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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
Κλαζομενών 46 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Ταχ. Κωδ. : 161-22 
Τηλ. : 210-7229662 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 

 

Έχοντας υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 270/1981 Προεδρικού διατάγματος «Περί καθορισμού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 99/1984. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
4. Τις διατάξεις του άρθ. 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα του άρθρου 233 «Αρμοδιότητες» αυτού. 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/22-09-2017 (FEK 141/A'/28-09-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων 

αδειοδότησης και λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός 
των Νομικών Προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων». 

6. Την αριθ. 25/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την «Ανάγκη μίσθωσης νέου χώρου για 
τη στέγαση δομών προσχολικής αγωγής του «Ν.Π.Δ.Δ. Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» . 

7. Την αριθ. 9/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής με την οποία ορίστηκαν τα μέλη 
της Επιτροπής του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019 

8. Την αριθ. 29/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη στέγαση δομής 
προσχολικής αγωγής (βρεφικός σταθμός) του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» και καλούμε τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (20) ημερών από την τελευταία 
δημοσίευση της διακήρυξής, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Γενική Περιγραφή 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει: 

1. Να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καισαριανής, κατά προτίμηση κοντά στον κύριο 
οικιστικό ιστό της πόλης και τους μεγάλους οδικούς της άξονες. 

2. Να έχει ελάχιστη επιφάνεια εσωτερικών χώρων 133μ2 (με γενική εσωτερική διαρρύθμιση όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας) και 70 μ2 περιβάλλοντος χώρου (υπαίθριου ή 
ημιυπαίθριου), ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες βρεφών και νηπίων σύμφωνα με τα όσα 
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ορίζονται στο Π.Δ. 99/2017. Ανώτατο όριο εμβαδού δεν καθορίζεται και μεγαλύτερα ακίνητα 
μπορούν να γίνουν δεκτά στη δημοπρασία εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

3. Ο χώρος πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενος και να διαθέτει οικοδομική άδεια. Να είναι δυνατή η 
αλλαγή χρήσης του σε βρεφονηπιακό σταθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτιρίου, τις ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις, το καταστατικό της πολυκατοικίας ή οποία άλλη διάταξη. 

4. Η δομή προτιμάται να αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο επίπεδο και εάν αυτό δεν είναι δυνατό μπορεί να 
αναπτυχθεί το πολύ σε 2 (δύο) επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της δομής. 

5. Να έχει ιδιαίτερη δική του είσοδο. 

6. Να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την περίμετρο λειτουργούσας βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη 
εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από 
την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 σύμφωνα με 
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

7. Να εξυπηρετείται και να είναι συνδεδεμένο στα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας (νερού, 
αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.) στις αίθουσες που προορίζονται για τους σχετικούς 
σκοπούς. 

8. να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου 
φωταγωγών και γενικά να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προβλεπόμενες συνθήκες 
εργασίας για τους εργαζόμενους και διαμονής για τα παιδιά. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές του προς μίσθωση χώρου 

Ειδικότερα θα πρέπει τα προσφερόμενα ακίνητα να ικανοποιούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 
ή να μπορούν να τροποποιηθούν για το σκοπό αυτό με μικρές παρεμβάσεις. 

α) Διάταξη χώρων ακινήτου: 

Οι εσωτερικοί χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ή να δύναται με μικρές παρεμβάσεις να 
εναρμονιστούν με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 99/2017, με χωρίσματα, εσωτερικά κουφώματα, πόρτες και 
υαλοστάσια. 

Ειδικότερα απαιτείται να υπάρχουν χώροι που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον την κάτωθι περιγραφή. 

α/α Χώρος Αριθμός ξεχωριστών 
αιθουσών 

Ελάχιστα 
τετραγωνικά 
(συνολικά) σε 

m2 

Πρόσθετα 

Υποδοχή Διοίκηση 
1 Είσοδος αναμονής 1 12   
2 Γραφείο διοίκησης 1 7   
3 Μόνωση 1 6   

4 WC προσωπικού/κοινού 1 6 
Περιλαμβάνει 1 νιπτήρα 
και 1 WC 

Χώροι βρεφών 
5 Αίθουσες ύπνου 2 50   
6 Αίθουσα απασχόλησης 1 24   
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7 Χώροι αλλαγής - λουτρού 
βρεφών 

1 10 

Παρέχει πρόσβαση στο 
δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

Βοηθητικοί χώροι 

8 

Κουζίνα/χώρος 
παρασκευής γάλακτος και 
αποθήκης τροφίμων 1 12 

Περιλαμβάνει πάγκο με 
νεροχύτη, εγκατάσταση 
για ηλεκτρικές εστίες και 
σύστημα εξαερισμού. 

9 

Χώρος 
πλυντηρίου/συγκέντρωσης 
ακαθάρτων 1 6   

 

Σύνολο εσωτερικών 
χώρων – ωφέλιμης 

επιφάνειας (αριθμός 
αιθουσών και m2) 10 αίθουσες/δωμάτια 133 m2 

 Περιβάλλον χώρος (υπαίθριος ή 
ημιυπαίθριος)   70 m2 

  

Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού γίνονται βεβαίως αποδεκτά στη δημοπρασία, εφόσον πληρούν τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

β) Διατάξεις ασφαλείας: 

Για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στους χώρους του σταθμού, θα πρέπει αυτός να 
εξασφαλίζει ότι: 

• Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, θα έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με 
υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες. 

