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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 10 από 02/07/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 10/1653/26-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  
 

ΓΙΑ 
«Κατάρτιση  όρων ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού φανερής και προφορικής ∆ηµοπρασίας 

για την µίσθωση ακινήτου για τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας.» 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
 

ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επίδοσης ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά κατά κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), 
ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΗΜΑ)  ο κ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), η κ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
       Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1623/21-06-

2019 εισήγηση µε θέµα: «Κατάρτιση  όρων ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού φανερής και 

προφορικής ∆ηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου για τον ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η οποία 

έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
       «Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας προτίθεται να προβεί σε µίσθωση ακινήτου 

µε φανερή και προφορική µειοδοτική δηµοπρασία, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση αίθουσας 

οµαδικών προγραµµάτων καθώς και του χορευτικού εργαστήρι, τη φύλαξη των παραδοσιακών φορεσιών 

(βεστιάριο), συγκεκριµένα στην ευρύτερη  περιοχή στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και σε κοντινή απόσταση από 

το Κεντρικό κτίριο του Ν.Π. επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το 

γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του, σύµφωνα µε: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ ΦΕΚ 114 τ΄Α΄),  

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ΄Α΄),  

3) τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α΄) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 

κοινοτήτων, 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλείται  

Να πάρει σχετική απόφαση καθορισµού των όρων της διακήρυξης για την  µίσθωση ακινήτου όπως : 

 
Άρθρο 1ο. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Να διεξαχθεί ∆ηµόσιος µειοδοτικός φανερός & προφορικός διαγωνισµός ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Π.∆. 270/1981 

και καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από  την 

δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο (2) εφηµερίδες και την ανάρτησή της στο ¨∆ιαύγεια¨, στο 

site  του ΟΠΑΝ www.opandni.gr και της τοιχοκόλλησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και του 

Νοµικού Προσώπου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 2ο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να πληροί  σωρευτικά  τα ακόλουθα :   

Α) να βρίσκεται στην ευρύτερη  περιοχή στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και σε κοντινή απόσταση από το Κεντρικό 

κτίριο του Ο.Π.Α.Ν. επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το 

γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του. 

Β) Το οίκηµα να είναι πλήρως αποπερατωµένο και να παραδοθεί απολύτως έτοιµο και κατάλληλο για την 

χρήση που προορίζεται στον Ο.Π.Α.Ν. για τη στέγαση οµαδικών προγραµµάτων καθώς και του χορευτικού 

εργαστήρι, τη φύλαξη των παραδοσιακών φορεσιών (βεστιάριο), το οποίο θα προκύπτει από την άδεια της 

οικοδοµής, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. 

Γ) Να διαθέτει χώρο συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας από 100m2 έως 140m2 , ήτοι θα περιλαµβάνει µια 

αίθουσα οµαδικών προγραµµάτων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, χώροι υγιεινής, κ.λ.π.) 

διαµορφωµένο σε 1 επίπεδο και µε πατάρι εάν είναι δυνατό, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για προγράµµατα 

οµαδικής γυµναστικής, παραδοσιακών και µοντέρνων χορών, µπαλέτου κ.λ.π. επειδή στο κτίριο που 

στεγάζεται ο ΟΠΑΝ και κάποια από τα προγράµµατά του επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268, δεν µπορεί πλέον 

να καλύψει τις όλο και αυξανόµενες ανάγκες των αθλουµένων & του Νοµικού Προσώπου τόσο σε αθλητικά 

όσο και σε πολιτιστικά προγράµµατα. 

∆) Να βρίσκεται πλησίον µε το κεντρικό κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του ο Ο.Π.Α.Ν. και συγκεκριµένα σε 

ένα από τα εξής οικοδοµικά τετράγωνα: 

α. Λ. Ηρακλείου -  Ανατολής – Αναξαγόρα – 28ης Οκτωβρίου 

β. Λ. Ηρακλείου -  Μικράς Ασίας – Αλατσάτων – Ανατολής 

γ. Λ. Ηρακλείου – Ελ. Βενιζέλου – Αγν. Ηρώων - 28ης Οκτωβρίου 

Ε) Τα υπό µίσθωση ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και υγιεινής (επαρκής 

φωτισµός, αερισµός, θέρµανση), µε δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιµατιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή 

να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο και να έχουν σύνδεση µε ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

ΣΤ) Να παρέχονται οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ και ηλικιωµένους, όπως αυτές καθορίζονται 

στην Υπουργική Απόφαση 52487/15/1/2002 (ΦΕΚ Β 18/2002)  

   Η καταλληλότητα του προσφερόµενου ακινήτου εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ύστερα από αυτοψία και έγγραφη γνωµοδότηση της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων. 

Άρθρο 3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους, ή από τους 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω το ονοµ/πώνυµο  ή την 
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επωνυµία του διαγωνιζόµενου, τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, 

ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου) και ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία 

(εκτός του φακέλου) στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος, η επιφάνεια, η θέση και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.Ν. υπόψη της 

αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. 

