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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆/νση: Π.Τσαλδάρη 10 
Τ.Κ: 18450 Νίκαια  
Τηλ.: 213-2075320, -329 
Fax: 213-2075328 
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr         

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΆΝΝΗΣ 
19, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. 

ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 
Ο ∆ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, 

 
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερό προφορικό 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που αφορά  στην µίσθωση ακινήτου 
για τη στέγαση της υπηρεσίας του «Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης 19, στην περιοχή της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη, του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως χώρος 
στάθµευσης των οχηµάτων της παραπάνω υπηρεσίας. 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   
 

1. To Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί  καταρτίσεων των όρων των δηµοπρασιών από 
την  Οικονοµική Επιτροπή.  

2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου και µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους. 
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις.  

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί Ανάληψης υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες. 

6. Τη µε αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 

7. το Π.∆. 715/1979 « περί τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ( 
Ν.Π.∆.∆.) , προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», µε τις διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 

8. Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77Α/30-3-1981) περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή µίσθωση πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων. 

9. Το Π.∆. 19/19-11-1932 περί στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών 

Νίκαια, 10-04-2020 
Αρ.Πρωτ.  13102 
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10. Το Π.∆. 715/1979 περί τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Ν.Π.∆.∆, Προµηθειών µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεων εργασιών. 

11. Την υπ’ αρ.147/1-9-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για 
τη δηµοτική περίοδο 2019 – 2023 (θητεία από 1/9/2019 έως 6/11/2021) και την υπ’ αρ. 
86607/9-9-2019 έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

12. Την µε αρ. 212/10-12-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. 

13. Το µε αρ. πρωτ. Α.Π. 134564/33858/05-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη. 

14. Την υπ’ αρ. 5321/2-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων  του 
∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

15. Την υπ’ αρ. 5321/2-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικών κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της ∆/νσης 
Οικονοµικών.  

16. Την υπ’ αρ. 233/10-12-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης 
Επιτροπής ∆ιενέργειας των δηµοπρασιών για την µίσθωση, εκµίσθωση  και εκποίηση κινητών 
και ακινήτων, για το έτος 2019 του άρθρου 1 του Π.∆ 270/1981.  

17. Την υπ’ αρ. 24/4-2-2020  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων,  για το έτος 2019. 

18. Την υπ’ αριθµ. 61/25-2-2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί έγκρισης της 
διενέργειας της δηµοπρασίας  για τη µίσθωση ακινήτου πλησίον του οικοπέδου που 
στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης  19, στην περιοχή της  
∆ηµοτικής Ενότητας Ρέντη,  του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη. 

19. Την µε αριθµ. ∆.Υ./11-3-2020  γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη περί ελέγχου και έγκρισης των όρων της διακήρυξης. 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10532/11-3-2020 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Εσόδων – ∆ηµοτικής 
Περιουσίας. 

21. Την υπ΄αρ. 94/7-4-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού που αφορά στην 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας του «Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης 
19, στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη, του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης των οχηµάτων της παραπάνω 
υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 1ο :Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών.  
Οι ενδιαφερόµενοι για το διαγωνισµό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης ήτοι µέχρι 4η-05-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  
14:00 µ.µ. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν, στο Τµήµα ∆ηµοτικών 
Εσόδων – ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στο 3ο άρθρο.  

 
Άρθρο 2ο : Περιγραφή µισθίου  
Το ακίνητο πρέπει:  
  Να έχει εµβαδόν 700-800 τ.µ. και να βρίσκεται  πλησίον  του  οικόπεδου  που στεγάζεται η 
Υπηρεσία Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης  19,  στην περιοχή της  ∆ηµοτικής Ενότητας Ρέντη,  
του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, και να είναι κατάλληλο για χώρος στάθµευσης των οχηµάτων της 
παραπάνω υπηρεσίας . 
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Άρθρο 3ο: Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε σε δυο φάσεις σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν 
προσφορές ενδιαφέροντος στην αρµόδια Επιτροπή, ενώ στη δεύτερη φάση οι ενδιαφερόµενοι που θα 
επιλεγούν από την Επιτροπή, θα διαγωνίζονται προφορικά µειοδοτώντας ενώπιόν της σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Π.∆. 270/81 και του Ν. 3463/2006. 

