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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αρ. Πρωτ.:  59 /2015 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Για τη µίσθωση από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη 
στέγαση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού «Τούµπας» 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
2.Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 «Όργανα-διαδικασίες-όροι δηµοπρασίας εκποίησης-
εκµίσθωσης ΟΤΑ», 
3.Τις διατάξεις του Ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», 
4.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες 
διατάξεις», 
6.Την υπ΄ αρ. 304/10-3-14 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε 
την οποία εγκρίθηκε η ως άνω µίσθωση, 
7.Την υπ' αρ. 1234/09-7-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ' αρ. 1487/27-8-
14 διορθωτική απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες καταρτίστηκαν οι όροι 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
8..Την υπ' αρ. 1138/08-7-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι όροι διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
9. Την υπ' αρ. 878/5-3-15 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία µεταβιβάζεται η 
αρµοδιότητα υπογραφής της παρούσας στην αρµόδια Αντιδήµαρχο. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση και 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού «Τούµπας» του ∆ήµου, ως εξής: 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιγραφή του µισθίου 

 
1.1 Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει :  
 

i. Να είναι κατά προτίµηση ισόγειο ή να παρέχει πρόσβαση σε ΑµεΑ. 
ii. Να βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Τούµπας και να περικλείεται από τις 

οδούς Βαλτετσίου, ∆ιογένους, Άνω Τζουµαγιάς και Πεστών. 
iii. Να περιλαµβάνει χώρο συνολικής µικτής επιφάνειας περίπου από 250 

έως 350 τ.µ., το οποίο θα αποτελείται από τρεις αίθουσες διδασκαλίας 
συνολικής µικτής επιφάνειας από 80 έως 115 τµ., γραφείο, κουζίνα και 
βοηθητικούς χώρους.  
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iv. Θα πρέπει να είναι διαµορφωµένο ή να διαµορφωθεί κατάλληλα από τον 
εκµισθωτή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει ως παιδικός 
σταθµός. 

v. Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να είναι απαλλαγµένο από υγρασία, 
να έχει φυσικό φωτισµό, αερισµό, και να καλύπτει τις ανάγκες 
πυροπροστασίας των χώρων. Να υπάρχουν χώροι υγιεινής ξεχωριστά 
ενηλίκων, παιδιών και βρεφών (αλαξιέρα, ντουζιέρα). Όλοι οι χώροι 
πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρµανση και ψύξη. 

vi. Με δαπάνη επίσης του ιδιοκτήτη – εκµισθωτή θα γίνει κάθε απαιτούµενη 
οικοδοµική εργασία για την καλή λειτουργία του κτηρίου σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας (χρωµατισµοί, δάπεδα, κουφώµατα, 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και θα 
εγκατασταθεί σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης για τη λειτουργία 
δικτύου Η/Υ και τηλεφώνων και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για 
τις απαιτούµενες θέσεις εργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
Μίσθωµα 

 
   Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 
1.1.2019 σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4316/2014 και αργότερα θα προσαυξάνεται 
κατ' έτος και κατά ποσοστό ανάλογο του τιµαρίθµου εφόσον το επιτρέψει η ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
   Το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς θα ορισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 7 του 
Π.∆.270/81, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Συµµετοχή ενδιαφεροµένων - ∆ικαιολογητικά 

 
3.1    Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής και κοινοπραξίες. 
3.2  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, καλούνται να υποβάλουν 
αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, ο οποίος θα προσκοµίσει ειδικό 
συµβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος, 
µέσα σε προθεσµία είκοσι [20] ηµερών από τη δηµοσίευση στον τύπο της περίληψης 
της διακήρυξης, την οποία παραλαµβάνουν από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, γραφείο 202- 203, 2ος όροφος, Βασ. 
Γεωργίου Α΄ 1, τηλ. 2313 31 7254-7446. 

