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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Μειοδοηικήρ Δημοππαζίαρ Μίζθυζηρ Ακινήηος
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο Π.Δ. Πέιιαο Γηαθεξύζζεη όηη ζα
δηελεξγεζεί κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/28-3-2003 (Φ.Δ.Κ.
76/ηΑ) γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ θαηάιιεινπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο ππεξεζίαο Γ.Α.Κ. – Απσεία Ν.
Πέλλαρ, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
1. Σο πποζθεπόμενο ακίνηηο ππέπει να διαθέηει σώποςρ ζςνολικήρ επιθάνειαρ
(εξαιποςμένυν ηυν σώπυν κλιμακοζηαζίυν, ανελκςζηήπυν, πλαηύζκαλυν και
κοινόσπηζηυν διαδπόμυν) πεπίπος 360,00 η.μ., ήηοι γπαθειακούρ σώποςρ,
υθέλιμηρ επιθάνειαρ πεπίπος 60,00 η.μ., σώποςρ απσείυν υθέλιμηρ επιθάνειαρ
πεπίπος 230,00 η.μ. και λοιπούρ βοηθηηικούρ σώποςρ πεπίπος 70 η.μ.. Επίζηρ
να πληποί όλερ ηιρ πποϋποθέζειρ καηαλληλόηηηαρ από άποτη θυηιζμού,
αεπιζμού, μέζυν ζκίαζηρ, θέπμανζηρ, τύξηρ / κλιμαηιζμού, ζύμθυνα με ηοςρ
ιζσύονηερ κανονιζμούρ.
2. Τν αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην Δήμο Έδεζζαρ, εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Έδεζζαο.
3. Τν αθίλεην ππέπει / μποπεί * να είναι αποπεπαηυμένο, ημιηελέρ* ή ςπό ανέγεπζη*
θαη λα παξαδνζεί έηνηκν γηα ρξήζε ζην Γεκόζην κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί
ζηελ απόθαζε έγθξηζεο πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε
κίζζσζεο.
4. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ
Δπηηξνπή Σηέγαζεο πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, νη ίδηνη ή εηδηθόο πξνο ηνύην
πιεξεμνύζηνο έγγξαθε πξνζθνξά ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο νη ρώξνη,
ε επηθάλεηα, ε ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνπλ θαζώο
θαη ην δεηνύκελν κίζζσκα. Σηελ πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη :
α) αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ κε σπήζη γπαθεία-καηαζηήμαηα,
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα πνιενδνκηθή αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηνύ,
βεβαίσζε αξκνδίαο (πνιενδνκίαο ή Γήκνπ) γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
θηηξίνπ θαη ππεύζπλε δήισζε πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνύ θαη ηα
σθέιηκα θνξηία πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη.
β) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599 / 1986 (Φ.Δ.Κ. 75 / Α) ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από
ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ.
γ) εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
γηα πνζνζηό ίζν κε ην δέθαην (1/10) ηνπ δεηνύκελνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο, σο εγγύεζε
όηη ζα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο κέζα ζε
πξνζεζκία πνπ ζα ηαρζεί θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην γηα ρξήζε ζην Γεκόζην ζηελ
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θαηάζηαζε θαη ην ρξόλν πνπ ζα νξηζζεί από ηε ζρεηηθή απόθαζε έγθξηζεο ησλ
πξαθηηθώλ ηεο Γεκνπξαζίαο.
δ) εηδηθό πιεξεμνύζην εθόζνλ ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από πξόζσπν άιιν από ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ.
Δθόζνλ ε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ θαηαηίζεηαη αλαθέξεηαη ζε ρξήζε άιιε από ηελ
δεηνύκελε ζηελ πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζα πξέπεη νη πξνζθέξνληεο λα
θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599 / 1986 κε ηελ νπνία λα
δειώλεηαη ε ππνρξέσζή ηνπο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο αιιαγήο ρξήζεο ηνπ
αθηλήηνπ ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 4 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ
λόκνπ, πνπ ζα πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ ηειεπηαίν κεηνδόηε κεηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ, ζηνπο δε ππόινηπνπο
κεηέρνληεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο.