 
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δυο φάσεις ως εξής : 
 
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών από την 
επόµενη της δηµοσίευσης της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρµόδια διοικητική 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. Στην 
έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τυχόν πλεονεκτήµατα που δεν προβλέπονται σε αυτή τη 
διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους τυχόν αποκλεισµού κάποιου ή κάποιων από τα 
προσφερόµενα ακίνητα. 
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. 
Για τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 
υπογράφεται από το µειοδότη και τον εγγυητή. 
Οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αν είναι  φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή µε τον νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, για δε τα νοµικά πρόσωπα τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 
Για τις οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως 
ορίζεται στο καταστατικό της και τυχόν τροποποιήσεις του. 
Για τις εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης Ε.Π.Ε. από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο 
καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις. 
Για τις Ανώνυµες Εταιρείες Α.Ε. από το νόµιµο εκπρόσωπο, που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε το πρακτικό του, όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του µε τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ. 
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη 
δηµοπρασία µε αντιπροσώπους απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι 
εκπρόσωποι ορίζονται από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή 
από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να 
εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί 
επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη 
εταιρεία ή είναι µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη 
δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή ή ειδικοί 
σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  
Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως 
ευκρινή φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/26-3-2014. 
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Άρθρο 4ο – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία  
  
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού,  κατά την πρώτη φάση της 
δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:  

• Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης. 
• Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ήµο, πρωτότυπη ή απλό  αντίγραφο αυτής, που θα 

συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο. 
• Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει : 

α)Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς η επιφάνεια, η θέση και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, και που είναι σύµφωνες µε την 
περιγραφή του µισθίου. 
β)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) όπως ισχύει σήµερα, στην οποία να 
δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την εκµίσθωση του ακινήτου, ως επίσης 
ότι για το υπό µίσθωση ακίνητο συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 των όρων της διακήρυξης µε τίτλο : «Περιγραφή µισθίου». 
γ) Κάτοψη του ακινήτου, τυχόν ΚΑΕΚ, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου και χάρτη 
κλίµακας 1:5.000 ή φωτογραφία από το Google στο οποίο θα σηµειώνεται η θέση του 
ακινήτου. 
δ) Τίτλοι ιδιοκτησίας. 
ε) Οικοδοµική άδεια που να καλύπτει το σύνολο των προσφερόµενων χώρων είτε βεβαίωση 
της αρµόδιας Αρχής ότι υφίσταται νόµιµα το ακίνητο ως προς όλους τους προσφερόµενους 
χώρους, µετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017. 

 
Άρθρο 5ο : Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών 
 
Οι φάκελοι θα παραδοθούν, σφραγισµένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυµία του 
διαγωνιζόµενου, την ηµεροµηνία διεξαγωγής και τα στοιχεία του αποστολέα. 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
α) να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, 
συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα των 
εκµισθωτών. 
β) να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 
γ) να είναι σαφή και πλήρη. 
Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης 
του διαγωνισµού, από την Εκτιµητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την 
συµµετοχή τους στον διαγωνισµό για την οικονοµική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του 
διαγωνισµού. Σ’ αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να προσκοµίσουν, επί ποινή 
αποκλεισµού:     

• Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε 
για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

• Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό πρόσωπο ή από το νόµιµο εκπρόσωπο νοµικού 
προσώπου για ορισµό αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία αυτού 
καθώς και το ΑΦΜ του και υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή περί αποδοχής του ορισµού 
του ως αξιόχρεου εγγυητή. Ο εγγυητής θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 
υπεύθυνος µε τον µειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτουµένου 
του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας συµµετέχοντα καθώς και του εγγυητή του που 
ισχύουν κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας.   

• Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση σε βάρος του ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε διαδικασία 
λύσης ή και εκκαθάρισης. 
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• Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων  δεν έχει 
ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ∆ήµο ή, αν τυχόν έχει τέτοιες, ότι έχει ήδη 
εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς, 

• Εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το 10% του συνόλου των µισθωµάτων ενός έτους 
επί του προσφεροµένου µισθώµατος δηλώνοντας τα στην αίτηση του, σε γραµµάτιο 
κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας. 

• Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής µετά τη δηµοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσους 
έλαβαν µέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι µειοδότες. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία ή του νόµιµου εκπρόσωπου του 
ότι: 

Α)Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
Β)∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 
 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας της δηµοπρασίας είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα  εκτός της φορολογικής 
ενηµερότητας η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη όπως ο νόµος ορίζει. 
Κατόπιν οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά  κατ’ αλφαβητική 
σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη. Η δέσµευση 
αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο µειοδότη. 
Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως άνω 
εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. 

 
Άρθρο 6ο Εγγυητής  
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας όπως και το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και έτσι καθίσταται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν (τον τελευταίο µειοδότη) για την εκπλήρωση των 
όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως. Άρνηση υπογραφής 
επιφέρει κατάπτωση χρηµατικών εγγυήσεων υπέρ του ∆ήµου ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή µη 
υπαιτιότητας του εκµισθωτή σχετικά µε αυτό.  Αντικατάσταση εγγυητή απαγορεύεται.  

 
Άρθρο 7ο ∆ικαίωµα αποζηµιώσεως  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών 
της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 
αρµοδιότητα. 

