
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:…… 48/19-07-2016……
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: …3544/19-07-2016....
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αγ. Τριάδος 39
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2460800
          210 2477900
E-mail: npdd  .  11@  gmail  .  com  

ΑΠΟΦΑΣΗ

από την  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, 
με:
Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 9 ΏΡΑ: ….....11:00 π.μ.…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/07/2016 ΗΜΕΡΑ: …..Τρίτη…...

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 8 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος (Απών)
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης 
     Παλιούρας Αντώνιος 

   Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία 
   Ζητούνης Ηλίας (Απών)
   Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Απών)
   Κατάρας Αναστάσιος (Απών)
   Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) Σαξώνη Αγλαΐα
   Μπομπόνη Διονυσία 
   Κούτας Κωνσταντίνος (Απών)
   Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
   Κρητικός Ευστράτιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση όρων  μίσθωσης οικήματος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την φύλαξη 

αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨,  εισηγείται το 7ο τακτικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης,  σχετικά με την έγκριση όρων  μίσθωσης οικήματος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με 

σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨ 

λαμβάνοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
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β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ)  την  με  αριθ.  34,  (αρ.  πρωτ.  1568/13-5-16),  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την 

αναγκαιότητα μίσθωσης οικήματος .

ε)  την νομιμότητα-ορθότητα των όρων διακήρυξης για την μίσθωση  οικήματος  εντός των ορίων του 

Δήμου  Αχαρνών  με  σκοπό  την  φύλαξη  αρχείου  εγγράφων  και  επίπλων  –  σκευών  του  Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”

στ)  τον καθορισμό του τρόπου δημοσίευσης διακήρυξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

δημοπρασία  μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στο οποίο θα  φυλαχθεί αρχείο εγγράφων και έπιπλα – σκεύη του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών” και  καλούμε  τους  ενδιαφερόμενους  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική,  φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί σε μία φάση.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε αυτή την φάση καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που προσφέρουν οίκημα για μίσθωση,  την 

ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας να προσκομίσουν τα παρακάτω:

-την άδεια οικοδομής

-το τοπογραφικό διάγραμμα και 

-τις κατόψεις του ακινήτου

στην λειτουργούσα Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/11-3-1981 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ,  η  οποία  μέσα   μετά  από  επιτόπια  έρευνα,  θα  κρίνει  την  καταλληλότητα  ή  μη  των 

προσφερομένων ακινήτων και  το αν πληρούν ή όχι τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική 

έκθεση.

Στην  περίπτωση  που  προκύπτουν  λόγοι  αποκλεισμού  για  κάποια  ακίνητα,  θα  πρέπει  στην  έκθεση  να 

αιτιολογούνται επαρκώς.

Εν  συνεχεία  το  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ,  μεριμνά  για  την  κοινοποίηση,  με 

αποδεικτικό, της έκθεσης αξιολόγησης σε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προέδρου του 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στις  Αχαρνές,  στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 39,  στις 22η 

Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα από 09:00 -10:30 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με φανερές 

μειοδοτικές  και  προφορικές  προσφορές  και  με  μεγαλύτερο  όριο  πρώτης  προσφοράς  το  ποσό  που 

καθορίζεται στο άρθρο 5.Μετά την δημοσίευση της διακήρυξης ,οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται 

στην  αρμόδια  Επιτροπή  του  άρθρου   7  του  Π.Δ.  270/11-03-1981  (ΦΕΚ -77Α)<<περί  καθορισμού  των 
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οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών, δι εκποίηση  ή εκμίσθωση πραγμάτων 

των Δήμων και Κοινοτήτων>>

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος  της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως  χώρου 400 έως 450 τετρ. μέτρα  σε Ισόγειο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην  επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων επιβατηγών αυτ/των και ενός 

φορτηγού βαρέως τύπου.

Να διαθέτει WC .

Να εξυπηρετείται  από τα  Μέσα Μαζικής  Μεταφοράς με  τις  περισσότερες  υπάρχουσες  συγκοινωνιακές 

γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από το  ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ, αποκλειστικά  για την  φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών απαγορευμένης της μεταβολής της συνομολογημένης χρήσεώς του, ως και 

της υπομισθώσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  ορίζεται  από  πενταετής  και  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  του 

συμβολαίου και λήγει την προηγούμενη ημερομηνία αυτής μετά από πέντε έτη.

