ηελ εθκίζζσζή ηνπο,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, νη νπνίνη
πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ λόκηκν δηθαίσκα θπξηόηεηαο ή εθκεηάιιεπζεο, δηάζεζεο θαη
δέζκεπζεο ηεο ρξήζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαζώο θαη κίζζσζεο απηώλ, θαζώο
επίζεο θαη λόκηκν δηθαίσκα δηακόξθσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ρώξσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη.
Άξζξν 5ν: Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο - αλάδεημε κεηνδόηε
1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά
εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε
απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά
ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.
2. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ζεηξά ηεο σο
άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο.
3.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ γξαπηώο ηπρόλ
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ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ
Δπηηξνπή
πνπ δηελεξγεί ηε
δεκνπξαζία, ε νπνία ηηο κλεκνλεύεη ζην πξαθηηθό θαη γλσκνδνηεί γη' απηέο πξνο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην, πνπ απνθαζίδεη γη' απηέο κε πιήξε αηηηνινγία.
4. Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ απηνύ, πνπ
πξνζέθεξε ην ρακειόηεξν πνζό.
5. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη πιήξσο
θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
6. Ο κεηνδόηεο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε απέλαληη ζην Γήκν γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από θάζε είδνπο δνπιεία. Ο
Γήκνο εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη θάηη από ηα αλσηέξσ δελ ηεξείηαη, δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη είηε
ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ, είηε ζηε κείσζε απηνύ. Ο Γήκνο δηθαηνύηαη λα
πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
Άξζξν 6ν: Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο - Δγγπεηήο
Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηνί ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνύλ θαηάιιεια, κε ηηο ηπρόλ
παξαηεξήζεηο, ππνρξενύληαη -σο εγγύεζε όηη ζα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο κίζζσζεο θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην γηα ρξήζε ζην Γήκν, ζηελ θαηάζηαζε θαη ην
ρξόλν πνπ ζα νξηζζεί από ηε ζρεηηθή απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο - λα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εγγπεηηθή
επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό, ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% ηνπ εηήζηνπ
κηζζώκαηνο, ηνπ πνζνζηνύ απηνύ ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο
κεληαίνπ κηζζώκαηνο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηζόπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο. Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ
ηειεπηαίν κεηνδόηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο, ζηνπο δε ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεύεηαη από απηή ηελ εγγπεηηθή, είλαη απαξάδεθηε.
Δπίζεο ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηνί νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνύλ θαηάιιεια θαη ζα
θιεζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνθνξηθή δηαδηθαζία, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζνπλ αμηόρξεν
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε θαη
έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ
ηεο ζύκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη
λα απνδεκηώζεη ην Γήκν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 197 θαη 198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
Άξζξν 7ν: Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Απνθιείεηαη απνδεκίσζε ηνπ κεηνδόηε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ιόγσ νπνηαζδήπνηε θαζπζηέξεζεο
νθεηιόκελεο ζε νπνηνδήπνηε ιόγν, επίζεο θαη ε κνλνκεξήο από ηελ πιεπξά ηνπ κεηνδόηε ιύζε ηεο

ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
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Άξζξν 8ν: ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο ζρεηηθήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο απόθαζεο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, άιισο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην
κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο, εθόζνλ
θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε απόθαζή ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ, ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ κεηνδόηε κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Απνθιείεηαη ζην κεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ην νίθεκα, έηνηκν γηα ρξήζε
εθπαηδεπηεξίνπ θαη θαηάιιειν ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο θαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαηά ηα αλαιπηηθά αλαθεξόκελα ζηα πξνεγνύκελα άξζξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαη αθνινπζνύληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο Γήκνο, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε
ζηνλ εθκηζζσηή, ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο, εάλ:
(α) Καηαξγεζεί ην ζηεγαδόκελν ζρνιείν ιόγσ κε επαξθνύο αξηζκνύ καζεηώλ. (β) Μεηαθεξζεί ην
ζηεγαδόκελν ζρνιείν ζε θαηάιιειν ηδηόθηεην αθίλεην,
(γ) Πξνζθεξζεί, από ηξίηνλ, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο
κίζζσζεο,
(δ) ην αθίλεην δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνδηαγξαθέο όζν αθνξά ζηα ηεηξαγσληθά ιόγσ αύμεζεο ηνπ
αξηζκνύ ησλ καζεηώλ πνπ πξέπεη λα θνηηνύλ ζε απηό θαη΄έηνο.
Γηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθδίδεηαη απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο
θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα
θαηαβνιή κηζζσκάησλ.
Άξζξν 9ν: Γηάξθεηα Μίζζσζεο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε επηά (7) ρξόληα αξρνκέλεο από ηεο εκέξαο εγθαηάζηαζεο
ζην αθίλεην ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ,
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ηξία (3) επηπιένλ έηε, θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ.
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Άξζξν 10ν: Όξην πξώηεο πξνζθνξάο - θαηαβνιή κεληαίνπ κηζζώκαηνο
1. Σν αλώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο ζα νξηζζεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006.
2. Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο αξρίδεη από ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ. Σν κεληαίν
πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ζα θαηαβάιιεηαη από ην Γήκν
πξνο απηόλ κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αξκόδηα
δεκνηηθή ππεξεζία ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν δηθαηνινγεηηθά.
3. Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο. Οη ηπρόλ
θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ εθκηζζσηή, δελ ζα επηβαξύλνληαη κε
πξνζαπμήζεηο πιελ αλ εθδνζεί δηθαζηηθή απόθαζε γηα θαζπζηέξεζε κηζζσκάησλ.
4. Σν κίζζσκα ζα παξακέλεη ζηαζεξό γηα ηα δύν (2) πξώηα ρξόληα θαη θαηόπηλ ηεο παξόδνπ ησλ
δύν (2) ρξόλσλ, ην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη, εθόζνλ επηηξέπεηαη από ηε λνκνζεζία
ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιεη ην Γεκόζην, θαη΄έηνο ζύκθσλα κε ην
δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή θαη επί ηε βάζεη ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο, ηνπ
πξνεγνύκελνπ ηεο αύμεζεο έηνπο.
Άξζξν 11ν: Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε)
1.

