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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Πρόεδρος του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, όπως ισχύουν
ε) την υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. για τη µίσθωση
ακινήτου µε την οποία ορίστηκαν και τα µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου
στ) την 5/2021 απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. µε την οποία καθορίστηκαν οι
όροι της δηµοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµοπρασία µειοδοτική φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από
το Κέντρο Πολιτισµού Αθλητισµού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου για τη στέγαση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆ιδυµοτείχου, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί και αν χρειαστεί και ως πολυχώρος για πολιτιστικές δραστηριότητες
και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Άρθρο 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Το µίσθιο πρέπει:
•
να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης του ∆ιδυµοτείχου,
•
να έχει εύκολη πρόσβαση για τα εξυπηρετούµενα άτοµα
•
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα
•
να είναι ισόγειο νε ενιαίο χώρο µεγαλύτερο από 200 τετραγωνικά µέτρα
•
να διαθέτει δύο (2) τουαλέτες, µία (1) ανδρών και µία (1) γυναικών
•
ο χώρος να έχει αυτόνοµη θέρµανση µε πετρέλαιο θέρµανσης
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•
να έχει σε λειτουργία πλήρες δίκτυο ηλεκτρολογικό,
ύδρευσης και
αποχέτευσης
•
να µπορεί ο χώρος να χρησιµοποιηθεί και ως πολυχώρος για
πολιτιστικές δραστηριότητες.
Θα εκτιµηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό.

Άρθρο 2ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δηµοπρασία για τη µίσθωση του ακινήτου θα γίνει µε µειοδοτική, φανερή και
προφορική διαδικασία και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφεροµένους
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της δηµοσιεύσεως να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. και στη
συνέχεια αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε
επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και
περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει
σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση
αξιολόγησης, µε το διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό
της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας,
αποστέλλονται στο Κ.Π.Α.Π.Ν.Π., το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που
εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 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. Κατά τη
διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της
δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη.
Άρθρο 3ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί κύριοι, επικαρπωτές και κάτοχοι ακινήτων,
των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και είναι
απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού (
την στέγαση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆ιδυµοτείχου).
Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου οφείλει να
προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφεροµένου – κατόχου του
ακινήτου νοµίµως υπογεγραµµένο.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά
την πρώτη φάση της δηµοπρασίας:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως
2. ∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου περί µη οφειλής που να
ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του
διαγωνισµού.
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4. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς
η επιφάνεια, η
θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν,
συµπεριλαµβανοµένου και του ακάλυπτου – αύλειου χώρου, καθώς και τα πλήρη
στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για
την εκµίσθωση του ακινήτου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν
έχει υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά.
7. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την
αρµόδια πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση
αρµόδιας αρχής (πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για την νοµιµότητα κατασκευής του κτιρίου.
8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης
κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του
προσκοµίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.
9. Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου.
10. ∆ήλωση στατικής επάρκειας.
11. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύµβασης τα
εξής δικαιολογητικά: α) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ1018/13-01-2012. β) Εγκεκριµένο
πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
12.Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
13. Εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ευρώ 10 % επί της προσφοράς. Η εν
λόγω εγγύηση συµµετοχής µετά τη δηµοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσους
έλαβαν µέρος και δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι µειοδότες.

Άρθρο 4ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των
είκοσι ηµερών στο πρωτόκολλο του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος δεσµεύουν τους προσφέροντες από την κατάθεση
των προσφορών και πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω: Σχετικό έγγραφο ανοικτό
αίτηµα (εκτός φακέλου), όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδίου,
(συµµετέχοντος) καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός
πρωτοκόλλου) και όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο.
Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα κατά την
διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισµού, από την αρµόδια επιτροπή
καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για τη συµµετοχή τους στη
δηµοπρασία για την οικονοµική προσφορά ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασίας.
Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατά σειρά
εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η
δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.
Άρθρο 5ο ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
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Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση
από τη µη έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας από το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.