Επίσης, οι προσφορές µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά, µε την προϋπόθεση να παραληφθούν µέχρι και 

την προηγούµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού ηµέρα. Η επιτροπή δηµοπρασιών 

µισθώσεων/εκµισθώσεων, θα αποστείλει τις προσφορές στην αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου 

(∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) , η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 

προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει 

πρακτικό. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, 

συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών. 

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

Άρθρο 4ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α΄  ΦΑΣΗ 

Στην πρώτη φάση ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη καλώντας τους 

ενδιαφερόµενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο αιτήσεις συµµετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 

∆ιακήρυξης, εντός 20 ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της περιληπτικής ∆ιακήρυξης & απαραίτητα µαζί µε όλα 

τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον ΟΠΑΝ και στη συνέχεια η αρµόδια υπηρεσία τις αποστέλλει 

στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των 

προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει 

σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός 

ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Η αίτηση θα συνοδεύεται µε τον Κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1.  Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή 

κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το 

οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. 

2. Ειδικό πληρεξούσιο όταν η προσφορά κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο 

3. Υπ΄ δήλωση Ν.1599/1996 στην οποία να δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο το δικαίωµα για την 

εκµίσθωση του ακινήτου, ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο , πληροί τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης  και ότι ο 

υποψήφιος εκµισθωτής έχει λάβει πλήρη γνώση της χρήσης για την οποία ο Ο.Π.Α.Ν. ζητά να µισθώσει το 

ακίνητο και ότι αποδέχεται όλα τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του 

ακινήτου. 

β)  Αντίγραφο Οικοδοµικής άδειας του ακινήτου, θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή και σε 

περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για τη νοµιµότητα 

κατασκευής του κτιρίου και µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα 

ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. 
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γ)   Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου. 

δ)  Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί 

του συγκεκριµένου ακινήτου. 

ε) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον «Κανονισµό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων» (Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονοµικών). 

στ) Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµα του θα λάβει τα 

απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καµία 

υποχρέωση ο Ο.Π.Α.Ν. για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 

η)  Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η γραµµάτιο του Τ.Π.∆. για ποσό ίσο µε το 1/10 του 

ζητούµενου ετησίου µισθώµατος του ακινήτου. Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής µετά τη δηµοπρασία θα 

επιστραφεί σε όλους όσοι έλαβαν µέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι µειοδότες. 

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α΄ φάσης του 

διαγωνισµού, από την Επιτροπή Καταλληλότητας, θα κληθούν για την ηµέρα και ώρα µε έγγραφη πρόσκληση 

να λάβουν µέρος στην διαδικασία προφορικής µειοδοτικής προσφοράς, και εφ΄ όσον καταθέσουν µε δήλωση 

ότι αποδέχονται το πρακτικό της παραπάνω επιτροπής και τις τυχόν επισκευές ή διαρρυθµίσεις που θα 

υποδείξει και  θα εκτελέσει µε δικά του έξοδα ο µισθωτής. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα 

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειµένου µεν για προσωπικές 

εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε απόφαση του ∆.Σ. 

της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισµού, θα προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του 

διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση  

Η διαδικασία της δεύτερης φάσης της ∆ηµοπρασίας θα λάβει χώρα στο κτίριο του Ο.Π.Α.Ν. επί της Λ. 

Ηρακλείου 268  1ο  όροφο ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά 

εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση 

αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο µειοδότη. 

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως 

άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. 

 
Οποιοσδήποτε θέλει να µειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού πριν αρχίσει ο διαγωνισµός, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θα 

θεωρηθεί ότι παίρνει µέρος για λογαριασµό του. 

Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 

υπογράφεται από τον µειοδότη. 

Άρθρο 5ο  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους, µονογράφει τα δικαιολογητικά, ελέγχει 

και αξιολογεί τις προσφορές αν είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Για 

όλα αυτά η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους το επιθυµούν, µπορούν να 

παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών και να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 

προσφορών. 
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Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή είναι αόριστες ή υπό αίρεση θα 

απορρίπτονται, εκτός και αν οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται 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. 

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. 

Μετά την καταχώρηση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού ορίζει την ηµέρα και ώρα που θα γίνει 

επιτόπια επίσκεψη από την αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)  για 

την εξέταση κάθε προσφερόµενου ακινήτου, έπειτα από συνεννόηση µε τους διαγωνιζόµενους. 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) πραγµατοποιεί επιτόπια επίσκεψη, 

προκειµένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων 

και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων. 

Κατά το έλεγχο από την Επιτροπή λαµβάνονται υπόψη η θέση του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

παλαιότητα, χρήση, λειτουργία, θέρµανση, ψύξη, ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλικά και γενικά 

χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία . 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), µετά την επιτόπια επίσκεψη και 

εξέταση των προταθέντων προς µίσθωση ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των µελών αυτής και 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία συντάσσοντας αιτιολογηµένη έκθεση (πρακτικό) περί καταλληλότητας ή µη των 

ακινήτων. 

