ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

πάξηε 21/11/2022
Αξ.πξωη.νηθ.: 22666

Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζωζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε
ηνπ 5νπ λεπηαγωγείνπ πάξηεο
Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςηλ:
1.Σν ΠΓ 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο
δεκνπξαζηώλ 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΄/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
3.Σελ ππ’αξηζκ.199/26-10-2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
4.Σελ ππ’αξηζκ.454/15-11-2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο
κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Δθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Γήκν
πάξηεο, αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 5νπ λεπηαγσγείνπ πάξηεο κε ηνπο εμήο όξνπο:
Άξζξν 1ν
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ
πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ην 5νπ λεπηαγσγείνπ πάξηεο.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ ζηε πάξηε, ζηελ νδό Δπαγγειηζηξίαο
αξ.85-87, ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Γήκαξρν, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ.
● Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 5νπ Νεπηαγσγείνπ πάξηεο, κεηαμύ ησλ
νδώλ Όζσλνο & Ακαιίαο – Δ.Ο. πάξηεο – Γπζείνπ – Δπόξα – Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη από ηελ
πεξηνρή Υαξίζηνλ κε όξηα ηηο νδνύο Γηάλλε Ρίηζνπ θαη Σεξςηρόξεο.

Να είλαη ηζόγεην θαη λα δηαζέηεη:
 Μία αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αλ είλαη δπλαηόλ κεζεκβξηλνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,
επηθάλεηαο 40 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
 Έλα γξαθείν λεπηαγσγνύ 13 η.κ. πεξίπνπ.
 Απνζήθε 15 η.κ. πεξίπνπ.
 2 W. C. (1 αλά 10 λήπηα), 1 W.C. Νεπηαγσγώλ.
 Πξναύιην ρώξν 60 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Άξζξν 2ν
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο

1

Α. Γηαθήξπμε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πξνζεζκία είθνζη (20)
εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο
Η πξνζθνξά ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από
αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (εθηόο ηνπ θαθέινπ) ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ
πάξηεο (Δπαγγειηζηξίαο 85 - 87) , πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ. ηε
ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ζα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο α)ζηελ επηηξνπή
θαηαιιειόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ (άξ. 18 , παξ. 6 ηνπ Ν. 3467/2006 (ΦΔΚ 128/η.Α΄/21-06-2006)
«Δπηινγή ζηειερώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ξύζκηζε ζεκάησλ
δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο όξνπο
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη β) αληίγξαθα απηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ
ζηελ επηηξνπή εθηίκεζεο.
Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006 (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4071/2012). Η
επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ησλ πξνζθνξώλ.
Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε.
Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν , ν
νπνίνο ηηο θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο
ηε ζπλέρεηα ν δήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε
απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ
θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο (άξζξν 5 , παξ. 4 Π.Γ. 270/1981). Καηά ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο
ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξηλ ηελ επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, ιακβάλεη
ππόςε ηεο ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ , κε πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο, ζην
νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππόςε ηεο ε Δπηηξνπή.
Άξζξν 3ν
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ πξώηε θάζε
ηεο δεκνπξαζίαο θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη
1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο
θαη αλεπηθπιάθησο
2. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν πάξηεο πεξί κε νθεηιήο
3. Φνξνινγηθή, Αζθαιηζηηθή ( ΙΚΑ ,ΟΑΔΔ ) .
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ
ζα ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο.
4. Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη
α) Σερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ε επηθάλεηα , ε ζέζε , θαη ηα
ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνπλ , θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) ηνπ αθηλήηνπ.
β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία
λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ , όηη ν
πξνζθεξόκελνο ρώξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο θύξηαο ρξήζεο –εθπαηδεπηήξην
θαη όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζα αλαιάβεη ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ
αθηλήηνπ ζε εθπαηδεπηήξην.
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία
ζα δειώλεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε
απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο ηηο όπνηεο δηαξξπζκίζεηο θαη εξγαζίεο απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
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δ) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα πνιενδνκηθή
αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηνύ , βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο (πνιενδνκίαο ή
Γήκνπ) γηα ηε λνκηκόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ.
ε) Μειέηε ζηαηηθόηαηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνύ.
ζη)Σίηιν ηδηνθηεζίαο πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια θαη αληίγξαθν ηνπ Δ9.
δ) Κάηνςε ηνπ θηηξίνπ ζεσξεκέλε από ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο.
ε) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα νηθνπέδνπ.
ζ) Φύιιν ππνινγηζκνύ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ από Γεκόζην Φνξέα (Δθνξία,
πκβνιαηνγξάθνπο).
η) Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ή Τπεύζπλε
δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη ζε πεξίπησζε
θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο ζην όλνκά ηνπ , ζα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ.
Άξζξν 4ν
Οπδείο
είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία,
αλ δελ πξνζθνκίζεη,
γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεύηεξε
θάζε
ηεο
δεκνπξαζίαο,
σο εγγύεζε
ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή
βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από
απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο
σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο.
Η εγγύεζε ζα είλαη ην πνζό ηνπ 10%
ηνπ έθαζηνπ πξνζθεξόκελνπ κηζζώκαηνο
ππνινγηδόκελνπ ζε εηήζηα βάζε.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζε απηόλ πνπ έρεη θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ
παξάδνζεο παξαιαβήο θαζώο θαη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
επηζηξέθνληαη ζηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Άξζξν 5ν
ηελ πξώηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ νη θάθεινη ζα παξαδνζνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο
θαηαιιειόηεηαο θαη αληίγξαθα απηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ επηηξνπή
εθηίκεζεο, νη νπνίνη ζα γξάθνπλ απ’ έμσ ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ απνζηνιέα.
Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη:
α) Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθν, κεζόζηηρα,
παξεκβνιέο θελά, ζπγθνπέο θαη ζπληκήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία όξνπο
ηηκέο ή ηελ ηαπηόηεηα ησλ εθκηζζσηώλ.
β) Να αλαγξάθνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή.
γ) Να είλαη ζαθή θαη πιήξε.
ηε δεύηεξε θάζε νη ελδηαθεξόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηελ
δηαδηθαζία ηεο 1εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηελ Δπηηξνπή θαηαιιειόηεηαο, ζα θιεζνύλ
εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό γηα ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ (άξζξν 18). ’ απηνύο πνπ ζα
απνζηαινύλ πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή αληηπξόζσπνη
απηώλ κε ηα αλάινγα έγγξαθα εμνπζηνδόηεζεο ή εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία,
πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ , ζηηο Δ.Π.Δ. ν
δηαρεηξηζηήο , όπσο ηα πξόζσπα απηά πξνθύπηνπλ από ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
θαηαζηαηηθώλ ηνπο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ
Πξσηνδηθείνπ , γηα δε ηηο θαθαιαηνπρηθέο εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε Γ ηεο
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εηαηξείαο , εθηόο θαη αλ πξνθύπηεη λόκηκε εθπξνζώπεζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό
από ην ίδην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη
ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα
ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε. Δπίζεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ,
επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό, θαηά
ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζεο.
Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεύεηαη από απηή ηελ εγγπεηηθή , είλαη απαξάδεθηε.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη΄ αιθαβεηηθή
ζεηξά εθθσλήζεσο ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη πάζα πξνζθνξά είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο
από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.
Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ζεηξά ηεο
σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο.
Άξζξν 6ν
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη
ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη
έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη
εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 7ν
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.
Άξζξν 8ν
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί
θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ
εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη 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.
Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα εθ ησλ νπνίσλ παξαιακβάλνπλ από
έλα ν θάζε ζπκβαιιόκελνο, έλα ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα ζηεγαζηεί ζην αθίλεην ή ε
