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Αξηζκ. Πξση. -518Διακήπςξη
για ηην εκμίζθυζη ακινήηος για ηη μεηαζηέγαζη ηυν ΚΔΑΠ Αμθιθέαρ και
Πεπιβλέπηος ζηην ηοπική Κοινόηηηα Αμθιθέαρ ή ζηην ηοπική Κοινόηηηα
Πεπάμαηορ ηηρ Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Πεπάμαηορ Δήμος Ιυαννιηών, για ηη ζηέγαζη
ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηυν ΚΔΑΠ Αμθιθέαρ και Πεπιβλέπηος
Ανηικείμενο ηος μειοδοηικού διαγυνιζμού είναι η ενοικίαζη ακινήηος
Όποι δημοππάηηζηρ μειοδοηικού διαγυνιζμού
ΑΡΘΡΟ 1ο
Πεπιγπαθή ηος μιζθίος
Ακίνηηο για ηην κάλςτη δπαζηηπιοηήηυν ηυν ΚΔΑΠ Αμθιθέαρ και Πεπιβλέπηος
ζηην ηοπική Κοινόηηηα Αμθιθέαρ και ζηην ηοπική Κοινόηηηα Πεπάμαηορ ηηρ
Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Πεπάμαηορ Δήμος Ιυαννιηών.
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΚΓΑΠ
• λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο κέζα ζε
αζηηθή-εκηαζηηθή πεξηνρή
• λα είλαη πξνζπειάζηκν
• λα έρεη νηθνδνκηθή άδεηα ή λα είλαη λνκίκσο πθηζηάκελν
• ην γήπεδν λα είλαη νκαιό κε κηθξέο θιίζεηο
• λα εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο ρξήζεο γεο ηεο ηζρύνπζαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο
• λα απέρεη 300 κέηξα ηνπιάρηζηνλ από ηελ πεξίκεηξν βηνκεραληθήο δώλεο, ζνξπβώδε
εξγαζηήξηα θαη ελ γέλεη αλζπγηεηλέο θαη νριεξέο εγθαηαζηάζεηο
• λα εμππεξεηείηαη από ηα δίθηπα παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη
ηειεθώλνπ
• όινη νη ρώξνη θαιό ζα είλαη λα αλαπηύζζνληαη ζε έλα επίπεδν θαηά πξνηίκεζε
ηζόγεην
• θαλέλα θηγθιίδσκα ή άιιν πξνζηαηεπηηθό ρώξηζκα δελ πξέπεη λα έρεη αλνίγκαηα
κεγαιύηεξα ησλ 12εθ.
• ην ύςνο ησλ θηγθιηδσκάησλ ή ζηεζαίσλ λα είλαη 1,50κ. ηνπιάρηζηνλ
• νη ηνίρνη ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη αθαζάξησλ ζα επελδύνληαη από ην δάπεδν κέρξη
ύςνο 1,60κ ηνπιάρηζηνλ κε πιαθίδηα
• ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο (ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ
ΚΓΑΠ)
• λα έρεη θαηάιιειν θπζηθό θσηηζκό θαη αεξηζκό απαγνξεπκέλνπ ηνπ θσηηζκνύ θαη
ηνπ αεξηζκνύ δηακέζνπ θσηαγσγώλ
• Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/86 ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ όηη εθηόο ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζα ηεξεζνύλ ηα κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ από
ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
• Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/86 όηη εάλ δελ ππάξρνπλ ειεθηξνλόκνη δηαθπγήο ζε όινπο
ηνπο ειεθηξηθνύο πίλαθεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ από ηνλ ηδηνθηήηε.
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• Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/86 γηα ηήξεζε δηαηάμεσλ λ.2831/2000 γηα ρξήζε από
ΑΜΔΑ.
• Η νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ λα ζπλνδεύεηαη από ζρέδηα θαηόςεσλ
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θάιπςεο όια πξόζθαηα ζεσξεκέλα από ηελ πνιενδνκηθή
ππεξεζία.
• Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/86 όηη ηα έμνδα ησλ εξγαζηώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε
(νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο ).