Η ανωτέρω Έκθεση κοινοποιείται µε απόδειξη σε όλους τους διαγωνιζόµενους (που έχουν υποβάλλει 

προσφορές) περίληψη δε αυτής τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. 

Κατά της έκθεσης για την καταλληλότητα ή µη των προσφερόµενων ακινήτων µπορεί να γίνει ένσταση 

ενώπιον του Προέδρου του ΟΠΑΝ. Η ένσταση ασκείται εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης της 

Επιτροπής του διαγωνισµού, περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. 

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα 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. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους 

κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, µνηµονεύονται στο πρακτικό και 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία. 

Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπέρ αυτού, που προσέφερε το 

χαµηλότερο ποσό.  

Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 6ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για πέντε ( 5 )  χρόνια. 
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Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε  και  πριν από τη λήξη της µισθώσεως να διαλύει µονοµερώς τη 

σύµβαση µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα ενηµερώνει εγγράφως  για το σκοπό αυτό  

τον εκµισθωτή  τρεις (3) µήνες πριν τη λύση της µίσθωσης. Από τη µονοµερή αυτή λύση ουδεµία µπορεί να 

γεννηθεί σε βάρος του Ο.Π.Α.Ν. υποχρέωση, για αποζηµίωση ή άλλη από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, 

παραιτείται δε διά της συµµετοχής του ο µειοδότης από τέτοια αξίωση.  

Επιτρέπεται από τον Ο.Π.Α.Ν. η µονοµερής παράταση της µίσθωσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη 

κατόπιν Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η σύµβαση επίσης µπορεί να παραταθεί µε νεότερη συµφωνία, όπως επίσης µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο 

της οριζόµενης διάρκειας και των δύο µερών. 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Άρθρο 7ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων συντάσσει 

πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα τη µίσθωση ακινήτου ή την 

επανάληψη του ∆ιαγωνισµού. Το Πρακτικό συνοδεύεται από την Έκθεση της Επιτροπής του ∆ήµου (∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών) περί καταλληλότητας του ακινήτου και επισυνάπτονται οι προσφορές των µειοδοτών και 

οι τυχόν ενστάσεις και οι επ΄ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη υποβολή του πρακτικού και της απόφασης 

της Επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του ∆ιαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού ή ακόµα και την αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό 

διάστηµα, αν επιβάλλεται αυτό από ειδικούς λόγους. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από 

τον Ο.Π.Α.Ν.. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της, µετά την 

κατάθεση της και κατά τον χρόνο ισχύος της. 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, τα πρακτικά θα υπογραφούν από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή εφόσον κατά 

την γνώµη της το προσφερόµενο ακίνητο είναι καταλληλότερο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται, λόγω 

θέσεως και εύκολης πρόσβασης, τον τελευταίο µειοδότη & θα εγκριθούν µε πράξη  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Άρθρο 8ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων σύµφωνα µε τους όρους και τις προθεσµίες που 

ορίζεται ο Νόµος. 

Κατά της πράξης ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων όσοι συµµετέχουν στην 

δηµοπρασία, ανεξάρτητα εάν έχουν αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε φάση, ενώπιον της ειδικής επιτροπής που 

προβλέπεται από το άρθρο 152 του Ν. 3463/2007 µέσα στις προβλεπόµενες από τον παραπάνω Νόµο 

προθεσµίες. 

Άρθρο 9ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

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.  

Άρθρο 10ο 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει τη ∆ηµοπρασία : 
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α) εάν κρίνει ασύµφορο το αποτέλεσµα αυτής µε βάση την προσφορά του τελευταίου µειοδότη της 

προηγούµενης δηµοπρασίας όπως ορίζει ο Νόµος,  

β) εάν µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης  αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά και  

γ) εάν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

απόφασης της διοικητικής αρχής αυτός δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την  υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 11ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο εκµισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός ειδοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών να 

προσέλθει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 268 – 1ος όροφος) για την υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης.  

Η σύµβαση µίσθωσης καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο. 

Αν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από τον Πρόεδρο και 

καταπίπτει υπέρ του Ο.Π.Α.Ν. η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

∆ιαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά  

Ακολούθως ο Ο.Π.Α.Ν. τείνει σε ανάλογο ακίνητο εις πληρεστέραν εξασφάλισην των συµφερόντων του.    

Ο Ο.Π.Α.Ν. ως µισθωτής, µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία αποζηµίωση στον 

εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης εάν: 

α) Προσφερθεί σε αυτόν, άλλο ακίνητο, είτε µε αγορά είτε µε ανοικοδόµηση, είτε παραχωρηθεί η δωρεάν 

χρήση άλλου που θα µπορούσε να καλύψει εν όλω ή εν µέρει τις στεγαστικές του ανάγκες. 

β) αναδιαρθρωθούν οι στεγαζόµενες αθλητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ούτως ώστε το 

ακίνητο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών ή να µην είναι απαραίτητο. 

Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο απόφαση πρόωρης λύσης 

της µίσθωσης, ύστερα από γνωµοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία συντάσσεται µε βάσει το σχετικό 

έγγραφο αίτηµα των στεγαζόµενων αθλητικών προγραµµάτων και σύµφωνη γνώµη της Προϊσταµένης αυτής 

αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα 

αποτελέσµατα της εξήντα (60) ηµέρες  

τουλάχιστον µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Ο.Π.Α.Ν. για 

καταβολή µισθωµάτων. 

Άρθρο 12ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ) 

1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών 

και βλαβών, που οφείλονται στη συνήθη χρήση του µισθίου καθώς και να αποκαθιστά ατέλειες ή τυχόν 

κακοτεχνίες και κατασκευαστικά ελαττώµατα του µισθίου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών ύστερα από 

ειδοποίησή του από τον Ο.Π.Α.Ν.. 

2. Ειδικά, σε ό, τι αφορά στην αποκατάσταση φθορών ή βλαβών επείγουσας φύσεως και κρίσιµων 

εγκαταστάσεων, όπως είναι η θέρµανση, ο κλιµατισµός, οι ανελκυστήρες, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις, ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει για την αποκατάστασή τους εντός 24 ωρών από της 

ειδοποιήσεώς του.  

3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες του : 

• στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφωνικών 

γραµµών και στη σύνδεση αυτών µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της προς 

στέγαση υπηρεσίας. Μόνο µετά την εγκατάσταση από πλευράς εκµισθωτή των απαραίτητων µετρητών 
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ρεύµατος και νερού το ∆ηµόσιο µπορεί να αναλάβει την πληρωµή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος και νερού που αντιστοιχούν στους µισθούµενους χώρους. Εάν οι µισθούµενοι από το ∆ηµόσιο χώροι 

βαρύνονται µε κοινόχρηστες δαπάνες, το ∆ηµόσιο υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων 

µε βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών µε εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των 

εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρµανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) που βαρύνουν τον 

εκµισθωτή του ακινήτου. 

• Ο εκµισθωτής υποχρεούται, σύµφωνα µε την ΥΑ 2/28498/0026/3.4.2014 (Β΄1087) που τροποποιεί την 

ΥΑ 2/5091/0026/25.5.2012 (Β΄1741), σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της 

σύµβασης µίσθωσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης που αποδεικνύεται µε 

την προσκόµιση της σχετικής ενυπόγραφης Απόδειξης Υποβολής. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα, όπως κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, εκτελεί µε δικά του έξοδα και κατά 

την κρίση του, κάθε αναγκαία εσωτερική διαµόρφωση των χώρων του µισθίου, προκειµένου να εξυπηρετήσει 

καλύτερα τις λειτουργικές της ανάγκες. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, αν το ζητήσει ο εκµισθωτής, να επαναφέρει το µίσθιο στη 

κατάσταση που το παρέλαβε στην αρχή της µισθωτικής σχέσης. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. δεν ευθύνεται έναντι του εκµισθωτού για την πραγµατική κατάσταση του Μισθίου ούτε για την 

ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος. 

Άρθρο 13ο 

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Αν το µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα ή επικαρπία 

τρίτου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, επικαρπωτή ο οποίος θεωρείται 

εφεξής ως εκµισθωτής. Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στην υπογραφείσα σύµβαση. 

Στο νέο ιδιοκτήτη καταβάλλονται από τον Ο.Π.Α.Ν. τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα κοινοποιηθεί νόµιµα 

προς αυτόν (Ο.Π.Α.Ν.) ο νόµιµος τίτλος και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθίου βάσει του οποίου έγινε 

αυτός νόµιµος επικαρπωτής, κύριος νοµέας, χρήστης του µισθίου ακινήτου. 

                                                                      Άρθρο 14ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου  και µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού  µήνα. 

 (βλ. Ελ.Συν. Τµ.7 Πράξη 79/2010) µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του εκµισθωτή του 

ακινήτου, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει. 

Το µίσθωµα δύναται να αναπροσαρµοστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. σύµφωνα 

µε τις εκάστοτε διατάξεις. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν µεσιτικών δικαιωµάτων. 

Άρθρο 15ο 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη αυτής της ∆ιακήρυξης κατά την Α΄ φάση  και  µε τη µορφή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

θα  δηµοσιευθεί σε δύο (2) εφηµερίδες, οι οποίες θα οριστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα αναρτηθεί στο 

¨∆ιαύγεια¨, στο site  του ΟΠΑΝ και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και του Νοµικού 

Προσώπου, είκοσι (20) µέρες πριν από τη λήξη καταθέσεως προσφορών ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 

1 της παρούσας. 