Από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο εγγύεζεο ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο
παξαγξάθνπ απηήο απαιιάζζνληαη ηα ΝΠΓΓ θαη νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο α’ θαη β’ βαζκνύ.
Αλ ζηε δεκνπξαζία ιάβνπλ κέξνο νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ήδε
ζηεγάδεηαη ε ππεξεζία επηηξέπεηαη ε ππνβνιή από κέξνπο ηνπο ηεο απαηηνύκελεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο κέρξη ηελ έγγξαθε απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ πξαθηηθνύ
θαηαιιειόηεηαο ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ.
5. Οη δηαγσληδόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνύλ θαηάιιεια κε ην πξαθηηθό
θαηαιιειόηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Σηέγαζεο πνπ ζπληάζζεηαη κεηά από δηελέξγεηα
απηνςίαο ζ’ απηά, νθείινπλ αθνύ απνδερηνύλ εγγξάθσο ηνπο όξνπο ηνπ πξαθηηθνύ,
ζην νπνίν ππνδεηθλύνληαη νη εξγαζίεο (επηζθεπέο-δηαξξπζκίζεηο) πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη
λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνθνξηθή κεηνδνηηθή δεκνπξαζία ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ
ζπλεδξηάδεη δεκόζηα ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί κε ην πην πάλσ πξαθηηθό. Γηα λα
γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά θαηά ηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη
θαηώηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) ηεο ρακειόηεξεο έγγξαθεο
πξνζθνξάο, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη απαξάδεθηε. Με ην πνζνζηό απηό εμαθνινπζεί ε
κεηνδνζία κέρξη ηελ θαηαθύξσζε. Κάζε πξνθνξηθή πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή κέρξη
ηελ νξηζηηθή θαηαθύξσζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Αλ δελ γίλνπλ θαηά ηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε λέεο πξνζθνξέο, σο κίζζσκα πνπ επηηεύρζεθε ζεσξείηαη ην δεηνύκελν κε
ηε κηθξόηεξε έγγξαθε πξνζθνξά θαη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ίζσλ γξαπηώλ
πξνζθνξώλ σο κίζζσκα πνπ επηηεύρζεθε ζεσξείηαη απηό πνπ αληηζηνηρεί ζην αθίλεην
πνπ ζα επηιεγεί ηειηθά από ηελ Δπηηξνπή Σηέγαζεο.
6. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη
ηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ.
7. Ο κεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί κε ηελ απόθαζε ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο νθείιεη λα πξνζέιζεη, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ
αλαθνίλσζε ηεο πην πάλσ απόθαζεο από ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία, γηα ηελ θαηάξηηζε
ηεο ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζήο ηνπ αλαδεηρζέληνο κεηνδόηε κέζα ζηελ
νξηζκέλε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ηόηε κε απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ν κεηνδόηεο
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ σο
Γεκόζην έζνδν. Με ηελ ίδηα απόθαζε δίλεηαη εληνιή ζηελ αξκόδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία
λα επαλαιεθζεί ε δεκνπξαζία, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν κεηνδόηεο πνπ
θεξύρζεθε έθπησηνο.
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8. Ο εθκηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε
ζύκβαζε, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηε ρξήζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηάιιειν θαη ζύκθσλν
πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο
κίζζσζεο. Γηαθνξεηηθά ε κίζζσζε ιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη θαηαπίπηεη ε εγγύεζε πνπ έρεη
θαηαηεζεί ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Τν Γεκόζην πξνβαίλεη ζε λέα κίζζσζε ρσξίο
δεκνπξαζία θαη ν κεηνδόηεο ππνρξεώλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε κε
πξνζήθνπζα παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ, ίζε κε ην 1/10 ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηεο
ζύκβαζεο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηέγαζε ηεο Υπεξεζίαο ζε
άιιν αθίλεην, πνπ βεβαηώλεηαη σο δεκόζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Ζ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ
1/10 ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ επέξρεηαη θαη αλ δελ
παξαδνζεί εκπξόζεζκα ην κίζζην. Οη ζπλέπεηεο ηεο κε εκπξόζεζκεο παξάδνζεο δελ
επέξρνληαη ζε πεξηπηώζεηο θαζπζηεξήζεσλ πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ
Γεκνζίνπ ή ζε αλσηέξα βία ή ζε ηπραίν γεγνλόο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα
εθδνζεί απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο Σηέγαζεο, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη αλαιπηηθά ε αλαγθαηόηεηα θαη νη ιόγνη
παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ παξαιαβή
ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ από ην Γεκόζην ή ηελ απόδνζε απηνύ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά
ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πην πάλσ λόκνπ.