Το  ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, διατηρεί το δικαίωμα, όταν θα αποκτήσει ιδιόκτητο 

χώρο για τον πιο πάνω σκοπό, να μπορεί μόνος του και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

λύει  μονομερώς  την  πιο  πάνω  μίσθωση  με  έγγραφη  δήλωση  προς  τον  εκμισθωτή,  η  οποία  θα  γίνει 

τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν και χωρίς να έχει   το  ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, 

υποχρέωση αποζημίωσης για την πρόωρη λήξη. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Το  μεγαλύτερο  όριο  πρώτης  προσφοράς  το  ποσό  που  καθορίζεται  στο  ποσό  των  300,00€-420,00€. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  και  της  διακηρυσσομένης  δημοπρασίας 

(διαγωνισμό) έχουν όλοι οι ακίνητα και  εφόσον:

Α) Δεν είναι συγγενείς  εξ΄ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και 3ου βαθμού, προς τον Πρόεδρο ή προς μέλος της 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Β) Προσάγουν, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ποσού ίσου με το 10% του 
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ορίου πρώτης  προσφοράς,  τούτου  υπολογιζόμενου  προκειμένου  μεν  περί  χρόνου του προσφερόμενου 

μισθώματος  ενός έτους, εφόσον το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο αξιολογηθεί από την αρμόδια 

εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7 του  Π.Δ. 270/11-03-1981 και κριθεί κατάλληλο.

Ο  τελευταίος  μειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο  εγγυητή,  ο  οποίος  θα  υπογράψει  τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Σε  όλες  τις  δημοπρασίες  οι  ενδιαφερόμενοι  παρίστανται  αυτοπροσώπως.  Εάν  κάποιοι  μειοδοτούν  για 

λογαριασμό άλλου, οφείλουν να το δηλώσουν στην Επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία πριν την έναρξη 

της  διαδικασίας,  παρουσιάζοντας  νόμιμα  πληρεξούσια  έγγραφα,  αλλιώς  θεωρείται  ότι  μετέχουν  για 

λογαριασμό  τους  με  όλες  τις  ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις.  Με  την  έναρξη  του  διαγωνισμού  ο  κάθε 

διαγωνιζόμενος παραδίδει στην Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μονογράφονται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφονται στα Πρακτικά. Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού 

ενδιαφερόμενου  να  συμμετάσχει  στη  δημοπρασία,  διότι  δεν  τηρεί  τους  προβλεπόμενους  όρους, 

αναγράφεται επίσης στα πρακτικά που θα συνταχθούν. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στην 

Επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Συμβόλαια Ακινήτου

Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας

Εγγυητική Επιστολή ποσού ίσου με  το 10% του προσφερόμενου μισθώματος ενός έτους

Η  δημοπρασία  είναι  μειοδοτική,  προφορική  και  φανερή.  Κάθε  προσφορά  που  γίνεται  από  τους 

διαγωνιζομένους  είναι  δεσμευτική,  δέσμευση  η  οποία  μεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από  το  πρώτο 

διαγωνιζόμενο  στους  υπολοίπους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον  τελευταίο  μειοδότη.  Οι  προσφορές  των 

μειοδοτών γίνονται προφορικά, αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο 

του μειοδότη και προσυπογράφονται από αυτούς. Προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή 

του ΝΠΔΔ την ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Μετά τα πέρας του ανωτέρου 

χρόνου, καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

και μετά την ώρα αυτή. Για τη συνέχιση της Δημοπρασίας πέρα από την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η 

Επιτροπή, απόφαση της οποίας καταχωρείται στα Πρακτικά. Όταν η οριζόμενη ώρα (ή τυχόν επιμήκυνση 

της,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω)παρέλθει,  κηρύσσεται  λήξασα  η  δημοπρασία,  αναγράφεται  αυτό  στα 

Πρακτικά  και  απαγορεύεται   για  οποιαδήποτε  λόγο,  μεταγενέστερα,  η  αποδοχή  προσφοράς  με  ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισμού. Τελευταίος μειοδότης είναι δεσμευμένος για την προσφορά του μέχρι να 

γίνει  η κοινοποίηση της  εγκριτικής  απόφασης της  Περιφέρειας  Αττικής,  η  οποία καθιστά οριστικά τον 

μειοδότη, εκμισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
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Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα  από  τη  διεξαγωγή  του.  Οι  ενστάσεις  κατατίθενται  στο  Πρωτόκολλο  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ  και  απευθύνονται  προς  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην ελεύθερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, 

καθώς  και  της  Περιφέρειας  Αττικής.  Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν  έχει  καμία 

ευθύνη στην περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας ή την κοινοποίηση της μη εγκριτικής 

απόφασης της  Περιφέρειας  Αττικής  στον τελευταίο  μειοδότη,  ο  οποίος  για  το λόγο αυτό  δεν  αποκτά 

δικαίωμα προς αποζημίωση. Η επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα 

δεν είναι συμφέρον για το ΝΠΔΔ, μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ για τη μη 

έγκριση  αναφέροντας  τους  λόγους.  Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  από  τον  Πρόεδρο,  εάν  δεν 

παρουσιαστεί μειοδότης. Επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου:

Σε  περίπτωση  το  αποτέλεσμα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΝΠΔΔ   ή  την 

Περιφέρεια  Αττικής  λόγω  ασύμφορου  αποτελέσματος   ή  σφάλματος,  σχετικά  με  την  διενέργεια  της 

δημοπρασίας.