Όσοι διαγωνιζόµενοι δεν είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης θα πρέπει να 
υποβάλλουν δήλωση µε την οποία θα διορίζουν πληρεξούσιο και αντίκλητο στη 
Θεσσαλονίκη προς τον οποίο µπορεί να γίνει από το ∆ήµο κάθε συναφής προς τη 
δηµοπρασία κοινοποίηση. 
3.3 Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., η υποβολή της 
αίτησης γίνεται από το ∆/ντα Σύµβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτηµένο µε 
σχετικό πρακτικό ∆.Σ. στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η  εντολή στον 
πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως και 
να αναφέρεται ο αριθµός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των 
όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης να 
προσκοµίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό. 
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Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε   Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.  είναι απαραίτητη η προσκόµιση µε την υποβολή της αίτησης σε 
φωτοαντίγραφο του καταστατικού  της εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 
στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
3.4 Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισµένου φακέλου της προσφοράς 
που περιγράφεται στο άρθρο 3.5, πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή του 
προσφεροµένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συµπληρώνεται στο 
έντυπο της αίτησης),  και να συνοδεύεται από:  
α)  Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων 
της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
β) Αντίγραφα αστυνοµικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για 
εκπρόσωπο νοµικού προσώπου.  
γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόµιµα µεταγραµµένων στο 
υποθηκοφυλακείο, 
δ)  Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο υπογραφής για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,   
ε)  Κανονισµό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία 
(στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισµός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση περί µη ύπαρξης αυτού), 
στ)   Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου,  
ζ)  Σχέδια κατόψεων και τοµών στεγασµένων χώρων σε κλίµακα 1:50 θεωρηµένα από 
µηχανικό,  
η)   Βεβαίωση υπογεγραµµένη από δύο Πολ. Μηχανικούς  στην οποία  να βεβαιώνεται 
ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισµό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό 
αίτιο. Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να 
βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί.  
3.5 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από τα πρωτότυπα θα κατατίθενται σε επιπλέον 
δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η αίτηση συµµετοχής δεν περιλαµβάνεται 
στον φάκελο, αλλά µόνο τον συνοδεύει. 
3.6 Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του αρ. 7 του Π.∆. 270/81, η οποία 
µε επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και 
συντάσσει πρακτικό. Για όσα ακίνητα κριθούν κατάλληλα συντάσσει ξεχωριστό 
πρακτικό για να ορίσει  τη µισθωτική τους αξία. 
3.7 Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας 
της δηµοπρασίας την οικονοµική προσφορά, προφορικά κατά αλφαβητική σειρά 
εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η 
δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγυήσεις - ∆ικαιολογητικά 
 

Αυτοί των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή του 
άρθρου 7 Π.∆. 270/81 και θα λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, θα προσκοµίσουν πριν 
από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας τα εξής:  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο 
Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, επί ποινή 
αποκλεισµού, για ποσό ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ζητούµενου ετήσιου 
µισθώµατος ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για την υπογραφή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 6 των παρόντων όρων, 
προθεσµίας και θα παραδώσουν το µίσθιο στη χρήση του ∆ήµου στην κατάσταση που 
συµφωνήθηκε και στον οριζόµενο, µε την παρούσα, χρόνο. Η κατά τ΄ ανωτέρω εγγύηση 
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που θα κατατεθεί, επιστρέφεται στους µεν αποτυχόντες ή αποσυρόµενους αµέσως µετά 
τη λήξη της δηµοπρασίας, στον δε τελευταίο µειοδότη µετά την παράδοση του µισθίου. 

β) Βεβαίωση της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου περί του ότι δεν είναι 
οφειλέτες του ∆ήµου από οποιαδήποτε αιτία. 

γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  
δ) Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας 
σ' αυτόν να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες 
απαιτούνται ώστε να καταστεί λειτουργικό το ακίνητο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας - Κατακύρωση 