9. Ο εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα πξνβαίλεη ζηηο
αλαγθαίεο επηζθεπέο θζνξώλ θαη βιαβώλ, πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ
κηζζίνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη από ηελ ζηεγαδόκελε ππεξεζία. Σε
πεξίπησζε αξλήζεώο ηνπ ή κε εθηέιεζεο ησλ επηζθεπώλ κέζα ζηελ ηαρζείζα
πξνζεζκία, ην Γεκόζην έρεη ην εθιεθηηθό δηθαίσκα λα πξνβεί:
α) Σε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κίζζσζε, κε δεκνπξαζία
ή απ’ επζείαο, άιινπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηεο δηαθήξπμεο.
β) Σηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο
ηνπ ηδηνθηήηε, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ,
όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε – βεβαίσζε ηερληθήο
ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.
γ) Σηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ επηζθεπήο από ηνλ εθκηζζσηή.
Τν Γεκόζην δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ
αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ
παιαηόηεηα απηνύ ή ζε ηπραίν γεγνλόο.
10. Τν Γεκόζην κπνξεί λα πξνβεί ζε ιύζε ηεο κίζζσζεο πξηλ από ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο
ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, εθόζνλ:
α) Μεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ.
β)Παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ θαηάιιεινπ
αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ππόινηπν ηεο κίζζσζεο.
γ) Καηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία.
δ) Μεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζύλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαηά
ηξόπν ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιύπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο.
ε) Μεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο.
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ζη) Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε κίζζσζε γηα ηελ θάιπςε ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηεηξαεηίαο αληηθαηαζηαζεί κε
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ.
Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο εθδίδεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο απόθαζε πξόσξεο ιύζεο
κίζζσζεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Σηέγαζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη
κε βάζεη ην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο θαη ζύκθσλε γλώκε
ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. Ζ απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη κε
κέξηκλα ηεο αξκόδηαο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη
ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Από ηελ
εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.
11. Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο
- Θξάθεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Σηέγαζεο, επηηξέπεηαη ε
εγθαηάζηαζε άιιεο Γεκόζηαο ππεξεζίαο ζην κηζζσκέλν αθίλεην αληί απηήο γηα ηελ
νπνία έγηλε ε κίζζσζε, αθόκε θαη αλ ν όξνο απηόο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζύκβαζε
κίζζσζεο, θαζώο θαη ε ζπζηέγαζε Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ ζην ίδην αθίλεην. Σηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ δελ δηθαηνύηαη θακία απνδεκίσζε ή
πξόζζεην κίζζσκα. Σε θακία όκσο πεξίπησζε ην Γεκόζην δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην κηζζσκέλν αθίλεην γηα ζηξαησληζκό ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ζηέγαζε πξνζσπηθνύ
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
12. Ζ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο
ζην κίζζην, πνπ απνδεηθλύεηαη από ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη
θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο. Τν κίζζσκα ππόθεηηαη ζε
θξαηήζεηο θαη ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη επηβαξύλνπλ ηνλ
εθκηζζσηή. Ζ κίζζσζε δελ επεξεάδεηαη από ελδερόκελε κεηαβνιή ζην πξόζσπν ηνπ
εθκηζζσηή θαη ζπλερίδεηαη κε ην λέν εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ. Τα κηζζώκαηα
θαηαβάιινληαη από ην Γεκόζην ζην λέν εθκηζζσηή κόλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηε
ζηεγαδόκελε ππεξεζία θαη ζηελ αξκόδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία ησλ απαξαίηεησλ
εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο κεηαβνιήο.