Σε περίπτωση μετά  την κατακύρωση της  δημοπρασίας από την Επιτροπή Διενέργειας  Δημοπρασιών,  ο 

τελευταίος  μειοδότης  αρνείται  να  υπογράψει  τα  πρακτικά  ή  όταν  μετά  την  κοινοποίηση σε  αυτόν  της 

εγκριτικής αποφάσεως της Περιφέρειας Αττικής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή 

της  συμβάσεως.  Η  Δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  σε  βάρος  του  τελευταίου  μειοδότη  και  του  εγγυητή 

αυτού,  και σαν αρχικό όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που είχε κατακυρωθεί με δυνατότητα να μειωθεί 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Η επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  Προέδρου,  αναφέρει  τους 

όρους της πρώτης διακήρυξης, δημοσιεύεται,  όπως αναφέρεται  στο άρθρο 4 του Π.Δ 270/81,  πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια  της,  και  διεξάγεται  όπως ορίζεται  στην παρούσα διακήρυξη.  Η 

επανάληψη της  δημοπρασίας  γίνεται  βάση της  τελευταίας  δοθείσας  προσφοράς κατά την  προηγούμενη 

διαδικασία. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Οι  τελευταίοι  μειοδότες  είναι  υποχρεωμένοι,  εντός  10  ημερών  από  την  κοινοποίηση   με  αποδεικτικό 

παραλαβής της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή  της 

σύμβασης , η σύμβαση θεωρείται οριστική. Επίσης μετά την πάροδο άπρακτου δεκαημέρου, όπως ορίζεται 

στην αρχή του άρθρου, και σε περίπτωση μη εμφανιζομένου του εκμισθωτή ή αρνούμενου την υπογραφή 

της σύμβασης και παράδοση του μισθίου, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του μισθωτού, χωρίς 

δικαστική παρέμβαση και ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει νέα 
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δημοπρασία σε βάρος του μειοδότη, ο οποίος ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου  και αλληλέγγυα για την επιπλέον 

διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη, η οποία διαφορά καθώς και κάθε άλλη 

γι΄ αυτό το λόγο ζημιά, καταβάλλεται από τον μειοδότη – εκμισθωτή στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Οι μειοδότες που θα αναδειχθούν εκμισθωτές υποχρεώνονται στην καταβολή όλων των τελών, εισφορών, 

υπέρ τρίτων δικαιώματος, χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων και λοιπών εγγράφων, καθώς και όλων των 

επιβαρύνσεων της σύμβασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Τα συμβολαιογραφικά 

έξοδα,  σε  περίπτωση  συντάξεως  της  σύμβασης  σε  συμβολαιογράφο,  καθώς  και  τα  έξοδα  που 

δημιουργηθούν  για  τυχόν  δημοσίευση  και  επαναληπτική  δημοσίευση  της  διακήρυξης,  βαρύνουν  τους 

αναδειχθησομένους τελευταίους μειοδότες,  στους οποίους κατακυρώνεται  η δημοπρασία. Τα μισθώματα 

καταβάλλονται στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, 

κατόπιν  εκδόσεως  Γραμματίου  Εισπράξεως  ην  ημέρα,  που εξοφλείται  μέσω Τραπεζικής  κατάθεσης.  Η 

έναρξη του πρώτου τριμήνου αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του Συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ,ως μισθωτής σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε 

καταβολή  αποζημίωσης  στους  εκμισθωτές  για  την  εκ  συνήθους  χρήσεως  φθορά  στο  μίσθιο  ή  για 

οποιοδήποτε τυχαίο ή εξ ανωτέρας βίας γεγονός, που πιθανόν προκαλέσει φθορές, βλάβες και ζημιές κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης ή σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, που αναφέρεται στα δικαιώματα του 

ΝΠΔΔ σε  περίπτωση λύσης της  μίσθωσης πριν  την πάροδο του συμφωνημένου  χρόνου διάρκειάς  της. 