Άρθρο 16ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται από τον Ο.Π.Α.Ν. (Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 15:00. 
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Προς ενηµέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα βρίσκεται και 

στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.opandni.gr. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε το 

συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν άµεσα και 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

Άρθρο 17ο 

Για  ό,τι δε συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981  καθώς & 

οι διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

 
 
   Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 
εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1623/21-06-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ ΦΕΚ 114 τ΄Α΄),  

3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ΄Α΄),  

4. τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α΄) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των 

δήµων και κοινοτήτων, 

5. την µε αριθµ. 25/2016 Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας για την συγκρότηση της 

Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών για µισθώσεις ακινήτων 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
    µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ,  1 ΚΑΤΑ (ο κ. Σωτήρης Σκευοφύλακας) 

 
Α. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αίθουσας 

οµαδικών προγραµµάτων καθώς και του χορευτικού εργαστήρι, τη φύλαξη των παραδοσιακών 

φορεσιών (βεστιάριο), συγκεκριµένα στην ευρύτερη  περιοχή στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και σε 

κοντινή απόσταση από το Κεντρικό κτίριο του Ν.Π. επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου 

στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ωφελουµένων του, ως εξής: 

Άρθρο 1ο. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Να διεξαχθεί ∆ηµόσιος µειοδοτικός φανερός & προφορικός διαγωνισµός ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Π.∆. 

270/1981 και καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από  την δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο (2) εφηµερίδες και την ανάρτησή της 

στο ¨∆ιαύγεια¨, στο site  του ΟΠΑΝ www.opandni.gr και της τοιχοκόλλησης της στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου και του Νοµικού Προσώπου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 2ο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να πληροί  σωρευτικά  τα ακόλουθα :   
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Α) να βρίσκεται στην ευρύτερη  περιοχή στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και σε κοντινή απόσταση από το 

Κεντρικό κτίριο του Ο.Π.Α.Ν. επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες 

και το γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του. 

Β) Το οίκηµα να είναι πλήρως αποπερατωµένο και να παραδοθεί απολύτως έτοιµο και κατάλληλο για την 

χρήση που προορίζεται στον Ο.Π.Α.Ν. για τη στέγαση οµαδικών προγραµµάτων καθώς και του χορευτικού 

εργαστήρι, τη φύλαξη των παραδοσιακών φορεσιών (βεστιάριο), το οποίο θα προκύπτει από την άδεια της 

οικοδοµής, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. 

Γ) Να διαθέτει χώρο συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας από 100m2 έως 140m2 , ήτοι θα περιλαµβάνει µια 

αίθουσα οµαδικών προγραµµάτων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, χώροι υγιεινής, κ.λ.π.) 

διαµορφωµένο σε 1 επίπεδο και µε πατάρι εάν είναι δυνατό, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 

προγράµµατα οµαδικής γυµναστικής, παραδοσιακών και µοντέρνων χορών, µπαλέτου κ.λ.π. επειδή στο 

κτίριο που στεγάζεται ο ΟΠΑΝ και κάποια από τα προγράµµατά του επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268, δεν 

µπορεί πλέον να καλύψει τις όλο και αυξανόµενες ανάγκες των αθλουµένων & του Νοµικού Προσώπου 

τόσο σε αθλητικά όσο και σε πολιτιστικά προγράµµατα. 

∆) Να βρίσκεται πλησίον µε το κεντρικό κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του ο Ο.Π.Α.Ν. και 

συγκεκριµένα σε ένα από τα εξής οικοδοµικά τετράγωνα: 

α. Λ. Ηρακλείου -  Ανατολής – Αναξαγόρα – 28ης Οκτωβρίου 

β. Λ. Ηρακλείου -  Μικράς Ασίας – Αλατσάτων – Ανατολής 

γ. Λ. Ηρακλείου – Ελ. Βενιζέλου – Αγν. Ηρώων - 28ης Οκτωβρίου 

Ε) Τα υπό µίσθωση ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και υγιεινής 

(επαρκής φωτισµός, αερισµός, θέρµανση), µε δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιµατιστικών ανά 

αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο και να έχουν σύνδεση µε ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ, σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες κανονισµούς. 

ΣΤ) Να παρέχονται οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ και ηλικιωµένους, όπως αυτές 

καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 52487/15/1/2002 (ΦΕΚ Β 18/2002)  

   Η καταλληλότητα του προσφερόµενου ακινήτου εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ύστερα από αυτοψία και έγγραφη γνωµοδότηση της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων. 

Άρθρο 3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους, ή από 

τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω το ονοµ/πώνυµο  ή 

την επωνυµία του διαγωνιζόµενου, τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης 

(τίτλος, ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου) και ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη 

δηµοπρασία (εκτός του φακέλου) στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος, η επιφάνεια, η θέση 

και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 

Ο.Π.Α.Ν. υπόψη της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, προκειµένου να λάβει 

αριθµό πρωτοκόλλου. Επίσης, οι προσφορές µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά, µε την προϋπόθεση 

να παραληφθούν µέχρι και την προηγούµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού ηµέρα. Η επιτροπή 

δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, θα αποστείλει τις προσφορές στην αρµόδια Επιτροπή 

Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) , η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην 

έκθεση. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
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α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, 

συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των 

εκµισθωτών. 