13. Σησπεξή αλακίζζσζε δελ επηηξέπεηαη. Ζ ρξήζε από ην Γεκόζην ηνπ κηζζσκέλνπ
αθηλήηνπ πέξα από ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο ζεσξείηαη σο ζησπεξή παξάηαζε ηεο
κίζζσζεο. Γηα ηε ρξήζε απηή θαηαβάιιεηαη κίζζσκα ίζν κε απηό ηεο κίζζσζεο πνπ
έιεμε, ην νπνίν αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε.
Δπηηξέπεηαη ε από πιεπξάο Γεκνζίνπ κνλνκεξήο παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα κέρξη ηξία έηε κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ύζηεξα από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο
Δπηηξνπήο Σηέγαζεο. Ζ απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα Κηεκαηηθή
Υπεξεζία ζηνλ εθκηζζσηή έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
κίζζσζεο, αθνύ όκσο πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δύν ηνπιάρηζηνλ δεκνπξαζηώλ γηα
Μίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, νη νπνίεο απέβεζαλ άγνλεο ή αζύκθνξεο.
14. Ο εθκηζζσηήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ
ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο παξνρώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ θαη
ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πξνο ζηέγαζε ππεξεζίαο θαη ζηε
ζύλζεζε απηώλ κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο πόιεο. Μόλν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε από
πιεπξάο εθκηζζσηή ησλ απαξαίηεησλ κεηξεηώλ ξεύκαηνο θαη λεξνύ ην Γεκόζην κπνξεί
λα αλαιάβεη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ
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πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο κηζζσκέλνπο ρώξνπο. Δάλ νη κηζζσκέλνη από ην Γεκόζην
ρώξνη βαξύλνληαη κε θνηλόρξεζηεο δαπάλεο, ην Γεκόζην ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή
ηεο αλαινγίαο θνηλνρξήζησλ κε βάζε ηνλ ηζρύνληα πίλαθα θαηαλνκήο θνηλνρξήζησλ
δαπαλώλ κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ
(πδξαπιηθήο, ειεθηξηθήο, ζέξκαλζεο – ςύμεο, αλειθπζηήξσλ) πνπ βαξύλνπλ ηνλ
εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ.
15. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη δσδεθαεηήο θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ από ην Γεκόζην.
16. Ανώηαηο όπιο μηνιαίος / εηήζιος** μιζθώμαηορ νξίδεηαη ην πνζό ησλ Οκηακοζίυν
Εςπώ (800,00 Ε). Τν κίζζσκα πνπ ηειηθά ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία ζα
παξακείλεη ζηαζεξό γηα κηα ηξηεηία θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο θαη από ηελ
έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο κίζζσζεο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε
ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ δσδεθάκελνπ, όπσο απηή (ε κεηαβνιή)
ππνινγίδεηαη από ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ. (Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή). Τν κίζζσκα ππόθεηηαη ζε
θξαηήζεηο ππέξ Μ.Τ.Π.Υ. θαη ηέινο ραξηνζήκνπ θξαηήζεσλ θαη θξαηήζεηο ππέξ ΟΓΑ
πνζνζηνύ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
17. Η δημοππαζία θα διεξασθεί ηην 8η Νοεμβπίος 2013 ημέπα Παπαζκεςή και από
ώπα 10:00 π.μ. έυρ 12:00 μ.μ. ζηο κηίπιο ηος Διοικηηηπίος Έδεζζαρ, ζηο γπαθείο
(118) ηηρ Κηημαηικήρ Τπηπεζίαρ Π.Ε. Πέλλαρ.
18. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε πνπ ζα
αλαδεηρζεί κε ηελ απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.
19. Σην πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη: α) λα ηεξείηαη ν θαλνληζκόο ππξνπξνζηαζίαο
θαη λα θαηαηεζεί από πιεπξάο εθκηζζσηή πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο ηεο αξκόδηαο
Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ β) λα παξέρνληαη νη
πξνβιεπόκελεο δηεπθνιύλζεηο γηα (ΑΜΔΑ) γ) λα δεισζεί κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.