 
5.1 Η δηµοπρασία που είναι φανερή και προφορική θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο 
(Βασ. Γεωργίου Α΄ 1) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σε µέρα και ώρα που θα 
ορισθεί από τον κ. ∆ήµαρχο, εφαρµοζοµένων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 
έως 6 του Π.∆/τος 270/81. 
5.2    Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής : 
α)  ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται 
στο ∆ήµο σε σφραγισµένο φάκελο µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 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 διακήρυξης. Η επιτροπή 
συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς από την έκθεση. Η 
έκθεση αξιολόγησης µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο ∆ήµο, ο 
οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Για τα ακίνητα που 
βρέθηκαν κατάλληλα συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για να ορίσει τη µισθωτική τους 
αξία. 
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. Οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν την οικονοµική προσφορά τους ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό 
το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον τελευταίο µειοδότη. 
5.3 Αν ο µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται εγγράφως από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής εντός προθεσµίας 48 ωρών να συµµορφωθεί. Αν παρέλθει 
άκαρπη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται και καταπίπτει η εγγυητική 
συµµετοχής υπέρ του ∆ήµου. 
5.4 Οι διαγωνιζόµενοι δικαιούνται πριν από την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας να ζητούν όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες γιατί µετά την 
κατακύρωση, θα απορρίπτεται κάθε αίτησή τους για αποζηµίωση που θα προκύπτει 
από την αιτία αυτή. 
5.5 Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής που θα ελεγχθεί από άποψη νοµιµότητας από την αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης). 

Ο τελευταίος µειοδότης κανένα δικαίωµα δεν µπορεί να προβάλλει για τυχόν 
ζηµία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας ή τη µη έγκριση αυτών από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή τη µη 
έγκριση τη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ή 
από άλλη αρµόδια αρχή, β) από οποιοδήποτε κώλυµα που τυχόν θα εµφανισθεί µετά 
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την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του ∆ήµου.                       
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Υπογραφή Μισθωτηρίου - Συµβολαίου 

 
6.1    Ο εκµισθωτής που θα αναδειχθεί, υποχρεώνεται, να υπογράψει το µισθωτήριο 
συµβόλαιο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας προς αυτόν, διαφορετικά η 
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης χωρίς καµία δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασµός και το αποτέλεσµα βαρύνει τον µειοδότη, που υποχρεώνεται 
απέναντι στο ∆ήµο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του µισθώµατος, αν κατά τη νέα 
σύµβαση επιτευχθεί µεγαλύτερο µίσθωµα από αυτό της προηγούµενης δηµοπρασίας, 
για το χρονικό διάστηµα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στην 
πρόσκληση για την υπογραφή του µισθωτηρίου-συµβολαίου µέχρι τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, που ορίζεται µε την  παρούσα.  
6.2      Κατά το στάδιο της υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου και προκειµένου 
αυτό να θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ΟΥ του εκµισθωτή, θα πρέπει ο τελευταίος να 
προσκοµίσει το ανάλογο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το µίσθιο, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.3661/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
10 του Ν.3851/2010 και το άρθρο 28 του Ν.3889/2010. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Υποχρεώσεις Εκµισθωτή 
 

7.1 Ο εκµισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ∆ήµου 
µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί στο µισθωτήριο συµβόλαιο, κατάλληλο και αφού 
προηγουµένως προβεί µε δαπάνες του στις επισκευές λειτουργικότητας του κτηρίου και 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που ενδεχοµένως θα επισηµάνει η 
προαναφερόµενη Επιτροπή του άρθρου 7 Π.∆270/81 προσκοµίζοντας και το σχετικό 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Για τις ως άνω υποχρεώσεις, καθώς και για το χρόνο εκτέλεσής τους (ο οποίος, 
ανάλογα  και µε τις εργασίες που θα προκύψουν δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 6 µήνες 
από την υπογραφή του µισθωτηρίου) καταθέτει δήλωση κατά τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό αυτής.  

Μετά την παρέλευση της παραπάνω τασσοµένης προθεσµίας, εάν δεν έχουν 
εκτελεσθεί οι ως άνω επισκευές ή δεν έχει προσκοµισθεί το πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, η σύµβαση µίσθωσης λύεται µονοµερώς από το ∆ήµο. Στην 
περίπτωση αυτή ο ∆ήµος προβαίνει σε νέα µίσθωση και το αποτέλεσµα της βαρύνει τον 
µειοδότη, που υποχρεώνεται απέναντι στο ∆ήµο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του 
µισθώµατος, αν κατά τη νέα σύµβαση επιτευχθεί µεγαλύτερο µίσθωµα, για το χρονικό 
διάστηµα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται για την παράδοση 
του µισθίου µέχρι τη λήξη του συµβατικού  χρόνου, που ορίζεται µε την  παρούσα. 