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

Άρθρο 4ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α΄  ΦΑΣΗ 

Στην πρώτη φάση ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη καλώντας τους 

ενδιαφερόµενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο αιτήσεις συµµετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 

∆ιακήρυξης, εντός 20 ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της περιληπτικής ∆ιακήρυξης & απαραίτητα µαζί µε 

όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον ΟΠΑΝ και στη συνέχεια η αρµόδια υπηρεσία τις 

αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της 

καταλληλότητος των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι 

αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Η αίτηση θα συνοδεύεται µε τον Κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1.  Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής 

ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, 

από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη 

δηµοπρασία. 

2. Ειδικό πληρεξούσιο όταν η προσφορά κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο 

3. Υπ΄ δήλωση Ν.1599/1996 στην οποία να δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο το δικαίωµα για την 

εκµίσθωση του ακινήτου, ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο , πληροί τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης  και ότι 

ο υποψήφιος εκµισθωτής έχει λάβει πλήρη γνώση της χρήσης για την οποία ο Ο.Π.Α.Ν. ζητά να µισθώσει 

το ακίνητο και ότι αποδέχεται όλα τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) 

του ακινήτου. 

β)  Αντίγραφο Οικοδοµικής άδειας του ακινήτου, θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή και σε 

περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για τη νοµιµότητα 

κατασκευής του κτιρίου και µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και 

τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. 

γ)   Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου. 

δ)  Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του 

επί του συγκεκριµένου ακινήτου. 

ε) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον «Κανονισµό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων» (Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονοµικών). 

στ) Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµα του θα λάβει τα 

απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καµία 

υποχρέωση ο Ο.Π.Α.Ν. για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 
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η)  Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η γραµµάτιο του Τ.Π.∆. για ποσό ίσο µε το 1/10 του 

ζητούµενου ετησίου µισθώµατος του ακινήτου. Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής µετά τη δηµοπρασία θα 

επιστραφεί σε όλους όσοι έλαβαν µέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι µειοδότες. 

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α΄ φάσης του 

διαγωνισµού, από την Επιτροπή Καταλληλότητας, θα κληθούν για την ηµέρα και ώρα µε έγγραφη 

πρόσκληση να λάβουν µέρος στην διαδικασία προφορικής µειοδοτικής προσφοράς, και εφ΄ όσον 

καταθέσουν µε δήλωση ότι αποδέχονται το πρακτικό της παραπάνω επιτροπής και τις τυχόν επισκευές ή 

διαρρυθµίσεις που θα υποδείξει και  θα εκτελέσει µε δικά του έξοδα ο µισθωτής. Σε αυτούς που θα 

αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, 

προκειµένου µεν για προσωπικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισµού, θα 

προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα που θα 

υποδειχθεί από την πρόσκληση  

Η διαδικασία της δεύτερης φάσης της ∆ηµοπρασίας θα λάβει χώρα στο κτίριο του Ο.Π.Α.Ν. επί της Λ. 

Ηρακλείου 268  1ο  όροφο ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά 

εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση 

αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο µειοδότη. 

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως 

άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. 

 
Οποιοσδήποτε θέλει να µειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού πριν αρχίσει ο διαγωνισµός, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θα 

θεωρηθεί ότι παίρνει µέρος για λογαριασµό του. 

Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 

υπογράφεται από τον µειοδότη. 

Άρθρο 5ο  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους, µονογράφει τα δικαιολογητικά, 

ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές αν είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Για 

όλα αυτά η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά. 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 αν οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται 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. 

Οι διαγωνιζόµενοι µειοδότες υποχρεούνται να ζητούν εγγράφως και µε απόδειξη από την Επιτροπή πριν 

την υποβολή των πρακτικών αυτής όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες. 
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Τις διασαφηνίσεις αυτές οφείλει η Επιτροπή να ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις 

καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά. 

Μετά την καταχώρηση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού ορίζει την ηµέρα και ώρα που θα 

γίνει επιτόπια επίσκεψη από την αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών)  για την εξέταση κάθε προσφερόµενου ακινήτου, έπειτα από συνεννόηση µε τους 

διαγωνιζόµενους. 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) πραγµατοποιεί επιτόπια επίσκεψη, 

προκειµένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των 

διαγωνιζοµένων και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων. 

Κατά το έλεγχο από την Επιτροπή λαµβάνονται υπόψη η θέση του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως παλαιότητα, χρήση, λειτουργία, θέρµανση, ψύξη, ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλικά και γενικά 

χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία . 

Η Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), µετά την επιτόπια επίσκεψη και 

εξέταση των προταθέντων προς µίσθωση ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των µελών αυτής και 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία συντάσσοντας αιτιολογηµένη έκθεση (πρακτικό) περί καταλληλότητας ή µη 

των ακινήτων. 

Η ανωτέρω Έκθεση κοινοποιείται µε απόδειξη σε όλους τους διαγωνιζόµενους (που έχουν υποβάλλει 

προσφορές) περίληψη δε αυτής τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. 

Κατά της έκθεσης για την καταλληλότητα ή µη των προσφερόµενων ακινήτων µπορεί να γίνει ένσταση 

ενώπιον του Προέδρου του ΟΠΑΝ. Η ένσταση ασκείται εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης 

της Επιτροπής του διαγωνισµού, περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. 

