
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη   17 Οκτωβρίου 2019 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου 4165 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Έχοντας υπόψη: 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) το Ν.3852/2010 

δ) την αριθ. 95/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση 
ακινήτου ,  και τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας. 

Διακηρύσσει 
 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010,  
Ν.3463/06 και του Π.Δ 270/81 , θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και θα γίνει στο 
κτήριο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Καρτάλη 2)  ενώπιον Επιτροπής , σε μέρα και ώρα που θα 
καθορισθεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα 
ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Το προς μίσθωση ακίνητο  πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον 200 τ.μ. με 

αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 180 τ.μ. στο ισόγειο ή σε υπόγειο χώρο και ένας 
αύλειος χώρος τουλάχιστον 400 τ.μ. ,  να βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου ,  στην,  στην 
Βορειοανατολική περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
των 150 μέτρων αριστερά και δεξιά της οδού Άβαντος. Δηλαδή από την αρχή της οδού 
από την διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι και το ύψος της Εκκλησίας του Αγίου 
Νεκταρίου. 

Να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και  κατάλληλο για τη 
λειτουργία του Παιδικού Σταθμού. Σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις 
προϋποθέσεις   που περιλαμβάνονται στη συνημμένη από 29.07.2015 τεχνική έκθεση , η 
οποία αποτελεί  ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Α. Κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας: 



 
Ο Πρόεδρος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη  με τους καθορισθέντες όρους, πλην 

του τιμήματος, καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως, εντός είκοσι (20) ημερών από της 
δημοσίευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

Οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν:  
α) τους  τίτλους κυριότητας των ακινήτων τους και τα πιστοποιητικά μεταγραφής 

στο υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης,  
β) τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά  σχέδια , κατόψεις, ηλεκτρομηχανολογικά 

σχέδια των προσφερομένων χώρων εγκεκριμένα από την Πολεοδομία του 
Δήμου,  

γ)  να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ακίνητο τους  δεν έχει 
κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα,  

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

ε) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης του ακινήτου,  
στ) αντίγραφα οικοδομικής άδειας , πιστοποιητικού πυρασφάλειας (θα 

προσκομισθεί με την υπογραφή της σύμβασης) , καθώς και άδεια χρήσης του 
ακινήτου για Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς. 

ζ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 
 

  Β .Κατά τη δεύτερη φάση της δημοπρασίας: 
Κατά τη δεύτερη φάση, καλούνται επί αποδείξει να λάβουν μέρος στη φανερή , 

μειοδοτική και προφορική δημοπρασία μόνο αυτοί  που τα ακίνητά τους κρίθηκαν 
κατάλληλα στην πρώτη φάση .  

Θα πρέπει να προσκομίσουν: ΤΟ ΈΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ενός έτους μισθώματα  
α)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Τ.Π και Δανείων ή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ,  ποσού χιλίων  ευρώ (1.000,00 €). Θα απευθύνεται προς το 
νομικό πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία : «Μίσθωση ακινήτου 
για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού», θα έχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 
κα θα περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα 
διζήσεως καθώς και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να 
καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμιά ένσταση ή αντίρρηση μέσα 
σε πέντε (05) ημέρες από τη σχετική προς τούτο ειδοποίηση. Η χρονική 
ισχύς της εγγυητικής επιστολής πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) 
μέρες από την ημερομηνία της μειοδοτικής, προφορικής και φανερής 
δημοπρασίας της μίσθωσης. 

β) βεβαίωση μη οφειλής του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη από το Δημοτικό 
Ταμείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα της παράτασης για άλλα πέντε (5) 
χρόνια από το Νομικό Πρόσωπο. Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της 
σύμβασης, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, και πριν την λήξη της, με 
έγγραφη προειδοποίηση που θα επιδοθεί στον εκμισθωτή τουλάχιστον πριν δύο (2) μήνες 

Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται κάθε μήνα, με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληρωμής 
δαπανών που ισχύουν στους ΟΤΑ. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα ο ιδιοκτήτης για την υπογραφή της 
σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του 



Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αλεξανδρούπολης . 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

 
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Νομικό Πρόσωπο για χρήση 

μέσα στο χρόνο  που δηλώνει στην δήλωση του Ν. 1599/86, κατάλληλο και σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσης απόφασης , της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά λύεται η 
μίσθωση από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος 
Δήμου Αλεξανδρούπολης  , υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η  διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου 

, στο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σε μία εφημερίδα της πόλης ή του 
Νομού. 

2. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη , η υποχρέωση δε αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

3. Ο τελευταίο μειοδότης  δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση 
των πρακτικών της δημοπρασίας , από το Διοικητικό Συμβούλιο . 

4. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την πρόσκληση 
για υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει , διαφορετικά εκπίπτει η εγγυητική 
χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση υπέρ του Νομικού Προσώπου. 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 
6. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου, ο νέος ιδιοκτήτης  υποχρεούται να σεβαστεί 

την παρούσα μίσθωση. 
7. Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα , 

νομή , επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, στον 
οποίο και καταβάλλονται εφεξής, μετά την προσκόμιση των τίτλων , τα μισθώματα. 

8. Κατά τα λοιπά και όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις περί « 
μίσθωσης  ακινήτων τρίτων από τους ΟΤΑ» 

 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

τηλ.25510-83012 & 25510-53225 και στα γραφεία του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (Καρτάλη 2) . 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

Ραπτόπουλος Νικόλαος
 


