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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ:α)ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΖ Γ/ΝΖ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ β) ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ-

ΑΡΓΔΤΖ ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ 

ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ. 

                                        Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ  
Έρνληαο ππ' φςε : 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010  θαη ηνπ Π.Δ. 

270/81(ΦΕΚ Α'77/30-3-81). 

2.Σελ  ππ' αξηζκ. 38/2021(ΑΔΑ:Φ9Θ7ΧΚΣ-4Λ9) Απφθαζε Δ.. γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ 

3.Σελ ππ' αξηζκ. 215/2021(ΑΔΑ:6ΔΚ1ΧΚΣ-ΕΗΝ) Απφθαζε Ο.Ε. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο 

δεκνπξαζίαο 

  

1) Πεξηγξαθή ηνπ  κηζζίνπ 
Σα κίζζηα πξέπεη λα είλαη δπν αθίλεηα φκνξα: α) εκβαδνχ εβδνκήληα (70) η.κ. πεξίπνπ θαη β) εκβαδνχ 

ηξηάληα (30) η.κ. πεξίπνπ θαη λα βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Νέσλ Μνπδαληψλ. 

Σα πξνζθεξφκελα αθίλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ζηέγαζε α) ηνπ Γξαθείνπ θίλεζεο - ειέγρνπ θαπζίκσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ 

Αλαθχθισζεο ηεο Δηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο θαη β) γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Σερληθνχ 

ηκήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο ηεο Δ/λζεο Πνηφηεηαο Ζσήο θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο. Επίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-1-2012 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

2) Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:  

Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ο Δήκαξρνο δεκνζηεχεη ιεπηνκεξή δηαθήξπμε, θαιψληαο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο φπσο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ, ήηνη κέρξη ηελ Δεπηέξα 12/04/2021. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην Δήκν θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΔ 270/81, ε 

νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ 

ηαχηα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η επηηξνπή  ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ ελφο αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη 

επαξθψο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιφγεζεο, κε ην δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ 

ηνλ κεραληθφ ηεο επηηξνπήο θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. καδί κε ηηο πξνζθνξέο 

ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί  ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.  

Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. ηε ζπλέρεηα ν Δήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, 

θαιψληαο κε απνδεηθηηθφ, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κφλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ 

θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξψηεο θάζεο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηνδφηε.  

 

3) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 



Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε 

αξκνδηφηεηα.  

 

4) ύκβαζε  
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Δηαθνξεηηθά ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ ζε πεξίπησζε επί ειιάηνλ δηαθνξάο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε 

νξηζηηθά.  

 

5) Γηάξθεηα Μίζζσζεο 
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) ρξόληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο επηπιένλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί αλαγθαίν 

απφ ηνλ Δήκν. 

 

6) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 
Σν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.  

 

7) πκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ελδηαθέξνληνο, απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην 

πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο έγγξαθα:  

α) επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ θηίζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο,  

β) αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επηθπξσκέλν απφ ηελ 

Πνιενδνκία 

γ) Δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο αληίηππν ρνξεγείηαη ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, θαη φηη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

Επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν αθίλεην αλήθεη ζε Α.Ε., Ε,Π.Ε, Ο.Ε ή Ε.Ε πξηλ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα θάησζη: 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο θαη φηη ε εηαηξεία δελ ηειεί ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε 

 πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ θαηαηέζεθε αίηεζε γηα αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη δελ εθδφζεθε απφθαζε γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ. 

 

8) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιεηέο, ηα 

φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε 

θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

9) Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή 
1. Τπνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή απνηεινχλ γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο θηηξηαθέο αιιαγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Επηηξνπή θαηαιιειφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. 

2. Επίζεο ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 

πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ  νπνηαδήπνηε ηπρφλ δαπάλε θαηαβιεζεί απφ ηνλ Δήκν θαη ζα αθνξά ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο ζα βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη ζα παξαθξαηεζεί απφ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο. 

3. Η πιεξσκή ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζα βαξχλεη ηνλ εθκηζζσηή. 

 

10) Λήμε κίζζσζεο 
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ 



εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή 

ζηελ παιαηφηεηα απηνχ ή ζε ηπραίν γεγνλφο. 

 

11) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη απνιχησο. 

 

12) Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ. 

Επηπιένλ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν εθεκεξίδεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. 

 

13) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ κεηνδφηεο.  

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα 

Δηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 

κεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο 

εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε, σο ειάρηζηνλ δε 

φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο 

φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 

Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

δεκνπξαζία. 

 

14) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Εζφδσλ Πεξηνπζίαο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη 

ψξεο. 

Σειέθσλν.2373350245 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο.  

 

             

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ     

           

 

 

                                                                                                                              ΚΑΡΡΑ  ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 

 
 

 

 

 