 
Άρθρο 8ο Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού   
Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και η οποία (Επιτροπή) µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να 
µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει 
στον τελευταίο µειοδότη ή να ακυρώσει την δηµοπρασία λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή 
για άλλο απολύτως αιτιολογηµένο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο µειοδότης και οι λοιποί 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµία αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ∆ήµου 
λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την 
εποπτεύουσα αρχή του.  
Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο µειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο 
που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. 
Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του µειοδότη να το παραλάβει θυροκολλείται στην κατοικία αυτού 
και συντάσσεται έκθεση στην οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και 
στον εγγυητή του µειοδότη. 
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Άρθρο 9ο Επανάληψη δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το δήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν µειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν : 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται 
τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
µειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου 
κατακυρωθέν ποσό το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την 
σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως. 
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου που 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευµένης πέντε τουλάχιστον ηµέρες προ 
της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί της βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγούµενη δηµοπρασία 
 
Άρθρο 10ο Σύµβαση   
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται 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, αλλιώς  η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς 
δικαστική παρέµβαση.  
Με την υπογραφή της σύµβασης κατά τα ανωτέρω, θα επιστραφεί στον τελευταίο µειοδότη η εγγύηση 
συµµετοχής στη δηµοπρασία. 
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε 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 δέκα ηµερών, η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε 
οριστικά. 

 
Άρθρο 11ο ∆ιάρκεια µίσθωσης  
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και θα αρχίσει από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 

 
Άρθρο 12ο  Μίσθωµα 
Το µίσθωµα για τα πρώτα 2 έτη της µίσθωσης  θα παραµείνει σταθερό, ενώ κατά το τρίτο έτος της 
µίσθωσης  θα αναπροσαρµοσθεί κατά ποσοστό 5% επί του έως τότε καταβαλλόµενου µισθώµατος και  
θα παραµείνει σταθερό έως τη λήξη της σύµβασης 
Το µίσθωµα  θα καταβάλλεται µηνιαίως, ξεκινώντας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
Άρθρο 13ο : Υποχρεώσεις µειοδότη  
Ο µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σε 
περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της ηµεροµηνίας αυτής, θεωρείται έκπτωτος µε καταλογισµό των 
προβλεπόµενων, από το Νόµο, κυρώσεων. 
Ο µειοδότης εκµισθωτής υποχρεούται µέχρι την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3661/2008 και της 
∆6/Β/οικ.5825/30-3-2010 κ.υ.α Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 
Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις µισθωτή  
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε 
κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
Ο ∆ήµος – µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο στην 
κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
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Άρθρο 15ο ∆ικαιώµατα µισθωτή  
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του εκµισθωτή για την πραγµατική κατάσταση του µισθίου. 
Ο ∆ήµος ως µισθωτής εις ουδεµία υποχρεούται αποζηµίωση προς τον εκµισθωτή για τις από συνήθη 
χρήση φθορές του ακινήτου ή τις τυχόν εξ’ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ’ ανωτέρας βίας γεγονότος 
βλάβες ή ζηµίες κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
Ο ∆ήµος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης δύναται να προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις, προσθήκες και 
µεταβολές του µισθίου, προκειµένου τούτο να γίνεται κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. 
Μετά την λήξη της µίσθωσης, ο ∆ήµος δικαιούται να αφαιρέσει ό,τι τοποθέτησε στο µίσθιο, ενώ σε 
κάθε περίπτωση έχει την υποχρέωση, και εφόσον µόνο αυτό ζητηθεί από τον εκµισθωτή, να 
επαναφέρει το µίσθιο στην αρχική του κατάσταση. 
Επίσης ο ∆ήµος δικαιούται να αλλάξει τη  χρήση του µισθίου οποτεδήποτε χρειαστεί. 
 
Άρθρο 16ο : Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση  
 
Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 
Άρθρο 17ο : ∆υνατότητα τροποποίησης 
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή και της υπογραφόµενης σύµβασης θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 
µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση από του ∆ήµου οποιουδήποτε 
δικαιώµατος του, άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµα του. 
Για ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 
«περί καθορισµού των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των 
∆ήµων και Κοινοτήτων», του Ν. 3463/2006, του Π.∆/τος 19/19-11-1932 «Περί στέγασης δηµοσίων 
υπηρεσιών», του Π.∆/τος 715/1979 µε τις διατάξεις που ισχύουν σήµερα και  του  Ν. 3130/2003 ΦΕΚ 
Α΄76. 

 
Άρθρο 18ο : ∆ηµοσίευση διακήρυξης  
Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµαρχείου και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου καθώς και σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα (ή 
σε δυο τουλάχιστον εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του ∆ήµου αν εκδίδεται ηµερήσια) και µια εβδοµαδιαία 
τοπική εφηµερίδα κατά τις διατάξεις του Ν. 3548/07, όπως και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
      
Άρθρο 19ο : ∆απάνες δηµοσιότητας  
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν µεσιτικών δικαιωµάτων. 

 
Άρθρο 20ο : Πληροφοριακά στοιχεία  
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα 
Οικονοµικής Επιτροπής (Π. Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ. 213-2075320-329, ενώ θα βρίσκονται 
αναρτηµένα και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου .   (www.nikaia.rentis.gov.gr) 
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