Επίσης  το  ΝΠΔΔ δεν  υποχρεούται  σε καμία  προσθήκη ή επισκευή  του μισθίου  κατά  τη διάρκεια  της 

μίσθωσης. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τους εκμισθωτές, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση   να διατηρούν το 

μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνούμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Η παράβαση όρου της παρούσης διακήρυξης και του συντασσόμενου βάση αυτής μισθωτηρίου συμβάσεως 

από τον μειοδότη εκμισθωτή παρέχει στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ το δικαίωμα όπως 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  που εγκρίνεται  από την Περιφέρεια Αττικής και χωρίς  άλλη 

διαδικασία να κηρυχθεί  έκπτωτος,  με  την κοινοποίηση προς  αυτόν της  ως  άνω αποφάσεως ,οπότε  και 

επέρχονται οι ως άνω συνέπειες, μη αποκλειόμενης και από το μισθωτή ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ  επιδίωξης κάθε άλλης για οποιοδήποτε λόγο αποζημίωσής του.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Για  την  διακηρυσσόμενη  μίσθωση  δεν  καταβάλλονται  από  το  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ  μεσιτικά δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Η διακήρυξη δημοσιεύεται  με επιμέλεια  του Προέδρου,  10 τουλάχιστον ημέρες  πριν τη διενέργεια  της 

δημοπρασίας  με  τοιχοκόλληση  αυτής  στην  εξώθυρα  της  έδρας  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
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ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39,  στις  Αχαρνές,  καθώς και  στο Δημαρχιακό Μέγαρο του 

Δήμου Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας και Μπόσδα 57, στις Αχαρνές συντασσομένου αποδεικτικού 

δύο μαρτύρων 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Τα μισθώματα καταβάλλονται  από το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  ανά τρίμηνο,  στο 

τέλος  κάθε  τριμηνίας, κατόπιν  εκδόσεως.  Χρηματικού  εντάλματος,  που  εξοφλείται  μέσω  Ταμειακής 

Υπηρεσίας  του  Δήμου.  Η  έναρξη  του  πρώτου  τριμήνου  αρχίζει  από  την  ημέρα  υπογραφής  του 

Συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο. Προέδρου, (υπεύθυνη κ. Μπαλή Ειρήνη) 

ημέρες. Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ έως 13:00μ.μ. Διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39, στις 

Αχαρνές, Τηλέφωνο 210 2477900 FAX 210 2477901.

Αντίγραφο της  διακήρυξης  χορηγείται  ή αποστέλλεται  στους  ενδιαφερόμενους  ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 19η Αυγούστου  2016, ημέρα Παρασκευή.

Άλλοι όροι :

Μπορούν να προστεθούν και άλλοι όροι που στη συγκεκριμένη περίπτωση τείνουν να εξασφαλίσουν 

πληρέστερα τα συμφέροντα του Δήμου.

Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 περ. α'του Π.Δ. 270/281 η διακήρυξη της δημοπρασίας (ως και η 

σχετική περίληψη αυτής) απαιτείται να περιλαμβάνει τους όρους που έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο 

όργανο, πλην  του  τιμήματος (ανώτατου  ορίου  προσφοράς).  Κατά συνέπεια  σε  αντίστοιχες  αποφάσεις 

δημοτικών ή διοικητικών συμβουλίων για αγορές ή μισθώσεις από τους δήμους και από δημοτικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους στη σχετική διακήρυξη (προκήρυξη) και τη 

δημοσίευση αυτής δεν πρέπει να περιλαμβάνεται όρος για το τίμημα.

Προσοχή: Σύμφωνα με την Πράξη 170//2013 του Κλιμ. Τμ. 7 Ελ. Συν δεν είναι νόμιμος όρος διακήρυξης 

και  σύμβασης  που  συνάπτει  Δήμος  για  τη  μίσθωση  ακινήτου  προς  στέγαση  υπηρεσιών  ή  κάλυψη 

λειτουργικών του αναγκών, με τον οποίο προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εξασφάλιση 

της καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή Δήμου στον ιδιώτη εκμισθωτή. Συνεπώς, η 

δαπάνη που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για τη μίσθωση ακινήτου, δεν είναι νόμιμη.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προκήρυξης κλειστής μειοδοτικής 

δημοπρασίας και την έγκριση όρων μίσθωσης οικήματος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με σκοπό 

την φύλαξη αρχείου εγγράφων και  επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨,  η 

οποία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, βάση των άρθρων και των όρων που προαναφέρονται στην εισήγηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση 

και σύσκεψη 

α      ποφασίζει       ο      μόφωνα   

Α) Την έγκριση προκήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στο οποίο θα φυλαχθεί αρχείο εγγράφων και επίπλων – σκευών του 

Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών”,  η  οποία  θα  διενεργηθεί  στις  22η  Αυγούστου  2016  ημέρα 

Δευτέρα από 09:00 -10:30 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με μεγαλύτερο όριο πρώτης προσφοράς 

το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 5, ήτοι στο ποσό των 300,00€-420,00€.

Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Δασκαλάκης Γεώργιος
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