• λα είλαη αζθαιήο ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (ζέζε θαη είδνο ξεπκαηνδνηώλ, πίλαθαο
αζθαιείαο θιπ)
• Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε νηθνδνκή όηαλ ηκήκα ηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν
ζθνπό έρνληαο θνηλή είζνδν ή έμνδν κε ην ΚΓΑΠ
• πγθεθξηκέλα ην πξνο κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
• Αίζνπζα απαζρόιεζεο, επηθάλεηαο 30ηκ.,
• Αίζνπζα ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ ή κνπζηθνθηλεηηθήο, επηθ. 40ηκ
• Αίζνπζα θαηαζθεπώλ, επηθ. 30ηκ (κε ληπηήξεο)
• Γξαθείν εθπαηδεπηώλ, επηθ. 15ηκ.
• Απνζήθε
Σξία ηνπιάρηζηνλ WC (2 παηδηθά θαη έλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο)
Β. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΩΡΟ
• ζα δηαζέηεη δηακνξθσκέλν ππαίζξην ρώξν πξνζηαηεπκέλν από δπλαηνύο αλέκνπο, κε
δπλαηόηεηα ηκήκαηνο ζθίαζεο θαηά ηνπο δεζηνύο κήλεο, όπνπ ζα πξέπεη λα
απνθεύγνληαη ηα ζθαιηά θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ξάκπεο.
Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Δημοζίεςζη Διακήπςξηρ
Οη δεκνζηεύζεηο γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο σο εμήο:
1.Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηνπηθό ηύπν δεκνζηεύεηαη άπαμ ζε κηα εκεξήζηα
εθεκεξίδα: «ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ».
2.Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο θνηλσθεινύο
επηρείξεζεο.
3.Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε www.pkdi.gr
4.Σέινο ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Ν.3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηνλ ηύπν βαξύλνπλ ηνλ δηαγσληδόκελν πνπ
αλαθεξύζζεηαη αλάδνρνο.
Άπθπο 3°
Υπόνορ και ηόπορ ηηρ δημοππαζίαρ,
1) Όζνη έρνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπο αθίλεην ή είλαη λνκείο αθηλήηνπ, πνπ πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία,
κπνξνύλ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο λα
εθδειώζνπλ εγγξάθσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο.
2) ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο
ην πξνζθεξόκελν αθίλεην (ή αθίλεηα).
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3) Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή από λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ.
Η εθπξνζώπεζε απνδεηθλύεηαη κε πιεξεμνύζην έγγξαθν, ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο από δηνηθεηηθή, αζηπλνκηθή ή δηθαζηηθή αξρή. Δθόζνλ ππάξρνπλ
ζπλδηθαηνύρνη αθηλήηνπ, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη από εθπξόζσπν απηώλ, ν νπνίνο
πξνζθνκίδεη εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό, σο άλσ, πιεξεμνύζην έγγξαθν.
4) Η Δπηηξνπή κεηά από επηηόπηα έξεπλα ζα θξίλεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Όζσλ ηα
πξνζθεξόκελα αθίλεηα θξηζεί όηη ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ζπλεπώο είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ζα
θιεζνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Β θάζε, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο (Αγίαο Μαξίλαο 55), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο.
5) Η εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο Β΄ θάζεο άλνηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα
νξηζζεί κε έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θαη ζα γλσζηνπνηεζεί
εγγξάθσο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ησλ νπνίσλ ηα πξνζθεξόκελα αθίλεηα θξίζεθαλ
θαηάιιεια.
6) Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο ηνπ Γ.
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο.
Άπθπο 4°
Διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ
1) Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα δέθα έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο κίζζσζεο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζε
πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε.
2) Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ κεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ
ηεο δεκνπξαζίαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή θαζπζηέξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ΚΓΑΠ πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο θαη ε
κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
3) ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί από ην Γ.. ε αλαζηνιή ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΓΑΠ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν ιύεηε απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε ε ζύκβαζε.
Άπθπο 5°
Καθοπιζμόρ οπίος πποζθοπάρ
1) Η πξώηε θαη αλώηαηε πξνζθνξά, πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο
κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 600€.
2) Η πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θύιιν πξνζδηνξηζκνύ αληηθεηκεληθήο αμίαο.
3) Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε πξνο απηόλ κε ηελ
έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν δηθαηνινγεηηθά.
4) Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα, κε ηελ παξέιεπζε ηνπ κήλα θαη
ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο κηζζσκέλεο πεξηόδνπ. Οη ηπρόλ
θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν, δελ ζα
επηβαξύλνληαη κε πξνζαπμήζεηο.