Η διαφορά αυτή βεβαιώνεται ως δηµοτικό έσοδο σε βάρος του εκµισθωτή και 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικών εσόδων. ∆εν 
αποκλείεται ακόµη, να επιδιώξει ο ∆ήµος και την αποζηµίωσή του για κάθε άλλη ζηµία, 
που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη, µη 
έγκαιρη παράδοση του µισθίου. 
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7.2 Ο εκµισθωτής υποχρεώνεται µε δαπάνες του να µεριµνήσει ώστε το µίσθιο να 
είναι συνδεδεµένο και σε πλήρη λειτουργία µε τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, 
ηλεκτροδότησης και τηλεφώνου. 
7.3 Ο εκµισθωτής υποχρεώνεται να προσκοµίσει φύλλο ελέγχου συντήρησης 
καυστήρα πετρελαίου – φυσικού αερίου, καθώς και πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης «εφαρµογή νέας οδηγίας κατά ΕΛΟΤ  HD 384». 
7.4 Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε την ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης και 
επισκευής βλαβών από τη χρήση των ανελκυστήρων και των συστηµάτων θέρµανσης, 
ψύξης και πυρασφάλειας και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων. Επίσης, ο εκµισθωτής 
οφείλει να διατηρεί µε δαπάνες του το µίσθιο ασφαλισµένο κατά των κινδύνων πυρός 
και πληµµύρας.    

Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής δεν πραγµατοποιεί την τακτική συντήρηση ή 
αρνηθεί ή δεν αποκαταστήσει τη βλάβη µέσα στην προθεσµία που ορίζεται µε 
ειδοποίηση, ο ∆ήµος έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να προβεί στη µονοµερή λύση της 
µίσθωσης και την µε δηµοπρασία ή µε απ’ ευθείας µίσθωση άλλου χώρου σε βάρος του 
εκµισθωτή ή β) να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι να εκτελεστούν οι 
επισκευές ή να πραγµατοποιηθεί η συντήρηση ή γ) να εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες 
εργασίες σε βάρος του εκµισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα 
µισθώµατα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση 
– βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου. 
7.5 Το ακίνητο θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις προκειµένου να 
λειτουργήσει ως Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής σύµφωνα µε την 
Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Παραλαβή – Παράδοση Μισθίου 

 

Για την παραλαβή του µισθίου, ως και την παράδοσή του µετά τη λήξη της 
µίσθωσης, θα συνταχθεί πρωτόκολλο που θα υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο ή την 
Επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 270/81.       

Ο εκµισθωτής θα κληθεί για να παραστεί αυτοπροσώπως, είτε µε 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο κατά την παραλαβή ή την απόδοση σ’ αυτόν του µισθίου, 
ενώ σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το ακίνητο, θα συνταχθεί έγγραφο από 
την Υπηρεσία, το οποίο θα του κοινοποιηθεί µε απόδειξη και στο οποίο θα αναφέρεται 
από πού θα παραλάβει τα κλειδιά του µισθίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

∆ικαιώµατα - Υποχρεώσεις Μισθωτή - ∆απάνες 
 

9.1 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µετά από συνεννόηση µε τον εκµισθωτή, έχει δικαίωµα 
µε δικές του δαπάνες, να κάνει διαρρυθµίσεις ή διάφορες  κατασκευές που θα 
εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχει µισθωθεί το ακίνητο και οι οποίες µετά την 
παράδοση της χρήσης από το ∆ήµο παραµένουν στο µίσθιο, εκτός εάν ο ∆ήµος 
αποφασίσει την αποµάκρυνσή τους. 
9.2 Ο ∆ήµος µπορεί, ακόµη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύµβαση, να 
εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία διαφορετική εκείνης  για την οποία η στέγαση είχε 
αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωσης ή 
πρόσθετου µισθώµατος. 
9.3 Ο ∆ήµος υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το µίσθιο σε καλή 
κατάσταση. ∆εν φέρει καµιά ευθύνη και δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή 
για φθορές του ακινήτου και για τις βλάβες ή ζηµίες των παγίων εγκαταστάσεων του 
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που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή ή στην παλαιότητα 
αυτού  ή στην τυχόν κακή κατασκευή του κτηρίου ή σε θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία. 
9.4 Οι σχετικές δαπάνες για θέρµανση (π.χ. κατανάλωση φυσικού αερίου), 
κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου, καθώς και τα κοινόχρηστα 
τού υπό µίσθωση χώρου βαρύνουν το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

