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ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

       

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 και 7 του Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ τ. Α΄77/1981) και του άρθρου 184 

του Ν.1065/1980 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ. Α΄/09.08.2019)  

4. Τις διατάξεις Ν.3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

5. Τα κριτήρια της υπ. αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) απόφασης της Υπουργού 

Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων 

για την ανέγερση Δημόσιων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων 

μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων, όπως τροποποιήθηκε με την 

168655/2018 (ΦΕΚ 4519 Β/16.10.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

6. Την παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.  4071/2012 και ακολούθως από το άρ. 44 του Ν 4257/2014 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 ( ΦΕΚ 128 τ. Α΄/21.06.2006)  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62Α΄/17.04.21) «Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες 

διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» 

9. Τις διατάξεις του Ν.3130/03 (ΦΕΚ 76/28-03-2003 Τεύχος Α΄) περί μισθώσεων ακινήτων για 

στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν  

10. Τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σήμερα 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 «ΦΕΚ 21.8/10-9-1979» “Περί του τρόπου ενέργειας υπό των 

Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν 

γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως 

εργασιών» 

12. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Φ.15/27268/Δ1/2019 (ΦΕΚ 623/Β/26.02.2019) 

13. Την με αρ.  10/2021 (ΑΔΑ:9ΚΦΥΩΛΣ-ΟΗΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, 

που αφορά «Συγκρότηση των κατά νόμο επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 

2021».  
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14. Τις με αρ. 33/2021 (ΑΔΑ: 6Τ3ΟΩΛΣ-9ΧΣ) και 35/2021 (ΑΔΑ:64Ω7ΩΛΣ-6ΨΑ)  αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί «Έγκριση έναρξης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για 

στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας» 

15. Την με αρ. 773/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΟΩΛΣ-ΘΑ2) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου που αφορά την 

συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας κτιρίου κατάλληλου για την στέγαση του  2ου 

Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας 

 διακηρύττει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση 

της σχολικής μονάδας του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας με τους παρακάτω όρους:           

ΑΡΘΡΟ 1 

Περιγραφή του μίσθιου 
Το προς μίσθωση ακίνητο, θα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 150 τ.μ. περίπου, με 

αύλειο χώρο εμβαδού τουλάχιστον 70 τ. μ,  να είναι πλησίον της περιοχής της Αγίας Μαρίνας, 

όπου στεγάζεται τώρα το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση, 

προσήλιο, με πρόσβαση και για ΑμεΑ, με μεγάλους χώρους για εφαρμογή μέτρων κοινωνικής 

απόστασης λόγω covid, για να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τον σκοπό της μισθώσεώς του. 

  Αναλυτικότερα: 

α. Σκοπός: Στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας. 

β. Τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται :δύο (2) αίθουσες 40 τετραγωνικών μέτρων 

τουλάχιστον η κάθε μία,  

 χώρο ανάπαυσης (για την λειτουργία του ολοήμερου τμήματος)  

 25 τ.μ. κουζίνα για ζέσταμα φαγητού  

 γραφείο εκπαιδευτικών 

 3 (τρείς) τουαλέτες : 1 (μία) για το προσωπικό και 2 (δύο) για αγόρια-κορίτσια)  

 βοηθητικός χώρος ( αποθήκη ) 

 αύλειος χώρος τουλάχιστον 70 τετραγωνικών μέτρων. 

 πρόσβαση για ΑμεΑ  

 Πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα  δίκτυα της 

πόλης 

  γ. Περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο: όμορο ή πλησίον της περιοχής της Αγίας 

Μαρίνας, όπου στεγάζεται τώρα το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. 

  Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί ακίνητο πλησίον του χώρου όπου στεγάζεται τώρα το 2ο 

Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες, αναζητείται ακίνητο στην 

ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας.  

 Οι παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι υφιστάμενες ή δυνάμενες να 

δημιουργηθούν παραδοτέες έτοιμες προς χρήση με δυνατότητα προσβασιμότητας σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Επίσης να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη 

νομιμότητας κατασκευής, φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, θέρμανσης, αυτόνομης 

παροχής ρεύματος και νερού,  σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ως ισχύει σήμερα. 