• Τα τζάμια θα είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη. 

• Το W.C. του προσωπικού και του κοινού θα περιλαμβάνει νιπτήρα και λεκάνη, αναμεικτική 
μπαταρία νιπτήρα. 

γ) Θέρμανση: 

• Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε λειτουργία, 
που να εξασφαλίζει τουλάχιστον εσωτερική θερμοκρασία 18 C όταν η εξωτερική είναι 0 C. Επίσης, 
θα υπάρχουν συστήματα ψύξης για λειτουργία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Βρεφονηπιακός 
Σταθμός μπορεί να είναι πλήρως κλιματιζόμενος (ψύξη-θέρμανση). 

δ) Περιβάλλων χώρος - υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι: 

• Ο περιβάλλοντας χώρος θα πρέπει να είναι περιφραγμένος με κατάλληλα κάγκελα ή στηθαία, που 
θα καθορίζουν την αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Τμήμα του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να 
σκιάζεται τους ζεστούς μήνες, καθώς μπορεί να είναι και ημιυπαίθριο. Ο υπαίθριος ή 
ημιυπαίθριος χώρος πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων 
αέρα (π.χ. πυλωτή). 

ε) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: 

• Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που θα καλύπτει τις απαιτήσεις 
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λειτουργίας της δομής (με έμφαση στην ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην επάρκεια 
ηλεκτρικών φορτίων, θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.). 

• Πλήρης εγκατάσταση παροχής κρύου και ζεστού νερού χρήσης, όπου απαιτείται, σε λειτουργία 
καθώς και κατάλληλες παροχές νερού για τις λοιπές εγκαταστάσεις. 

• Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, σε λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης», σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της 
μίσθωσης πριν από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον: 

• Μεταστεγαστεί η στεγασμένη δομή σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Καισαριανής. 

• Του παραχωρηθεί η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης. 

• Μεταβληθούν οι προδιαγραφές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά τρόπο τέτοιο που το 
μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες. 

• Μεταβληθούν μόνιμα οι ανάγκες για στέγαση βρεφών και νηπίων στις δομές του Δήμου, ώστε το 
μισθωμένο ακίνητο να μην είναι πλέον απαραίτητο.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται με απόφαση του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» και 
κοινοποιείται στον εκμισθωτή, έξι (6) μήνες πριν την λύση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 270/1981 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας ως εξής: 

1. Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καισαριανής και 
στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου. 

2. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Δήμου Καισαριανής και 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης».  

3. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του 
Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει µετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981. Ειδικότερα η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Π∆ 270/81 
ορίζει ότι η δημοπρασία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από την διακήρυξη, υποβάλλουν τις προσφορές 
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τους, τις οποίες αξιολογεί η αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81και 
κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων µε αιτιολογημένη έκθεση. Στη 
δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος µόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία 
κρίθηκαν κατάλληλα.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Πρώτη Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος/αξιολόγηση προσφορών. 

 Με την παρούσα διακήρυξη του Προέδρου καλούνται, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να 
συµµετέχουν στη δηµοπρασία, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 26 
Αυγούστου 2019, να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Εκτίµησης 
Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, που έχει οριστεί µε την αριθµ. 11/2019 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής. 

 Δικαιολογητικά προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά 
συμμετοχής: 

1. Αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται από την υπηρεσία. 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη/ενδιαφερόμενου. 

3. Τίτλο ιδιοκτησίας και αντίγραφο του Ε9.  

4. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και θεωρημένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου 
που θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη χρήση, εγκεκριμένο τεύχος στατικών και βεβαίωση στατικής 
επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη 
συγκεκριμένη χρήση.  

5. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τοπογραφικό, κάτοψη ορόφου και 
βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να 
πιστοποιεί τη συγκεκριμένη χρήση. Τα σχεδιαγράμματα συνοδεύονται απαραίτητα από υπεύθυνη 
δήλωση του μηχανικού που κάνει την υπαγωγή και αναφέρει ότι είναι ταυτόσημα με αυτά που 
συνοδεύουν τη δήλωση υπαγωγής. 

6. Αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού του κτιρίου, σε περίπτωση που 
το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, από την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα της ζητούμενης 
μίσθωσης-χρήσης (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού). 

7. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 

8. Σε περίπτωση ύπαρξης ανελκυστήρα που εξυπηρετεί αποκλειστικά τον προσφερόμενο χώρο, η 
βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα σε ισχύ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, 
τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον 
καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο 
που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. 

Οι φάκελοι θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής, υπόψη της Επιτροπής Εκτίμησης 
Ακινήτων του Δήμου Καισαριανής. Ο φάκελος θα γράφει απ' έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και 
τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου). 
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 Αποσφράγιση προσφορών / πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων: 

Μετά τη λήξη του 20ημέρου η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων αποσφραγίζει δημόσια τους φακέλους, 
μονογράφει τα δικαιολογητικά, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές εάν είναι πλήρεις και σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης.  

