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πάπηη 11/03/2022
Απιθ. Ππωη.: 3796

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ω ΥΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππφςηλ:
1. Σν ΠΓ 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη΄’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ
θαη θνηλνηήησλ».
2. Σo εδαθ. 16, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/0706-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Σελ ππ’αξηζκ. 243/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
πάξηεο ζε νξζή επαλάιεςε θαη ηελ αξ.24656/2021 ΑΓΑ:Φ4Φ4Χ1Ν-ΠΙΤ Βεβαίσζε
πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαη ην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑ:21REQ009830154 202112-23 .
4. Σελ ππ’αξηζκ. 543/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
πάξηεο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.
5. Σελ αξ. Α110/04.03.2022 & 691/04.03.2022 (Χ24ΠΧ1Ν-Γ9Β) απφθαζε
πνιπεηνχο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
6. Σελ 50/2022 Α.Ο.Δ. (9ΘΔΓΧ1Ν-1ΙΝ) κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ην άγνλν
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε επαλάιεςή ηνπ.
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Δθηίζεηαη ζε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ε κίζζσζε απφ ην Γήκν πάξηεο
αθηλήηνπ κε ηνπο εμήο φξνπο:
Άπθπο 1ο
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή, γηα ηε

κίζζσζε ρψξνπ, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνζήθε, ζα δηεμαρζεί ζηε
Μαγνχια

ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζε

εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Γήκαξρν, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή.
Άπθπο 2ο
Ο ρψξνο ζα πξέπεη :
1) Να είλαη ζηεγαζκέλνο
2) Να είλαη εθηάζεσο 1000 πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
3) Να εθάπηεηαη κε δεκνηηθφ ή επαξρηαθφ ή εζληθφ δξφκν
4) Να βξίζθεηαη ζε αθηίλα κέρξη 1,5 ρηιηφκεηξν απφ ην γξαθείν θίλεζεο ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία θίλεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ .
Άπθπο 3ο
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο:
Α.

Γιακήπςξη

εκδήλωζηρ

ενδιαθέπονηορ.

Οη

πξνζθνξέο

ελδηαθέξνληνο

θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ππ΄ φςε ηνπ ηκήκαηνο εζφδσλ &
πεξηνπζίαο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο .
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ , θαηά ηελ
πξψηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο , θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε απνδνρή πιήξσο θαη
αλεπηθπιάθησο, ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
2. Πξσηφηππνη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ή αθξηβή αληίγξαθα (ζπκβφιαην ή

Δ9 ή

κηζζσηήξηα θ.ι.π. ).
3.

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΚΑ, Γεκνηηθή
ελεκεξφηεηα ηνπ Γήκνπ πάξηεο.

4. Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α) Σερληθή Έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ε επηθάλεηα ,
ε ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξεηαη
β) Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ην
δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ θαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο δηαθήξπμεο.
Γ) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ .
Γ) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα(θάηνςε)ηνπ ππφ κίζζσζε αθηλήηνπ

θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ, πεξί ηνπ αλ ηαχηα πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ησλ κηζζσκάησλ
ησλ θαηάιιεισλ αθηλήησλ. 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 εθηίκεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο
ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ
εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο 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. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα παξεπξεζνχλ απηνπξνζψπσο ή
αληηπξφζσπνη απηψλ κε ηα αλάινγα έγγξαθα εμνπζηνδφηεζεο, ηα νπνία ζα
πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε απηή ηε θάζε δίλνληαη νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθνξηθά, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο. Καηά ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή.
Άπθπο 4ο
Οπδείο γίλεηαη δεθηφο ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, εγγπεηηθή επηζηνιή (γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο) , πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10 % ηνπ εηήζηνπ πξνζθεξφκελνπ κηζζψκαηνο .
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία επηζηξέθεηαη: α) ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε
απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
θαη β) ζηνπο ππφινηπνπο κεηέρνληεο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 5ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Γηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ Γήκν, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 197,198 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Άπθπο 6ο

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα ή απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ θάπνην λνκηθφ ή θάπνην
πξαγκαηηθφ θψιπκα, θαζψο επίζεο θαη απφ ηε κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ .
Άπθπο 7ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε,
πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί
θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη
καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο θαη ε
θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ
απηφ ηεο πξνεγνχκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη
φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Άπθπο 8ο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο
έσο θαη ηελ 31/03/2024 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί
αλαγθαίν απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή κε απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη κε ηε
ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε .
Άπθπο 9ο
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξψην δεθαήκεξν έθαζηνπ κήλα ζε ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.
Άπθπο 10ο
Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην κίζζην ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξειεχζεσο απξάθηνπ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ζεσξείηαη
έθπησηνο κε θαηαινγηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ην Νφκν, θπξψζεσλ.
Άπθπο 11ο
Σν κίζζσκα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο

Άπθπο 12ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηα απηνχ θαη
ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε
θαηαπάηεζε.
Άπθπο 13ο
Ο Γήκνο ζα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ ιήμεη ε κίζζσζε, εθφζνλ δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αξρηθά κηζζψζεθε, αθνχ πξνεγνπκέλσο
ελεκεξψζεη ηνλ εθκηζζσηή ηξεηο κήλεο πξηλ .
Άπθπο 14ο
Σν κίζζην ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά ην 2ν έηνο ( θαη γηα θάζε έηνο) θαηά πνζνζηφ
75% ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ηνπ κήλα αλαπξνζαξκνγήο ζε
ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε
κεηαβνιή) επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία.
Οη αλαπξνζαξκνγέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 15ο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζηε δεχηεξε θάζε αξκφδηα είλαη ε επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ πδ 270/81.
Άπθπο 16ο
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 ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή 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 θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, 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 εκέξαο 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.
Άπθπο 17ο
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν
κεηνδφηε.
Άπθπο 18ο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηνηρνθφιιεζε
αληηγξάθνπ απηήο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο
έδξαο πνπ είλαη ην δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ πάξηεο θαη ζην ΚΗΜΓΗ .
Η Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΛΑΚΧΝΙΚΟ ΣΤΠΟ»,
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 243/15.12.2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δπίζεο πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη
ζην πξφγξακκα δηαχγεηα .
Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Δζφδσλ θαη
Πεξηνπζίαο, εκέξεο Γεπηέξα-Παξαζθεπή θαη ψξεο 08.00-14.00. Γηεχζπλζε
Μαγνχια, Σειέθσλν 2731361102 , FAX 2731361124.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
Κ.α.α
ΓΔΓΔΓΗΜΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ

