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EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
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) την αριθ. 51/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
ε) την 40/2012 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
επαναληπτική δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας,
στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηράκλειας και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του µισθίου
Το µίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο κτίριο, εµβαδού τουλάχιστον 60τµ µε 2 WC. Το ανώτερω ακίνητο πρέπει
να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισµός,
θέρµανση,ύδρευση κλπ), ενώ θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή για την εξυπηρέτηση ατόµων
µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Επισηµαίνεται ότι, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά στοιχεία των προσφερόµενων ακινήτων (όπως έτος
κατασκευής, ποιότητα υλικών ,αισθητική κτιρίου κτλ).

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Οι δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο και στη
συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει 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 παρούσας διακηρύξης. 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, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο
δήµο, 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. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας
συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον
εγγυητή.
3) Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά
της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.

5) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως 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, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις 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 των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.
6) ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια . Η οφειλή µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο, η οποία πιστοποιείται µε τη σχετική σύνταξη και υπογραφή
Πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου, το οποίο υπογράφεται από τον εκµισθωτή και τον
εκπρόσωπο του ∆ήµου..
7) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε µήνα σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου.
8) Συµµετοχή στη δηµοπρασία
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ενδιαφέροντος, αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο
προσκοµίζοντας τα εξής έγγραφα :α) εγγυητική επιστολή τράπεζας για συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται
ποσού των 288,00 ευρώ, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3 του Π∆ 270/81 η εγγύηση συµµετοχής πρέπει
να αποτελεί ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου ανώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόµενου
προκειµένου µεν για χρόνο µικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της µίσθωσης, προκειµένου δε για
χρόνο µεγαλύτερο του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, β) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κτίσης του
ακινήτου τους, και γ) επικυρωµένα (από την αρµόδια Πολεοδοµία) φωτοαντίγραφα του σχεδίου κάλυψης του
ακινήτου, της κάτοψης του ορόφου στον οποίο βρίσκονται οι προσφερόµενοι χώροι και της άδειας
οικοδοµής.
9) Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο 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,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
10) Υποχρεώσεις εκµισθωτή
Υποχρέωση του εκµισθωτή αποτελεί αλλαγή χρήσης του µισθίου από την Πολεοδοµία, η έκδοση
πιστοποιητικού πυροπροστασίας και γενικά όλες οι απαιτούµενες κτιριακές αλλαγές που θα υποδέιξει η
Επιτροπή Καταλληλότητας.

10) Κρατήσεις
Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του
Ν.2262/52)

2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής
προσκοµίσει βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το
µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ
1538/358/1987)
11) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρας πριν από τη διενέργεια
της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος της έδρας του δήµου, καθώς και στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα των Τοπικών και ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων.
14) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια
∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της
δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή 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.

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να
µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους
όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ 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.
15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας, τις εργάσιµες ηµέρς
και ώρες
∆ιεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τηλέφωνο2373350260
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