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα 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. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 

τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, µνηµονεύονται στο 

πρακτικό και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία. 

Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπέρ αυτού, που προσέφερε το 

χαµηλότερο ποσό.  

Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 6ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για πέντε ( 5 )  χρόνια. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε  και  πριν από τη λήξη της µισθώσεως να διαλύει 

µονοµερώς τη σύµβαση µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα ενηµερώνει εγγράφως  για 

το σκοπό αυτό  τον εκµισθωτή  τρεις (3) µήνες πριν τη λύση της µίσθωσης. Από τη µονοµερή αυτή λύση 

ουδεµία µπορεί να γεννηθεί σε βάρος του Ο.Π.Α.Ν. υποχρέωση, για αποζηµίωση ή άλλη από οποιαδήποτε 

αιτία επιβάρυνση, παραιτείται δε διά της συµµετοχής του ο µειοδότης από τέτοια αξίωση.  
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Επιτρέπεται από τον Ο.Π.Α.Ν. η µονοµερής παράταση της µίσθωσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) 

έτη κατόπιν Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η σύµβαση επίσης µπορεί να παραταθεί µε νεότερη συµφωνία, όπως επίσης µπορεί να λυθεί πριν την 

πάροδο της οριζόµενης διάρκειας και των δύο µερών. 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Άρθρο 7ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων συντάσσει 

πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα τη µίσθωση ακινήτου ή την 

επανάληψη του ∆ιαγωνισµού. Το Πρακτικό συνοδεύεται από την Έκθεση της Επιτροπής του ∆ήµου (∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών) περί καταλληλότητας του ακινήτου και επισυνάπτονται οι προσφορές των µειοδοτών 

και οι τυχόν ενστάσεις και οι επ΄ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη υποβολή του πρακτικού και της 

απόφασης της Επιτροπής δηµοπρασιών µισθώσεων/εκµισθώσεων, αποφασίζει για την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού ή ακόµα και την αναβολή λήψης απόφασης για 

εύλογο χρονικό διάστηµα, αν επιβάλλεται αυτό από ειδικούς λόγους. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από 

τον Ο.Π.Α.Ν.. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της, µετά την 

κατάθεση της και κατά τον χρόνο ισχύος της. 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, τα πρακτικά θα υπογραφούν από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή εφόσον 

κατά την γνώµη της το προσφερόµενο ακίνητο είναι καταλληλότερο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται, 

λόγω θέσεως και εύκολης πρόσβασης, τον τελευταίο µειοδότη & θα εγκριθούν µε πράξη  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Άρθρο 8ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων σύµφωνα µε τους όρους και τις προθεσµίες που 

ορίζεται ο Νόµος. 

Κατά της πράξης ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων όσοι συµµετέχουν στην 

δηµοπρασία, ανεξάρτητα εάν έχουν αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε φάση, ενώπιον της ειδικής επιτροπής που 

προβλέπεται από το άρθρο 152 του Ν. 3463/2007 µέσα στις προβλεπόµενες από τον παραπάνω Νόµο 

προθεσµίες. 

Άρθρο 9ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

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.  

Άρθρο 10ο 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει τη ∆ηµοπρασία : 

α) εάν κρίνει ασύµφορο το αποτέλεσµα αυτής µε βάση την προσφορά του τελευταίου µειοδότη της 

προηγούµενης δηµοπρασίας όπως ορίζει ο Νόµος,  

β) εάν µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης  αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά και  
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γ) εάν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής αυτός δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την  υπογραφή της 

σύµβασης. 

Άρθρο 11ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο εκµισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός ειδοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών 

να προσέλθει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 268 – 1ος όροφος) για την 

υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης.  

Η σύµβαση µίσθωσης καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο. 

Αν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από τον Πρόεδρο 

και καταπίπτει υπέρ του Ο.Π.Α.Ν. η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

∆ιαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά  

Ακολούθως ο Ο.Π.Α.Ν. τείνει σε ανάλογο ακίνητο εις πληρεστέραν εξασφάλισην των συµφερόντων του.    

Ο Ο.Π.Α.Ν. ως µισθωτής, µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία αποζηµίωση στον 

εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης εάν: 

α) Προσφερθεί σε αυτόν, άλλο ακίνητο, είτε µε αγορά είτε µε ανοικοδόµηση, είτε παραχωρηθεί η δωρεάν 

χρήση άλλου που θα µπορούσε να καλύψει εν όλω ή εν µέρει τις στεγαστικές του ανάγκες. 

β) αναδιαρθρωθούν οι στεγαζόµενες αθλητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ούτως 

ώστε το ακίνητο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών ή να µην είναι απαραίτητο. 

Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο απόφαση πρόωρης 

λύσης της µίσθωσης, ύστερα από γνωµοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία συντάσσεται µε 

βάσει το σχετικό έγγραφο αίτηµα των στεγαζόµενων αθλητικών προγραµµάτων και σύµφωνη γνώµη της 

Προϊσταµένης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον εκµισθωτή του 

ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσµατα της εξήντα (60) ηµέρες  

τουλάχιστον µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Ο.Π.Α.Ν. 