Άρθρο 6ο Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση
της κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να
προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο τελευταίος
µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του
υπό µίσθωση ακινήτου και εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο µειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος,
σύµφωνα µε την αριθ. 13/08 (ΦΕΚ 1506Β΄/08) Πυροσβεστική ∆ιάταξη όπως ισχύει,
είναι υπεύθυνος για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το
υπό µίσθωση ακίνητο, για την αµοιβή του µηχανικού που θα ελέγξει τις
εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια εφόσον
απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισµού της
εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 7ο ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης µίσθωσης. Το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης συντάσσεται σε τέσσερα
(4) πρωτότυπα, εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος και
τα υπόλοιπα παραµένουν στο αρχείο του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. Το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. θα µπορεί
να εγκαταλείψει το µίσθιο πριν από τη λήξη της µίσθωσης, χωρίς αποζηµίωση στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο για τη στέγαση της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆ιδυµοτείχου, β) εάν παραχωρηθεί στο Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.
δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης,
γ) εάν καταργηθεί η στεγασµένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία, δ) εάν
µεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά την διάρκεια της µίσθωσης
κατά τρόπο τέτοιο που το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της
ανάγκες, ε) εάν µεταβληθεί η έδρα της στεγασµένης υπηρεσίας, ή γίνει ενοποίηση
της µε άλλες µονάδες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον
Πρόεδρο απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης, ύστερα από γνωµοδότηση του
∆Σ του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. Η απόφαση της πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται
µε µέριµνα της υπηρεσίας του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου στον
εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσµατα της σαράντα πέντε (45)
ηµέρες τουλάχιστον, µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή παύει
κάθε υποχρέωση του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για καταβολή
µισθωµάτων.
Άρθρο 8ο Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα ισχύει για όλη τη
διάρκεια της µίσθωσης και δεν αναπροσαρµόζεται.
Το µίσθωµα θα κατατίθεται στο πρώτο 15νθηµερο κάθε µήνα, σε τραπεζικό
λογαριασµό του δικαιούχου.
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Το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. δεν υποχρεούται να καταβάλει
καµία εγγύηση στον
εκµισθωτή για την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της
σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.

Άρθρο 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να παραδώσει το οίκηµα στη χρήση
του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π., έτοιµο και κατάλληλο, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης,
την απόφαση έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση
καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.∆.∆. η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι
διαδικασίες που προβλέπει η νοµοθεσία.
Η παραλαβή του ακινήτου (µισθίου) από τον καθώς και η παράδοσή του στον
εκµισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης ενεργείται από τον Πρόεδρο του ∆ήµου και
έναν τακτικό υπάλληλο ειδικότητας Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα
πρωτότυπα. Ο εκµισθωτής καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.,
να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο στην παραλαβή ή στην
παράδοση του ακινήτου (µισθίου).
Άρθρο 10ο Κρατήσεις
Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη:
Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%.
Άρθρο 11ο Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο
στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο
µισθωτής δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του ακινήτου
που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην
παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
Άρθρο 12ο Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 13ο Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού
συµβουλίου του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω
ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της
δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να
υπογράψει τη σύµβαση µίσθωσης 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 της σύµβασης.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του
Προέδρου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης,
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας,
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διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Αν η επαναληπτική
δηµοπρασία
που διεξήχθη δεν επέφερε αποτελέσµατα , δύναται να γίνει απευθείας µίσθωση µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆Σ η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.

Άρθρο 14ο Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη
διαδικασία της Β ΄ φάσης
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν
απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει
ένσταση ενώπιον του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π., εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την
εξέταση της οποίας µπορεί να ζητηθεί η άποψη της Επιτροπής Εκτίµησης ή η
διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται
από το ∆Σ του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. στην επόµενη συνεδρίασή του και πριν τη διενέργεια
της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.
Άρθρο 15ο Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π., σε
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου (Βασ. Γεωργίου 1) και στα
τηλ. 2553351614-15 µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.
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