Το κτίριο απαιτείται να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα 

δημοτικά δίκτυα. 
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Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 12 του Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013), την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 

382/12.01.12 (ΑΔΑ: ΒΟΝ20-ΑΑΟ) και της ΠΟΛ 1018/13.01.2012 Υπουργείου Οικονομικών. 

  Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, μπορεί να προβλέπεται στη 

σχετική οικοδομική άδεια ή να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο 

εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η όποια αλλαγή χρήσης 

γίνεται με ευθύνη του εκμισθωτή.                                                                                                         

ΑΡΘΡΟ 2 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις.  

   Α΄ΦΑΣΗ: 1. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του ακινήτου 

 Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στο πρωτόκολλο του 

Δήμου. Ο φάκελος να είναι σφραγισμένος και να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη 

δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

τόσο του ίδιου του συμμετέχοντα όσο και του εγγυητή του, τα στοιχεία της διακήρυξης καθώς 

και πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υπό μίσθωση ακινήτου  

   Οι προσφορές  ενδιαφέροντος θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους, δεσμεύουν τους προσφέροντες από τη κατάθεση των προσφορών  και 

πρέπει να περιέχουν στον επισυναπτόμενο φάκελο τα παρακάτω: 

α) Τεχνικά στοιχεία: Ι. οικοδομική άδεια του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα και βεβαίωση 

πολιτικού μηχανικού με ημερομηνία του τελευταίου διμήνου ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας ή σε περίπτωση υπέρβασης αυτής, βεβαίωση 

οριστικής υπαγωγής στον Ν 4495/2017 συνοδευόμενη από βεβαίωση πολιτικού μηχανικού με 

ημερομηνία του τελευταίου διμήνου ότι οι αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί  βάση του Ν. 

4495/2017, ΙΙ. Μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα 

ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει σε τέσσερα αντίγραφα, ΙΙΙ. εγκεκριμένη κάτοψη σε 

τέσσερα αντίγραφα και IV. τοπογραφικό διάγραμμα σε τέσσερα αντίγραφα 

β) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (σε τέσσερα αντίγραφα), νόμιμα μεταγραμμένο στο 

υποθηκοφυλακείο, και αντίγραφο του Ε9 (σε τέσσερα αντίγραφα) 

γ) Εγγυητική επιστολή (σε κλειστό φάκελο) 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. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

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

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

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ε) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα.       

στ) Βεβαίωση ενεργητικής-παθητικής πυροπροστασίας θα απαιτείται κατά περίπτωση     

 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 συγκροτήθηκε με την με αρ. 
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773/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΟΩΛΣ-ΘΑ2) απόφαση  Δημάρχου Μαλεβιζίου (σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του 

Ν.4257/2014) για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.   

  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 

   Η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας επισκέπτεται επιτόπου  τα προσφερόμενα για  μίσθωση 

ακίνητα και εντός 10 (δέκα) ημερών συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση καταλληλότητας  ή μη 

αυτών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

  2. 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.   

  Τυχόν ένσταση επί της εκθέσεως καταλληλότητας ασκείται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον 

της επιτροπής δημοπρασιών εντός προθεσμίας (48) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

  Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων που θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα καλούνται όπως προσέλθουν σε προφορικό διαγωνισμό  μεταξύ 

τους. 

      Β΄ΦΑΣΗ: Διενέργεια της Δημοπρασίας –ανακήρυξη μειοδότη 

   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 ).    

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

καθοριστεί από τον Δήμαρχο, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα 

ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.  

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της δημοπρασίας και δέχεται χωρίς 

διακοπές της προσφορές των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την 

Επιτροπή ελέγχου και καταλληλότητας. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα 

πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης με το όνομα και επώνυμο του μειοδότη. Οι διαγωνιζόμενοι των 

οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με βάση το πρακτικό καταλληλότητας της αρμόδιας 

επιτροπής, οφείλουν να αποδεχτούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού, στο οποίο 

υποδεικνύονται οι εργασίες που τυχόν απαιτούνται και το οποίο θα συνταχθεί από την Επιτροπή 

Καταλληλότητας του Ακινήτου. 

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

μειοδότη.  

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

πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
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4. 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.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Επανάληψη της δημοπρασίας 
  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ' αυτήν 

μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο 

λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα 

πρακτικά 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης. 