Ο εθκηζζσηήο ππνρξεώλεηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζην Γήκν κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα
νξηζζεί ζηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηάιιειν πξνο ρξήζε θαη αθνύ
πξνεγνπκέλσο πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηηο επηζθεπέο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε
ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο, ζηελ ελδερόκελα απαηηνύκελε αιιαγή
ρξήζεο γηα εθπαηδεπηήξην θαη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρόλ ζα απαηηήζεη
ε πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 18 θαζώο θαη ην πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο
θηηξίνπ, ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο θαη ηε δήισζε εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ (ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ηα είρε πξνζθνκίζεη θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ). Γηα ηε βεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Δπηηξνπήο,
ζα ζπληαρζεί ηειηθό πξαθηηθό εθηίκεζεο από ηελ ίδηα σο άλσ Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο.

2.

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ ηαζζνκέλεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνζεζκίαο,
εάλ δελ έρνπλ εθηειεζζεί νη

απαηηνύκελεο επηζθεπέο, δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π. ή/θαη δελ έρνπλ

πξνζθνκηζηεί ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά, ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηε κε δεκνπξαζία ή κε
απεπζείαο κίζζσζε άιινπ ρώξνπ, ρσξίο θακία ππνρξέσζε έλαληη ηνπ κεηνδόηε γηα θαηαβνιή
νπνηνπδήπνηε πνζνύ (γηα ηπρόλ δαπάλεο πνπ έρεη θάλεη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ
ηέζεθε θ.ι.π.) ή γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Όζν αθνξά ζηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο.
3. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) νθείιεη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην νίθεκα (κίζζην) θαηά ηνπ ππξόο,
δηαθνξεηηθά ν Γήκνο, απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε, γηα ηπρόλ δεκηέο, πνπ κπνξεί λα
πξνμελεζνύλ ζην κίζζην, από εθδήισζε ππξθαγηάο.
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4. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη όιεο ηηοΑΔΑ:
δαπάλεο
πνπ αθνξνύλ ηηο
εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ππεξεζίαο θαη ζύλδεζεο κε ηα δίθηπα ειεθηξνδόηεζεο, ηειεθώλνπ,
Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο.
5. Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Γήκν θαζώο θαη ε παξάδνζε ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή
κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη κε ηελ ζύληαμε πξσηόθνιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο.
Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο, από ηνλ Γήκαξρν, λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί
δε, λα πξνζέιζεη ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε. Η κε
Πξσηόθνιιν παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή ηεο επζύλεο
γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θύζεσο ειαηηώκαηα ηνπ κηζζίνπ.
6. Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν
ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ι.π. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη
αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε, θ.ι.π.,
ζεσξνύκελνπ απηνύ εθεμήο σο εθκηζζσηή. Ο όξνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κεηαβηβάζεσο εμ επαρζνύο ε ραξηζηηθήο αηηίαο.
7. ηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη από ην Γήκν ηα κηζζώκαηα, ρσξίο θακηά άιιε
δηαηύπσζε, από ηόηε πνπ θνηλνπνηείηαη λόκηκα ζε απηόλ ν νηθείνο λόκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ
νπνίνπ θαηέζηε απηόο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θ.ι.π., λνκίκσο θαηαρσξηζκέλνο ζην
θηεκαηνινγηθό γξαθείν.
Άξζξν 12ν: Τπνρξεώζεηο - δηθαηώκαηα κηζζσηή
1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ
δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό
απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ δήκνπ.
2. Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ -Δπξσζηίλεο ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα
παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε
απνδεκίσζε.
3. Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ -Δπξσζηίλεο δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά
απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεην ηνπ,
νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν
γεγνλόο, αλσηέξα βία, θ.ι.π. (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) αλ, από ππαηηηόηεηα ηνπ εθκηζζσηή
αλαθιεζεί ε απόθαζε πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή ιπζεί ε
ζύκβαζε, ή (δ) εάλδελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ.
4. Σνλ Γήκν Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο βαξύλεη ε θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
θαη ηνπ λεξνύηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ.
Άξζξν 13ν: Κξαηήζεηο

Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:
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Υαξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηνπ κηζζώκαηνο θαη
βαξύλεη ηνλ εθκηζζσηή.
Άξζξν 14ν: Αλακίζζσζε - Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο.
Άξζξν 15ν: Καηαθύξσζε
Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίλεηαη κ ε απόθ αζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 16ν: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ
κεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ ζπληξέρνπλ
νη ιόγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 270/81,ήηνη:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό πκβνύιην ή
ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο
ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο,
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη
λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ
ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ
πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη ηνπ
εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ
πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα
αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Άξζξν 17ν: Λνηπέο δηαηάμεηο
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ θήξπμε ηνπ κεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
β) ηελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο κε απόθαζή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
γ) ηελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από ηελ
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παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κεηνδόηε, ιύζε ζύκβαζεο, εθόζνλ
θξίλεη
ηνύην ζθόπηκν κε
απόθαζή ηνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Άξζξν 18ν: Γεκνζηεύζεηο
Η παξνύζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα».
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ -Δπξσζηίλεο, ηει.
2743360244.
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