για καταβολή µισθωµάτων. 

Άρθρο 12ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ) 

1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές 

φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνήθη χρήση του µισθίου καθώς και να αποκαθιστά ατέλειες ή 

τυχόν κακοτεχνίες και κατασκευαστικά ελαττώµατα του µισθίου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 

ύστερα από ειδοποίησή του από τον Ο.Π.Α.Ν.. 

2. Ειδικά, σε ό, τι αφορά στην αποκατάσταση φθορών ή βλαβών επείγουσας φύσεως και κρίσιµων 

εγκαταστάσεων, όπως είναι η θέρµανση, ο κλιµατισµός, οι ανελκυστήρες, οι ηλεκτρολογικές και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει για την αποκατάστασή τους εντός 24 

ωρών από της ειδοποιήσεώς του.  

3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες του : 

• στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφωνικών 

γραµµών και στη σύνδεση αυτών µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της προς 

στέγαση υπηρεσίας. Μόνο µετά την εγκατάσταση από πλευράς εκµισθωτή των απαραίτητων µετρητών 

ρεύµατος και νερού το ∆ηµόσιο µπορεί να αναλάβει την πληρωµή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού 
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ρεύµατος και νερού που αντιστοιχούν στους µισθούµενους χώρους. Εάν οι µισθούµενοι από το ∆ηµόσιο 

χώροι βαρύνονται µε κοινόχρηστες δαπάνες, το ∆ηµόσιο υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας 

κοινοχρήστων µε βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών µε εξαίρεση τις δαπάνες 

συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρµανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) 

που βαρύνουν τον εκµισθωτή του ακινήτου. 

• Ο εκµισθωτής υποχρεούται, σύµφωνα µε την ΥΑ 2/28498/0026/3.4.2014 (Β΄1087) που τροποποιεί την 

ΥΑ 2/5091/0026/25.5.2012 (Β΄1741), σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της 

σύµβασης µίσθωσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης που αποδεικνύεται 

µε την προσκόµιση της σχετικής ενυπόγραφης Απόδειξης Υποβολής. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωµα, όπως κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, εκτελεί µε δικά του έξοδα και 

κατά την κρίση του, κάθε αναγκαία εσωτερική διαµόρφωση των χώρων του µισθίου, προκειµένου να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τις λειτουργικές της ανάγκες. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, αν το ζητήσει ο εκµισθωτής, να επαναφέρει το µίσθιο 

στη κατάσταση που το παρέλαβε στην αρχή της µισθωτικής σχέσης. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. δεν ευθύνεται έναντι του εκµισθωτού για την πραγµατική κατάσταση του Μισθίου ούτε για την 

ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος. 

Άρθρο 13ο 

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Αν το µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα ή 

επικαρπία τρίτου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, επικαρπωτή ο 

οποίος θεωρείται εφεξής ως εκµισθωτής. Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στην υπογραφείσα σύµβαση. 

Στο νέο ιδιοκτήτη καταβάλλονται από τον Ο.Π.Α.Ν. τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα κοινοποιηθεί 

νόµιµα προς αυτόν (Ο.Π.Α.Ν.) ο νόµιµος τίτλος και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθίου βάσει του 

οποίου έγινε αυτός νόµιµος επικαρπωτής, κύριος νοµέας, χρήστης του µισθίου ακινήτου. 

                                                                      Άρθρο 14ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου  και µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού  µήνα. 

 (βλ. Ελ.Συν. Τµ.7 Πράξη 79/2010) µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του εκµισθωτή του 

ακινήτου, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει. 

Το µίσθωµα δύναται να αναπροσαρµοστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν µεσιτικών δικαιωµάτων. 

Άρθρο 15ο 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη αυτής της ∆ιακήρυξης κατά την Α΄ φάση  και  µε τη µορφή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα  δηµοσιευθεί σε δύο (2) εφηµερίδες, οι οποίες θα οριστούν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, θα αναρτηθεί στο ¨∆ιαύγεια¨, στο site  του ΟΠΑΝ και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου και του Νοµικού Προσώπου, είκοσι (20) µέρες πριν από τη λήξη καταθέσεως 

προσφορών ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας. 

Άρθρο 16ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται από τον Ο.Π.Α.Ν. (Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 15:00. 
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Προς ενηµέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα βρίσκεται 

και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.opandni.gr. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε το 

συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν άµεσα και 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

Άρθρο 17ο 

Για  ό,τι δε συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981  καθώς 

& οι διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία 
θα δηµοσιευτεί από τον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 
270/81. 
 

Γ. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µέχρι και την 05/07/2019 στην 
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ηµερήσια τοπική εφηµερίδα , και στην εβδοµαδιαία 
τοπική εφηµερίδα ΠΑΛΜΟΣ. 
 
 
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         
 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 
        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 
          
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 
4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
8.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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