
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΔΑ :  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           Γάζι,   25  / 08 / 2017        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                   Αρ. πρωτ.: 16498   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου  

Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) 

                      β) του ΠΔ 270/1981 

                      γ) του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980  

                      δ) του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006)  

2. Την υπ’ αριθμό  248 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Την υπ’ αριθμό  282 / 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Διακηρύσσει τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη χρήση του ως 

σχολική μονάδα του 2ου Νηπιαγωγείου Γαζίου (ολοήμερο τμήμα) στην 

περιοχή Γαζίου. 

1. Το προς μίσθωση ακίνητο, θα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα, 90- 100 τ.μ. 

έκτασης, να είναι όμορο ή πλησίον της οδού Κοσμά Αιτωλού, όπου στεγάζεται το 

κλασσικό τμήμα (η έδρα) του 2ου Νηπιαγωγείου Γαζίου, ή όμορο ή πλησίον της οδού 

Εθνικής Αντιστάσεως, και γενικά της ευρύτερης περιοχής των Εργατικών Κατοικιών 

Πολύδροσου, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση, προσήλιο, με πρόσβαση και για ΑμεΑ, 

για να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τον σκοπό της μισθώσεώς του, με τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 

α. Σκοπός: Στέγαση του ολοήμερου Τμήματος του 2/θ Ολοήμερου 2ου 

Νηπιαγωγείου Γαζίου. 

β. Τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά όλοι οι χώροι): ελάχιστες 

προϋποθέσεις:  

 δύο (2) αίθουσες 45 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία, κουζίνα για ζέσταμα 

φαγητού, δύο τουαλέτες 

 (μια για το προσωπικό και μια με δύο διαφορετικές θέσεις-χώρους για τα νήπια 

αγόρια-κορίτσια), 

 βοηθητικός χώρος ( αποθήκη ), αύλειος χώρος 70 τετρ. μέτρων και άνω. 

γ. Περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο: Στην ευρύτερη περιοχή των 

εργατικών κατοικιών Πολύδροσου  

 

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν 

οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) 
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ημερών. Οι προσφορές  ενδιαφέροντος, δεσμεύουν τους προσφέροντες από τη 

κατάθεση των προσφορών  και πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω: 

α) Σχετικό έγγραφο αίτημα, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του 

ίδιου όσο και του εγγυητή του καθώς και πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υπό 

μίσθωση ακινήτου, το οποίο θα συνοδεύεται από: 1) τέσσερα αντίγραφα της 

οικοδομικής άδειας του ακινήτου και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής ότι έχει τακτοποιηθεί με τον νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών 

(ν.4178/2013) και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια 

αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει, 2) τέσσερα αντίγραφα της 

εγκεκριμένης κάτοψης του και 3) τοπογραφικό διάγραμμα αυτού σε τέσσερα 

αντίγραφα, 

β) Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα, 

γ) Εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στη δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ.2Β'α, του Π.Δ.270/81, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε ποσό ένα δέκατο (1/10) 

του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

μετά την εγκατάσταση της σχολικής μονάδας στο ακίνητο και στους λοιπούς 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος 

καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και τη κατακύρωση της, να προσέλθει μαζί 

με τον εγγυητή του για να συνυπογράψει τη σύμβαση ως εκμισθωτής, δεν θα 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Δήμου Μαλεβιζίου μέσα σε χρονικό διάστημα 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει επίσης και στην περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης του προσφερόμενου ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού αρνηθεί ή δεν 

παρευρεθεί ύστερα από έγγραφη πρόσκληση, να παρουσιάσει το ακίνητο στην αρμόδια 

επιτροπή για την εκτίμηση της καταλληλότητας ή μη αυτού. Απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση εγγυητικής επιστολής το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. , και οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,  

δ) Σαφή δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, 

ε) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα.       

4. Ο φάκελος της προσφοράς θα διαβιβαστεί στην επιτροπή καταλληλότητας της 

παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128/21.06.06 τεύχος Α΄) που έχει 

συγκροτηθεί με την με αρ. 698/25-08-2017 απόφαση Δημάρχου (σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το 
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άρθρο 44 του Ν.4257/2014) για την εκτίμηση της καταλληλότητας των 

προσφερόμενων ακινήτων.  

5. Στη συνέχεια θα εκτιμηθούν τα μηνιαία μισθώματα αυτών των ακινήτων τα οποία 

κρίθηκαν κατάλληλα από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 

του Ν. 3463/2006) Επιτροπή.  

α) Η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας επισκέπτεται επιτόπου  τα προσφερόμενα 

για  μίσθωση ακίνητα και εντός 10 ημερών συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση 

καταλληλότητας  ή μη αυτών. 

      β) Τυχόν ένσταση επί της εκθέσεως καταλληλότητας ασκείται από τους 

ενδιαφερόμενους ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών εντός προθεσμίας (48) ωρών 

από την κοινοποίηση της απόφασης. 

      γ) Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων που θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των 

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα καλούνται όπως προσέλθουν σε προφορικό 

διαγωνισμό  μεταξύ τους. 

1. Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική 

δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης 

προσφορών (άρθρο 1 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή).    

2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα 

καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου, 

με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν 

κατάλληλα από την Επιτροπή καταλληλότητας της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 

3467/06 και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/1981 

Επιτροπή Ελέγχου.  

3. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή 

μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο μειοδότη.  

4. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

5. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα -10- ημέρες από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που 

κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

6. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), 

με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τρία (3) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα και θα αρχίσει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού..  

ΑΔΑ: ΨΖΡ5ΩΛΣ-82Α



7. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα 

μπορεί να καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε 

περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση.  

8. Με απόφαση του Δημάρχου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Οικονομικής 

Επιτροπής, επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου στο 

μισθωμένο ακίνητο αντί αυτής για την οποία έγινε η μίσθωση, ακόμη και αν ο όρος 

αυτός δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η συστέγαση Υπηρεσιών 

του Δήμου Μαλεβιζίου στο ίδιο ακίνητο.  Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιδιοκτήτης του 

ακινήτου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. 

9. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει 

στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση 

του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη σχολική μονάδα 

10. Ο Δήμος Μαλεβιζίου 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 και απρόβλεπτο γεγονός. 

11. Η πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνεται ανά τρίμηνο και στο τέλος αυτού μετά 

την διαδικασία έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων στο όνομα του ιδιοκτήτη του 

ακινήτου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3130/2003). Το μίσθωμα 

υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και 

επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή 

στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα 

μισθώματα καταβάλλονται από το Δήμο Μαλεβιζίου στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την 

κοινοποίηση στη στεγαζόμενη υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου των 

απαραιτήτων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής και όταν ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες από το Δήμο. 

12. Ο εκμισθωτής, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωση του στο 

μισθωτή, οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό του ακινήτου, καθώς και να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα (τίτλο ιδιοκτησίας μεταγραμμένο), εντός (10) ημερών από 

τη μεταβολή.       

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

καθώς και σε κάθε πρόσφορο μέσω (καφενεία, καταστήματα, κλπ) του οικισμού Γαζίου 

καθώς και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον 

ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

σήμερα, δηλαδή μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2017, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος 
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στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείου Πλ. Μιχ. 

Κατσαμάνη-Γάζι) και θα απευθύνονται στην επιτροπή καταλληλότητας σχολικού κτιρίου 

(της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/06) του Δήμου Μαλεβιζίου. 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος  

                                                                                                                                                            

 

Αθανάσιος Κύρκος  
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