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους το επιθυμούν μπορούν να παρίστανται στην αποσφράγιση των 
προσφορών και να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή είναι αόριστες ή υπό αίρεση 
θα απορρίπτονται, εκτός και εάν οι αποκλίσεις αυτές κρίνοντα επουσιώδεις, ύστερα από αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς 
του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο. 

Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων διενεργεί επίσης επιτόπια έρευνα, για να κρίνει την καταλληλότητα των 
προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θέση του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως παλαιότητα χρήση, λειτουργία, θέρμανση, ψύξη, 
ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλικά και γενικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη 
λειτουργία. Η έρευνα αυτή με τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν 
την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

Οι διαγωνιζόμενοι μειοδότες υποχρεούνται να ζητούν εγγράφως και με απόδειξη από την Επιτροπή, πριν 
την υποβολή των πρακτικών αυτής, όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφηνίσεις αυτές 
οφείλει η Επιτροπή να ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισμού και να τις καταχωρεί στα σχετικά 
πρακτικά. 

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη υποβολής των 
προσφορών, αιτιολογηµένη έκθεση – πρακτικό που αναφέρεται στους λόγους έγκρισης ή απόρριψης για 
το κάθε προσφερόμενο ακίνητο. Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιείται με απόδειξη σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους (που έχουν υποβάλλει προσφορές), περίληψη δε τοιχοκολλείται στα γραφεία του 
Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Δεύτερη Φάση: Διενέργεια δημοπρασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες, καλούνται από την Επιτροπή 
Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Καισαριανής σε ορισμένη ημέρα και ώρα που θα ορίσει με 
απόφασή του ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» προς συνέχιση του διαγωνισμού μεταξύ τους, με 
προφορική μειοδοσία. 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το 
ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η 
δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον 
τελευταίο μειοδότη. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ αυτού που προσέφερε το 
χαμηλότερο ποσό. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 
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τους επί της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο 
πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Κατακύρωση-Έγκριση πρακτικών 

Μετά τη λήξη της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών συντάσσει πρακτικό 
διενέργειας του διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα τη μίσθωση ακινήτου ή την 
επανάληψη του διαγωνισμού. Το πρακτικό υπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. 

 Το πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου περί 
καταλληλότητας του ακινήτου και επισυνάπτονται οι προσφορές των μειοδοτών και οι τυχόν ενστάσεις 
και οι επ' αυτών αποφάσεις της Επιτροπής.  

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του πρακτικού και της απόφασης της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» αποφασίζει για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψη αυτού ή ακόμα και την αναβολή 
λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο 
διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της 
και κατά τον χρόνο ισχύος της. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών 
της δημοπρασίας. 

Ακόμα, παρατυπία της δημοπρασίας δεν δίνει στον εκμισθωτή ή στο μειοδότη κανένα δικαίωμα για 
αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Επανάληψη – Ματαίωση Δημοπρασίας 

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του Δ/Σ του ΝΠΔΔ αν δεν 
παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ' αυτήν. 

2) Επίσης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δ/Σ όταν: 

 το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 
δημοπρασίας, 

 μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, 

 μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 
εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

3) Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. και 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της. 

4) Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 
3463/2006, να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Υπογραφή της σύμβασης 

Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την 
έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

1. Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο για την πραγµατική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλεία. Το 
Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την 
επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε στη µείωση αυτού. Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να προβεί 
στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 

2. Ο μισθωτής (το Ν.Π.Δ.Δ.) υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

3. Το μίσθωμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την παράδοση - παραλαβή του μισθίου και την 
υπογραφή της σύμβασης και θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, 
σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

4. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει θα παραμείνει σταθερό τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια του 
συμφωνητικού. Αναπροσαρμογή του μισθώματος μπορεί να γίνει μετά το πέρας του 1ου έτους από 
την υπογραφή της σύμβασης και μόνον αν εκδοθεί νέα διάταξη σχετικά με τα μισθώματα του 
Δημοσίου. 

5. Ο Δήμος Καισαριανής δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν μεσιτικών δικαιωμάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Λήξη της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται λήξασα με την περάτωση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος του άρθρου 3 της 
παρούσας. 

Επιτρέπεται από πλευράς του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» η μονομερής παράταση της μίσθωσης για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στον εκμισθωτή έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την λήξη της αρχικής μίσθωσης. 

Η χρήση, από το Ν.Π.Δ.Δ. του ακινήτου πέρα από τον χρόνο λήξης της μίσθωσης ή της παράτασης της, 
θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Για την χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό 
της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λοιπές διατάξεις 

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 

α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. και τη λύση της σχετικής σύμβασης.  

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφαση του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

2) Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 
καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-Παροχή διευκρινήσεων 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. 
Μανωλίδης», ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00, αρμόδιο κ. Αντρέα Καμπίτση στο 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7229662.      

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
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