∆ιάρκεια - Λήξη Μίσθωσης 
 

10.1 Η µίσθωση ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει α) για ακίνητο το οποίο 
επαναµισθώνεται, από την εποµένη της λήξης της σύµβασης εφόσον η δηµοπρασία και 
η κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτής έγιναν πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
σύµβασης ή αλλιώς από την  ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, αν έχει λήξει η 
σύµβαση και β) αν πρόκειται για ακίνητο που µισθώνεται για πρώτη φορά, από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του ακινήτου από τον ∆ήµο, όπως ειδικότερα θα αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος. 
10.2 Ο ∆ήµος µπορεί να προβεί µονοµερώς σε λύση της µίσθωσης πριν από τη 
συµβατική λήξη της ειδοποιώντας εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον 
µέρες πριν από τη λύση της µίσθωσης χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης του εφόσον: ο 
∆ήµος µεταφέρει τη στεγασµένη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρηθεί στη 
στεγασµένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το υπόλοιπο της µίσθωσης ή αυτή συστεγαστεί µε άλλη 
δηµοτική υπηρεσία ή καταργηθεί ή οργανωθεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τρόπο 
ώστε το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες ή αν 
µεταβληθεί η έδρα της στεγασµένης υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος παύει από της 
παράδοσης του µισθίου στον εκµισθωτή, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 
8 του παρόντος. 
10.3 Η παραµονή της Υπηρεσίας στο µισθωθέν οίκηµα πέραν του συµφωνηθέντος 
χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι µισθώµατος ίσου προς το 
καταβαλλόµενο κατά τη λήξη της µίσθωσης (αποζηµίωση χρήσης) και για όσο χρόνο 
απαιτηθεί και οπωσδήποτε µέχρι την υπογραφή νέας σύµβασης µε άλλο ή τον ίδιο 
εκµισθωτή, που θα προκύψει από τη διενέργεια δηµοπρασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Τρόπος Πληρωµής 

11.1 Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την παραλαβή του µισθίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος και θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασµό του εκµισθωτή στο τέλος κάθε τριµηνίας µετά την αφαίρεση των νόµιµων 
κατά τους κείµενους νόµους, κρατήσεων και µετά την έκδοση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος. Τα τέλη χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. βαρύνουν τον εκµισθωτή, λόγω ατέλειας 
του ∆ήµου Θεσ/νίκης, καθώς και τα τέλη που πρόκειται να επιβληθούν στο µέλλον. 
11.2 Εάν το µίσθιο διαρκούσης της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο 
τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η µίσθωση 
συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη 
κ.λ.π. αυτού θεωρουµένου στο εξής ως εκµισθωτή. Εις αυτόν (τον τελευταίο) θα 
καταβάλλονται από το ∆ήµο τα µισθώµατα, από την κοινοποίηση στο ∆ήµο του 
αντίστοιχου νόµιµου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νοµέας κ.λ.π., 
νόµιµα µεταγραµµένου, εφόσον απαιτείται µεταγραφή. 
      

 

         ΑΡΘΡΟ 12 
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      Επανάληψη δηµοπρασίας   
 
   Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν 
παρουσιαστεί µειοδότης. 
   Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 
α)  Όταν το αποτέλεσµα δεν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο, λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας.  
β)   Όταν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης της αρνείται 
να υπογράψει τα πρακτικά, όπως και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
µειοδότη της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, αυτός δεν προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης. 
   Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του 
∆ήµου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. 
      
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

 

   Η διακήρυξη που θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες 
(10) πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της 
έδρας του  δήµου. 
  Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα και σε µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3548/2007.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
           Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 
   Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο 202 -203 (Τµήµα 
∆ιαχείρισης  ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης) ηµέρες : ∆ευτέρα - 
Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 ∆ιεύθυνση :  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος), 
τηλέφωνο :  231331 7446, 7254 fax : 231331 7707. 
  Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους στην παραπάνω 
διεύθυνση.       

 
 
                                     Θεσ/νίκη,  ……/……/2015 

 

 

Η Αντιδήµαρχος  Οικονοµικών 
 
 
 
 
            ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 
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