5) Σν κίζζσκα από ην δεύηεξν έηνο θαη κεηά ζα πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε έηνο θαηά ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
6) Γηα ελδερόκελεο θαζπζηεξήζεηο ή πηζαλή άξλεζε ζεώξεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο από ηελ Τπεξεζία Δπηηξόπνπ ζηα Ισάλληλα, νπδεκία επζύλε θέξεη ε
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ε νπνία δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν απηό ζε θακία
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απνδεκίσζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζθόκηζεο εθ κέξνπο
ηνπ εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ πνπ θαζηζηά ζύλλνκε ηελ απαίηεζε ηνπ.

Άπθπο 6°
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία - δικαιολογηηικά Α΄ θάζηρ
Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη θιεηζηό θάθειν
ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/81 κέρξη ηελ
εκέξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αξκόδηα ζπκπιεξσκέλν όπσο επηζπλάπηεηαη.
β) Σαπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό, ην
Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηά λόκν
δεκνζίεπζε θαζώο θαη πξαθηηθό ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία.
γ) Δπίζεκν ηίηιν (ζπκβόιαην) πξσηόηππν ή λνκίκσο ζεσξεκέλν, πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε
θπξηόηεηα ηνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ.
δ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη
απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
ε) Τπεύζπλε δήισζε όηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν από θάζε δνπιεία θαη δελ
πθίζηαηαη θακία ππνρξέσζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ελδερόκελεο νθεηιέο
απηνύ πξνο νηνλδήπνηε.
ζη) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα.
δ) Οηθνδνκηθή άδεηα ή άιιν πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε λνκηκόηεηαο πθηζηάκελνπ
θηεξίνπ
ε) Τπεύζπλε δήισζε πνπ λα δειώλεη όηη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνύζεο θαη δεζκεύεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ
1 ηεο παξνύζεο πνπ δελ πιεξνύληαη ήδε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Απνξξίπηεηαη ελδηαθεξόκελνο πνπ δελ έρεη πξνζθνκίζεη θάπνην από ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά.
Άπθπο 7°
Σπόπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ - Ανάδειξη πλειοδόηη
1) Η δεκνπξαζία γηα όζα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια (β' θάζε) ζα είλαη θαλεξή θαη
νη δηαγσληδόκελνη ζα κεηνδνηνύλ πξνθνξηθά ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Οη
πξνζθνξέο ζα γξάθνληαη ζην πξαθηηθό κε ηε ζεηξά πνπ εθθσλήζεθαλ κε ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθάζηνηε κεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ην
κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο
επόκελνπο θαη ηειηθά επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.
2) Απηόο πνπ κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ
επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμε απηήο παξνπζηάδνληαο θαη
ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό
ηνπ ινγαξηαζκό.
3) Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηνπ
δηαγσληζκνύ, δηαθνξεηηθά θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηώζεη ηελ
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 197 θαη 198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα..
4) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ γξαπηώο
ηπρόλ ελζηάζεηο ηνπο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή,
κλεκνλεύνληαη ζην πξαθηηθό θαη ην Γ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο απνθαζίδεη γη'
απηέο κε πιήξε αηηηνινγία.
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5) Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγςηηή, ν νπνίνο ζα
πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο
νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
6) Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ππέξ απηνύ,
πνπ πξνζέθεξε ην ρακειόηεξν πνζό.
7) Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Άπθπο 8°
Όποι ηηρ ζύμβαζηρ - Δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν
1) Ο κεηνδόηεο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε απέλαληη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε γηα ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλν από θάζε είδνπο δνπιεία. Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε εθόζνλ δηαπηζησζεί
όηη θάηη από ηα αλσηέξσ δελ ηεξείηαη, δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη είηε ηελ επηζηξνθή ηνπ
θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ, είηε ζηε κείσζε απηνύ. Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δηθαηνύηαη
λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
2) Σν αθίλεην πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο έγγξαθεο δηαβεβαηώζεηο ηνπ κεηνδόηε θαη
ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη
λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο Τ.Α. Πηβ/Γ.Π. νηθ14951/9-10-2001 ΦΔΚ
1397/Β/2001 άξζξν 3 (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θηεξίνπ θαηάιιεινπ γηα ζηέγαζε ΚΓΑΠ)
3) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ κεηνδόηε ζρεηηθά
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο, πέξαλ ηεο δπλαηόηεηαο πξνζθπγήο ζηνλ
πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ή θαη άιισλ αλεμάξηεησλ αξρώλ ή
ειεγθηηθώλ νξγάλσλ θαη νη δύν δηθαηνύληαη λα νξίζνπλ από έλα δηαηηεηή, απνζθνπώληαο
ζηελ επίιπζε ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε. Δάλ ηνύην δελ επηηεπρζεί ην θάζε
κέξνο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.
4) Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ κεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιόγν
θαη αηηία, πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο θαη
ε κνλνκεξήο άξλεζε ηνπ γηα πξνζππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
Άπθπο 9°
Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ
1) Ο κεηνδόηεο νθείιεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηόλ ηεο
ζρεηηθήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο, λα πξνζέιζεη
γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά κπνξεί κεηά από
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα θηλεζεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία πξνάζπηζεο ησλ
ζπκθεξόλησλ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε
ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά.
2) Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη, επαλαιακβάλεηαη θαη εγθξίλεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.
3) Απνθιείεηαη ζην κεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Άπθπο 10°
Επανάλητη - Μαηαίυζη ηηρ δημοππαζίαρ
1) Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Πξνέδξνπ αλ δελ
παξνπζηαζηεί θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ' απηήλ.
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2) Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, όηαλ:
■ ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ
ηηκήκαηνο ή ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο,
■ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ ππνγξάθεη ηα
πξαθηηθά,
■ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο δελ
πξνζέιζεη εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
3) Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηεο
Πξνέδξνπ θαη αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη όπσο
θαη ε αξρηθή, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο.
4) Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο
δηαγσληδόκελνπο.
5) Αλ ε δεκνπξαζία πνπ δηεμήρζε δελ απέθεξε απνηέιεζκα, δύλαηαη, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 194 ηνπ Ν. 3463/2006, λα γίλεη απεπζείαο κίζζσζε κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ.
6) Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο δηαθήξπμεο εθαξκνγή έρνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.
Άπθπο 11°
Λοιπέρ διαηάξειρ
1) Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ θήξπμε ηνπ κεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
β) ηελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε
απόθαζε ηνπ, ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο.
γ) ηελ αμίσζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ
ηπρόλ ζα ππνζηεί από ηελ παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κεηνδόηε, ιύζε ζύκβαζεο,
εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε απόθαζε ηνπ, ην Γ..
2) Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζην
ηύπν βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ εηζπξάηηνληαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ.
3) Η Γηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο
δεκνπξαζίαο
4) Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε,
ππεύζπλνη: Γεκήηξηνο Γθνπγηάλνο θαη Μηιηηάδεο Παππάο, ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο:
2651083940 θαη 83947, fax: 2651075784.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΔΛΔΝΗ ΑΚΟΝΙΓΟΤ
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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
γηα ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 518/21-7-2020 δηαθήξπμε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε
κεηαζηέγαζε ησλ ΚΓΑΠ Ακθηζέαο θαη Πεξηβιέπηνπ ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα Ακθηζέαο ή
ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πεξάκαηνο Γήκνπ
Ισαλληηώλ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΚΓΑΠ Ακθηζέαο θαη Πεξηβιέπηνπ

Πξνο
Σελ επηηξνπή εθηίκεζεο θαηαιιειόηεηαο αθηλήηνπ
(πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 48/11-2-2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ Ισαλληηώλ)

Ο/Η παξαθάησ ππνγξάθσλ/νπζα ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
θάηνρνο αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΓΗΛΩΝΩ
Όηη αθνύ έιαβα γλώζε ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο δηαθήξπμεο κε ηνπο όξνπο δεκνπξαζίαο
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο
Γήκνπ Ισαλληηώλ, επιθςμώ ηε κίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ κνπ ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ Ισαλληηώλ γηα
ηε κεηαζηέγαζε ησλ ΚΓΑΠ Ακθηζέαο θαη Πεξηβιέπηνπ ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα
Ακθηζέαο ή ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πεξάκαηνο
Γήκνπ Ισαλληηώλ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΚΓΑΠ Ακθηζέαο θαη
Πεξηβιέπηνπ.
Ο/Η Γει….
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