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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Φανεπού δημόζιος, μειοδοηικού διαγυνιζμού για ηη μίζθυζη ακινήηος
ππορ κάλςτη αναγκών ηος Γήμος ζηην πεπιοσή Βαθύ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1, πεξ. δ΄, 94 θαη 95 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7-6-2010 ηεύρνο Α΄).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Νένο Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ
114/2006).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010(ΦΔΚ 112 Α/13-7-2010) πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ δηνηθεηηθώλ θαη
απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19, πεξί θαηαξηίζεσλ ησλ όξσλ ησλ δεκνπξαζηώλ από
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
5. Σηο δηαηάμεηο Π.Γ 270/1981(ΦΔΚ 77 Α /30-3-1981) πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ
ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ
6.

Σν άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 2612/1998

7.

Σν άξζξν 94 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010

8.

Σελ κε αξηζ. 43/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καιπκλίσλ

9. Σελ κε αξηζ. απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη
ηεο δεκνπξαζίαο
10. Σελ ππ΄αξηζκ. 320/2020 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
11. Σελ ππ’ αξίζκ. 110/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
12. Σελ ππ΄αξηζκ. 172/2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ
Γιακηπύζζει
Tε δηελέξγεηα θαλεξνύ, δεκόζηνπ, κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε θάιπςε
ησλ αλαγθώλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο Βαζέσο θαη γεληθόηεξα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ νη ελδηαθεξόκελνη πνπ είλαη ηδηνθηήηεο θαηάιιεισλ αθηλήησλ, ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, λα ππνβάιινπλ ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, γξαθείν πξσηνθόιινπ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, έγγξαθε πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε δπν θάζεηο (ζηάδηα) θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/81.
Οη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Πεπιγπαθή σαπακηηπιζηικά και θέζη ακινήηος (μιζθίος)
Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην πξέπεη:
1. Να επξίζθεηαη όζν γίλεηαη εγγύηεξα ηνπ Ληκέλνο ηεο Ρίλαο ηνπ Βαζύ θαη λα έρεη άκεζε
επαθή κε απηόλ.
Δπίζεο :
1.1
Να δηαζέηεη ρώξνπο ζπλνιηθήο κηθηήο επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 100,00 η.κ.
1.2
Να δηαζέηεη βνεζεηηθνύο ρώξνπο (θνπδίλα, ηνπαιέηα )
1.3
Να δηαζέηεη παξνρή Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο, λεξνύ, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο θαη
Ίληεξλεη.
1.4
Να δηαζέηεη αύιην ρώξν ηδηόθηεην ή θνηλόρξεζην γηα ηελ ζηάζκεπζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ.
Σπόπορ Γιενέπγειαρ ηηρ Γημοππαζίαρ
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο (ζηάδηα) σο εμήο:
Α' ηάδην. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο - αμηνιόγεζε πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ.
Β' ηάδην. Γηελέξγεηα κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ - αλαθήξπμε κεηνδόηε.
Υπονική Γιάπκεια μίζθυζηρ - έναπξη μιζθυηικήρ πεπιόδος
Η κίζζσζε ζα δηαξθέζεη έμη (6) ρξόληα κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο
αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ.
Σν κίζζσκα πνπ ηειηθά ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα κία
ηξηεηία θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο από ηελ έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο κίζζσζεο
θαηά πνζνζηό ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ
δσδεθακήλνπ, όπσο απηή (ε κεηαβνιή) ππνινγίδεηαη από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛ.ΣΑΣ.).
Αλώηαην όξην κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ εμαθνζίσλ επξώ (600,00 €).