1599/1986 εάλ ην θηίξην έρεη ππνζηεί βιάβεο ζεηζκνύ ή ππξθαγηάο θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε λα πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ ε εγθεθξηκέλε από
αξκόδην Γξαθείν Απνθαηάζηαζεο Σεηζκνπιήθησλ ή Πνιενδνκηθή Υπεξεζία ε ζρεηηθή
άδεηα επηζθεπήο, ζεσξεκέλε κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
20. Ζ ηζρύο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζα πξνζδηνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πξνο
ζηέγαζε ππεξεζίαο. Θα ππάξρεη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ
ηζρύνο ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ νύησο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζπληειεζηήο ηζρύνο
(ζπλ θ) ηνπιάρηζηνλ 0,95. Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ από αδεηνύρν
εγθαηαζηάηε-ειεθηξνιόγν, όπνπ λα αλαγξάθεηαη ε κεηξεζείζα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
ηζρύνο (ζπλ θ).
21. Τα θσηηζηηθά ζώκαηα δελ πξέπεη λα είλαη θιάζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαηώηεξεο ηεο
Β (θαηά ην παξάξηεκα IV ηεο θνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Γ6/Β/13897/15-09-1999)
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θιάζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο
Α ή Β, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ελζσκαησκέλν ή εμσηεξηθό ζηξαγγαιηζηηθό πελίν ηύπνπ
ειεθηξνληθνύ ή ειεθηξνληθνύ κε ξύζκηζε θαη ελαιιαθηηθά καγλεηηθνύ ηύπνπ πςειήο
απόδνζεο, απνθιεηόκελεο ηεο ρξήζεο καγλεηηθώλ πελίσλ πςειώλ απσιεηώλ θαη
ηύπνπ standard (κε εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά ηεο θνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο
Γ6/Β/17682/16-10-2001).
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22. Πξόζζεηνη όξνη: 1) Γηα ην πξνζθεξόκελν αθίλεην, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ, πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ 89 α / 19.5.2008 θαη ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο αξηζ.
Γ6/Β/νηθ.5825/30.3.2010, ΦΔΚ 407 Β / 9.4.2010, όπσο ηζρύνπλ. 2) Τν ηέινο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο (Τ.Α.Π.) ππέξ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ βαξύλεη ηνλ εθκηζζσηή θαη
παξαθξαηείηαη από ην κίζζσκα ζύκθσλα κε ηελ αξ. 2/932/15-2-2008 Απόθαζε ηνπ
Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 326/η.Β΄/28-2-2008). 3) Τν θηίξην ζα
πξέπεη λα παξαδνζεί πιήξεο από πιεπξάο ιεηηνπξγηθόηεηαο (ειεθηξνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαισδηώζεηο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, θιηκαηηζηηθά θ.ι.π.), θαζώο θαη
νηηδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην από ηελ επηηξνπή ζηέγαζεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
ππεξεζίαο. 4) Σηε δεκνπξαζία δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο νη θύξηνη ησλ
αθηλήησλ θαη νη θάηνρνη απηώλ δπλάκεη ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing),
εθόζνλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνζθνκίζνπλ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ
αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3130/2003
πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ λ.4099/2012 (Α΄250).
Η έγγξαθε ζπλαίλεζε ζα ππνβάιιεηαη σο ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75),
ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ππόςε κίζζσζε θαη
όηη ζα πξνζέιζεη γηα ηε ζπλππνγξαθή ηεο κίζζσζεο, θαζώο θαη όηη ζε πεξίπησζε
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζα ππεηζέιζεη σο εθκηζζσηήο ζηε
ζύκβαζε κε ην δεκόζην γηα ηελ ππόινηπε δηάξθεηα απηήο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
23. Γηα ηελ ελ ιόγσ κίζζσζε έρεη εμαζθαιηζζεί πίζησζε ζύκθσλα κε ην αξ. πξση.
111572/ΗΕ/183/Φ.ΓΗΟΗΚ./12-8-2013
έγγξαθν
ηνπ
Υπνπξγείνπ
Παηδείαο
θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ αξ. πξση. νηθ.2/20420/ΓΠΓΚ/25-2-2013 εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
ΕΔΕΑ : 24 / 10 / 2013
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ
ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑ

ΥΡΤΟΣΟΜΟ Ν. ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ
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