  Στην περίπτωση β) και γ) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, 

ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο 

να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

  Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία.        

ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγύηση συμμετοχής 

       Ουδείς είναι δεκτός στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, αν δεν προσκομίσει, για την 

συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ποσού 1/10 του ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη 

της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το 

μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα οριστεί από την σχετική 

απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

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

      Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός, με την εγκατάσταση της σχολικής μονάδας στο ακίνητο και στους υπόλοιπους που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 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 

ΑΔΑ: ΩΤΧΡΩΛΣ-ΞΞΣ



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.   

ΑΡΘΡΟ 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης. 

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθώς και 

τη σύμβαση μαζί με τον μειοδότη, χωρίς καμιά αντίρρηση αφού όπως συμφωνείται η συμμετοχή 

του αυτή, στη δημοπρασία με την ιδιότητα ως εγγυητή θα δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή 

των όρων και των συμφωνητικών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα ακολουθήσει. 

Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές 

εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του 

μειοδότη σχετικά με αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σύμβαση 
     Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, μαζί με τον εγγυητή του, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

 Επιπλέον υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον Δήμο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία 

και αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση- παραλαβή συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Διάρκεια Μίσθωσης 
   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.  

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μισθώματος, ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του 

ακινήτου από τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και καταβάλλεται 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. 

  Για την παραλαβή του μισθωμένου ακινήτου από τη σχολική μονάδα ή την απόδοση αυτού 

στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής 
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του μίσθιου (σε τέσσερα αντίγραφα) από τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον 

εκμισθωτή. 

 Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την πρόωρη λήξη της μίσθωσης, ενημερώνοντας προ διμήνου τον 

ιδιοκτήτη, χωρίς να υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς αυτόν, σε περίπτωση που 

δυνηθεί 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. 

  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.   

  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 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου των απαραιτήτων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής και 

όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από το Δήμο. 

  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.                                                    

ΑΡΘΡΟ 8 

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή 
1.Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου μέσα στη 

προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο της παρούσας διακήρυξης καθώς και να 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα επισημαίνει η Επιτροπή 

Καταλληλότητας και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης. 

2. Ο εκμισθωτής του μισθωμένου ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του, στην 

εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της προς στέγαση υπηρεσίας και στη σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα δίκτυα της 

πόλης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Μαλεβιζίου. Μόνο μετά την εγκατάσταση από 

πλευράς εκμισθωτή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού ο Δήμος Μαλεβιζίου μπορεί 

να αναλάβει την πληρωμή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που 

αντιστοιχούν στους μισθωμένους χώρους.  

3. 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 . 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 και απρόβλεπτο γεγονός. Ο 

εκμισθωτής υποχρεούται να καλύψει τις εν λόγω δαπάνες.  
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  Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο 

Δήμος Μαλεβιζίου έχει το  δικαίωμα να προβεί: 

  α) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του 

ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η 

δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

Μαλεβιζίου. 

  β) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 

επισκευής από τον εκμισθωτή.                                                  

ΑΡΘΡΟ 9 

Υποχρεώσεις μισθωτή 
Ο Δήμος Μαλεβιζίου (μισθωτής) υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του 

μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση. Αν παραστεί ανάγκη υλοποίησης 

εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ο μισθωτής (Δήμος) δύναται να εκδώσει έγκριση εργασιών μικρής 

κλίμακας. 

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.  

Εάν οι μισθωμένοι από το Δήμο χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, ο Δήμος 

υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάσει τον ισχύοντα πίνακα 

κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των 

εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης, ψύξης, ανελκυστήρων 

κ.λ.π.) που βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου.                                                  

ΑΡΘΡΟ 10 

Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί  τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της 

δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και θα δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (καφενεία, καταστήματα, κλπ) 

του οικισμού Γαζίου καθώς και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου (άρθρο 4 παρ.2 ΠΔ 

270/81).  

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω 

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

της παρούσας, ήτοι έως 18/08/2021, έγγραφες προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πλατεία Δημαρχείου, Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) 

και θα απευθύνονται στην επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου κατάλληλου για την στέγαση του 2ου 

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

. 

      O Δήμαρχος   

                                                                                                                                                           

Μενέλαος Μποκέας 
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