Πληπυμή μιζθώμαηορ – Δγγύηζη
Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζώκαηνο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ζην κίζζην,
όπσο απηή ζα απνδεηθλύεηαη από ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζα
θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ επόκελνπ κελόο, κε Υξεκαηηθό Έληαικα Πιεξσκήο.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακία εγγύεζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα ηελ θαιή ρξήζε
ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, νύηε ππνρξενύηαη ζηελ
πξνθαηαβνιή κηζζσκάησλ σο εγγπνδνζία.
Σνλ εθκηζζσηή βαξύλνπλ νη νπνηεζδήπνηε θξαηήζεηο, θόξνη θ.ι.π. πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, επί ηνπ κηζζώκαηνο.
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ
ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ηα νπνία πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη είλαη έηνηκα θαη θαηάιιεια γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Γήκνπ.
Αθίλεηα κε θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο πνπ ρξεηάδνληαη επεκβάζεηο (επηδηνξζώζεηο,
δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π) δελ απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη
ηδηνθηήηεο ηνπο ζα δειώζνπλ θαη ζα δεζκεπζνύλ κε ππεύζπλε δήισζε όηη απηέο ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηεζεί θαηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ
θαηαθύξσζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή .
Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξνζώπνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ) νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ηνπ ελδηαθεξόκελνπ - θαηόρνπ ηνπ αθηλήηνπ ή
ηεο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν.
Τπνβνιή θαη ηζρύο πξνζθνξώλ (πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο)
Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ (πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) γίλεηαη εληόο δέθα (10)
εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο. Η θαηάζεζε γίλεηαη ζην γξαθείν
πξσηνθόιινπ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
• Σαρπδξνκηθή απνζηνιή. Γίλεηαη κε ζπζηεκέλν θάθειν, πνπ ζα παξαιεθζεί εληόο ηεο
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, κε επζύλε ηνπ απνζηνιέα. Πξνζθνξά πνπ δηαβηβάζηεθε κε θάθειν ν
νπνίνο παξαιήθζεθε κεηά ηελ νξηδόκελε πξνζεζκία, γηα λα θξηζεί εκπξόζεζκε, πξέπεη λα
απνδεηθλύεηαη, από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή από ζρεηηθή βεβαίσζε όηη έρεη απνζηαιεί
εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο.
• Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο. Πξνζθνξέο ππό αίξεζε ή επηθύιαμε
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
• Οη ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε πξνεηνηκαζία
θαη ππνβνιή θαθέισλ πξνζθνξάο.
• Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθύιαθηή απνδνρή ησλ όξσλ θαη ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ηεο δηαθήξπμεο.
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ
έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
ύμβαζη - Παπάδοζη ηος μιζθίος

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί
θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
δήκνπ θαη ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ, επζπλόκελνο γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ
νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο
παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Δπίζεο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζην Γήκν, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.
Γηα ηελ παξάδνζε - παξαιαβή ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξσηόθνιιν. Από ηελ εκεξνκελία
παξάδνζεο αξρίδεη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ.
Μεηαβίβαζη κςπιόηηηαρ μιζθίος
ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο ή ηεο λνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ν λένο
θύξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ή επηθαξπσηήο αλαιακβάλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πσιεηή πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα κίζζσζε, ν δε πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κόιηο κεηαβηβάζεη ην
αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Γήκν ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή
θαηόρνπ, θαζώο επίζεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ ίδην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κηζζσηηθή
δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο λένο ηδηνθηήηεο, λνκέαο, θάηνρνο ή επηθαξπσηήο ζεσξείηαη εθεμήο
εθκηζζσηήο θαη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζην όλνκά ηνπ εθ' όζνλ γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Πξνζζήθεο εμνπιηζκνύ - Δπηζθεπέο κηζζίνπ - απνθαηάζηαζε θζνξώλ
Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε δηακόξθσζε ή εγθαηάζηαζε αληηθεηκέλσλ ζην κίζζην από ηνλ κηζζσηή
ζπκθσλείηαη όηη γίλεηαη επ' σθειεία ηνπ Γήκνπ, δηθαηνπκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα αθαηξέζεη
θάζε εγθαηάζηαζε πνπ έγηλε κε έμνδά ηνπ θαη λα απνδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην
παξέιαβε. Όηαλ απαηηεζνύλ εξγαζίεο επηζθεπήο ή απνθαηάζηαζεο θζνξώλ ηνπ κηζζίνπ πνπ
νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή θπζηθά αίηηα ή ζηελ θπζηθή θζνξά ησλ πιηθώλ, ην θόζηνο απηώλ
βαξύλεη ηνλ εθκηζζσηή.
ε πεξίπησζε αξλήζεσο ν κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ελαιιαθηηθά: α) Δίηε ζε κνλνκεξή
θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο θαη ηε δηεμαγσγή λέαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εμεύξεζε αθηλήηνπ. Η
πνηληθή ξήηξα ζηε πεξίπησζε απηή αλέξρεηαη ζε πνζό ίζν πξνο (4) ηέζζεξα κεληαία
κηζζώκαηα θαη βεβαηώλεηαη κε ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ δεκνηηθώλ
εζόδσλ, β) Δίηε ζηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ
απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ, γ) είηε ζηελ επηζθεπή ησλ βιαβώλ, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή
δαπάλε, πνπ ζα πξνθύπηεη από βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο, από ηα επόκελα
κηζζώκαηα.
Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ην Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί
ελδηαθεξόκελνο - κεηνδόηεο ή αλ όιεο νη πξνζθνξέο θξηζνύλ αθαηάιιειεο από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο αθηλήησλ. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ
απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο ή από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ιόγσ ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο.