πξντζηακέλε απηήο αξρή θαη έλα ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ..
Ο Γήκνο, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά
απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο, εάλ:
(α) Καηαξγεζεί ε ζηεγαδόκελε ζρνιηθή κνλάδα ελ όισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ώζηε ην
κίζζην λα κελ εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηεο,
(β) Μεηαθεξζεί ε ζηεγαδόκελε ζρνιηθή κνλάδα ζε ηδηόθηεην αθίλεην,
(γ) Πξνζθεξζεί ζε απηή, από ηξίην, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν
ρξόλν ηεο κίζζσζεο,
(δ) Αλαδηαξζξσζεί ε ζηεγαδόκελε ζρνιηθή κνλάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νύησο
ώζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηήο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην,
(ε) Μεηαθεξζεί ζε άιιν κέξνο, ε εγθαηεζηεκέλε ζην αθίλεην ζρνιηθή κνλάδα, έζησ θαη
πξνζσξηλά,
(ζη) Ο εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
11 ηεο παξνύζαο.
Γηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθδίδεηαη από ην Γήκαξρν απόθαζε
πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε
νπνία ζπληάζζεηαη κε βάζεη ην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ηεο ζηεγαζκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Πξντζηακέλεο απηήο αξρήο. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο
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κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη
θάζε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.
Άξζξν 9ν
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ηξία ( 3 ) ρξόληα, αξρνκέλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα –παξάηαζεο αλά ηξηεηία κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε
δσδεθαεηίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν 3613/2007 , ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί
αλαγθαίν από ηνλ Γήκν.
Άξζξν 10ν
Σν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη θάζε ηξίκελν, ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ.
Σν κεληαίν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο, κεηά ηελ παξέιεπζε δηεηίαο από ηελ
έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζε πνζνζηό εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηεο κεηαβνιήο ηνπ
Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα
ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, επί ηνπ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαηαβαιιόκελνπ.
Άξζξν 11ν
Ο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αιιάμεη ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ζε ρνιηθό Υώξν, κέζα ζε
έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο δεκνπξαζίαο. ε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πέξαλ ηνπ ελόο κήλα, απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ
ηδηνθηήηε θαη ηεο αξκόδηαο αξρήο γηα ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη πξνζδηνξηζκό ηνπ
ρξόλνπ νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο, νπόηε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ζα απνθαζίζεη ηε
ζπλέρηζε ή κε ηεο δηαδηθαζίαο.
Μέζα ζε δέθα κέξεο από ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ
θαη ε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ παξάδνζεο/παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ. Έσο ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο. ε
πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ κεηνδόηε καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Άξζξν 12ν
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ
απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο
απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο Γήκνο ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε
ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ
εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεην ηνπ, νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε
ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξα βία, θ.ι.π.
(ε έλλνηα ησλ ζπλήζσλ ρξήζεσλ επί κηζζώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ είλαη επξύηεξε ησλ θνηλώλ
κηζζώζεσλ), (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) αλ, από δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα,
αλαθιεζεί ε απόθαζε πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή ιπζεί ε
ζύκβαζε, ή (δ) εάλ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ ή ε απόθαζε θαηαθύξσζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα αθόκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη
ζρεηηθά από ηε ζύκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο
νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε
ππεξεζία, ρσξίο ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή πξόζζεην κίζζσκα.
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Άξζξν 13ν
Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:
1. Τπέξ ΣEΑΓΤ ζε πνζνζηό 1,5% θαη ππέξ ΣΠΓΤ ππέξ 0,5%.
2. Υαξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%.
Άξζξν 14ν
Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Γήκν θαζώο θαη ε παξάδνζε ηνπ ζηνλ
εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, αθνύ ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4)
πξσηόηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο, από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ
παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν
από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε.
Η κε Πξσηόθνιιν παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Πξντζηάκελν, δελ απαιιάζζεη
ηνλ εθκηζζσηή ηεο επζύλεο γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θύζεσο ειαηηώκαηα ηνπ κηζζίνπ.
Άξζξν 15ν
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη
απνιύησο.
Άξζξν 16ν
Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 5 παξ. 8
ΠΓ 270/81 θαη 72 παξ. 1ε Ν. 2852/2010). Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξηλ από ηελ επηθύξσζε
ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ,
όπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε κε ην πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππόςε ηεο.
Άξζξν 17ν
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη’
απηήλ κεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην
ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή
ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ
αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη
ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ νλόκαηη ηνύηνπ
θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε
ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
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Άξζξν 18ν
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζπγθξνηεί επηηξνπή
από ηνπο ππαιιήινπο :
1. Μαραίξα Παλαγηώηα , σο Πξόεδξνο
2. Φπκνγεξάθνο Λπθνύξγνο, σο κέινο
3. Καηζίρηε Βαζηιηθή, σο κέινο θαη γξακκαηέαο
κε αλαπιεξσκαηηθνύο :
1. Καξαδήκνπ Αηθαηεξίλε
2. Μπάκπνπια Βαζηιηθή
3. Αιέμε Καλέιια
Άξζξν 19ν
Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη ηέιε θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο
δηαθήξπμεο, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.
Άξζξν 20ν
Η πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ από ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
ηνπ δεκνζηόηεξνπ κέξνπο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ.
Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ αξ. 3 ηνπ
Ν.3548/2007 απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ζε δύν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή
εθεκεξίδα-δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην Ννκό Λαθσλίαο δελ εθδίδεηαη εβδνκαδηαία εθεκεξίδα)
ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 402/24-7-2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Δπίζεο πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ζην
πξόγξακκα δηαύγεηα .
Άξζξν 21ν
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο από ην Σκήκα
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γ. πάξηεο
(Δπαγγειηζηξίαο 85 – 87 2νο όξνθνο). Δπίζεο , ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γ. πάξηεο. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη , πνπ είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ
θαηάιιεισλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην Σκήκα
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γ. πάξηεο
(Δπαγγειηζηξίαο 85 – 87 2νο όξνθνο), πάξηε - ΣΚ 23100, Πιεξνθνξίεο ζην Σειέθσλν
27310 – 22226 (εζση.122,123).
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