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην
πξαθηηθό ή επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηε
ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο
βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ,
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,

Γιενέπγεια δημοππαζίαρ
Γηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο.
Α' ηάδην.
Α.1. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο - αμηνιόγεζε πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ.
Κάζε ελδηαθεξόκελνο γηα λα γίλεη δεθηόο ζηε δηαδηθαζία πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππνβάιεη ζηελ
ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ γξαπηή πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα έρεη
ζπληαρζεί σο Τπεύζπλε Γήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειώλεη ηελ πξόζεζή ηνπ λα πξνζθέξεη γηα
εθκίζζσζε ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ, ππνβάιινληαο ηαπηόρξνλα ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ είλαη ηα παξαθάησ:
Α) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ηίηινη θηήζεσο ηνπ αθηλήηνπ, πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο θαη
πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό βαξώλ θαη δηεθδηθήζεσλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ή ηνπ
Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ.
Β) Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ κε ρξήζε γηα ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα πνιενδνκηθή αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηνύ, βεβαίσζε
αξκόδηαο αξρήο (Πνιενδνκίαο ή Γήκνπ) γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη
ππεύζπλε δήισζε πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνύ θαη ηα σθέιηκα θνξηία
πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη. Δθόζνλ ε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ θαηαηίζεηαη αλαθέξεηαη ζε άιιε
ρξήζε από ηελ δεηνύκελε ζα πξέπεη νη πξνζθέξνληεο λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθή
ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε ππνρξέσζή ηνπο γηα έθδνζε
νηθνδνκηθήο άδεηαο αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, πνπ ζα πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (θαη ηαπηόρξνλε θαηάζεζε Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα, Γηαγξάκκαηα
Κάιπςεο, Κάηνςεο, Όςεσλ).
Γ) Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο.
Γ) Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα, Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νξίδεηαη ζε είθνζη (20)
εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ε πξνζεζκία νινθιεξώλεηαη ζε εκέξα επίζεκεο αξγίαο ή αββαηνθύξηαθν, παξαηείλεηαη ε
δηαδηθαζία ππνβνιήο κέρξη ην ηέινο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ δεκνηηθώλ
ππεξεζηώλ ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. ηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία
απνζηέιιεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ εθηηκεηηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ 270/81 γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ αθηλήησλ, ε νπνία κεηά από επηηόπηα έξεπλα αμηνινγεί ηα
πξνζθεξόκελα αθίλεηα, θξίλεη ηελ θαηαιιειόηεηα απηώλ θαζώο επίζεο θξίλεη αλ απηά
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη γλσκνδνηεί κε ζρεηηθή έθζεζε.
Α.2. Γηελέξγεηα αμηνιόγεζεο:
• Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε
εθηηκεηηθή επηηξνπή (αμηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο ησλ αθηλήησλ) ζα πξνβεί ζηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ησλ ηππηθώλ θαη ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ηεο πιεξόηεηαο
θαη εγθπξόηεηαο ηνπ θαθέινπ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε αζαθεηώλ
ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο, πνπ ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη εληόο (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. εκεηώλεηαη όηη ε
αλαδήηεζε δηεπθξηλήζεσλ δελ απνηειεί δηθαίσκα ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά δπλαηόηεηα ηεο
επηηξνπήο πνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ελεξγνπνηεί, ρσξίο απηό λα απνηειεί δπλαηόηεηα
ζπκπιήξσζεο ειιείςεσλ εθ ησλ πζηέξσλ. Φάθεινη πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηνη γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ
απνθιεηζκό ηνπ κεηέρνληνο από ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
• Δπηηόπηνο έιεγρνο θηηξίσλ - αθηλήησλ. Η Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ δηεμάγνληαο επηηόπην έιεγρν - απηνςία παξνπζία ηνπ ηδηνθηήηε ηνλ
νπνίν νθείιεη λα ελεκεξώζεη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα παξίζηαηαη.
• Έθζεζε Δθηίκεζεο θαηαιιειόηεηαο.
Η Δπηηξνπή, αθνύ πξνζκεηξήζεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε
θαηαιιειόηεηαο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ θαη
δηθαηνινγεηηθώλ. Με ηελ έθζεζε ζα απνθαίλεηαη πεξί ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ θαθέινπ ηεο
πξνζθνξάο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ή κε
ηνπ θάζε αθηλήηνπ ρσξηζηά. Η έθζεζε ζα είλαη ηεθκεξησκέλε θαη ζα απνξξέεη από πξαγκαηηθά
ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ θαη ησλ θηηξίσλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ αθηλήηνπ πξέπεη λα
αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Καηόπηλ απηώλ, όιεο νη εθζέζεηο αμηνιόγεζεο, καδί κε
ηηο πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζηνλ δήκν, πξνθεηκέλνπ λα
θνηλνπνηεζνύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη λα δηεμαρζεί ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.
• Έλζηαζε θαηά απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ από ηε δηαδηθαζία ηεο Β' Φάζεο.
πκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή πξνζθνξά ή ην αθίλεην θξηζνύλ απνξξηπηέα σο αθαηάιιεια
ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, κπνξεί λα ππνβάιιεη έλζηαζε ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (5) πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
έθζεζεο απνθιεηζκνύ ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα δεηεζεί ε άπνςε ηεο
εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ή ε δηελέξγεηα λέαο απηνςίαο εθόζνλ απηή θξηζεί απαξαίηεηε. Οη
ελζηάζεηο εμεηάδνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο θαη πξηλ ηε
δηελέξγεηα ηεο Β' θάζεο ηεο Γεκνπξαζίαο.
Β' ηάδιο.
Γιενέπγεια μειοδοηικού διαγυνιζμού - ανακήπςξη μειοδόηη.
Β.1.) Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο.
Ο Γήκαξρνο, κε απόθαζή ηνπ, νξίδεη εκέξα, ηόπν θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο πξνθνξηθήο,
αλνηθηήο, κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο λα ιάβνπλ κέξνο ζ' απηήλ κόλν νη
ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο
θάζεο θαη ζπλεπώο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από ηε δεύηεξε.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειόηεξν
κεληαίν κίζζσκα) γηα ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ αθίλεηνπ. πλεπώο κεηνδόηεο ζα αλαθεξπρζεί
απηόο πνπ ζα ππνβάιιεη ηε ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν, κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο, ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε.

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν
ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη εγγξάθνληαη
ζηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο. Καηόπηλ αξρίδεη ε πξνθνξηθή δηαδηθαζία κε ελαξθηήξην ζεκείν
(ηηκή εθθίλεζεο) ηε ρακειόηεξε εθ ησλ αλσηέξσ πξνθνξώλ. Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε
ζπλνιηθό κεληαίν κίζζσκα, ρσξίο λα αλαιύνληαη ζε ηηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν
πξνζθεξόκελεο επηθάλεηαο.
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεύεη ηνλ κεηνδόηε, ε δε ππνρξέσζε κεηαβαίλεη
αιιεινδηαδόρσο ζηνλ επόκελν θαη δεζκεύεη ηνλ ηειεπηαίν.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε πνπ
ζα αλαδεηρζεί κε ηελ απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη ξεηή απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
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