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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α) 
2. τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων(Ν.3463/06) 
3.  τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τευχ. Α) -  (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) 

4. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  

5. Το Π.∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια εκποίηση η εκµίσθωσιν πραγµάτων 
των δήµων και κοινοτήτων», 

6. Το Ν. 3130/2003 «µισθώσεις ακινήτων για στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, 

7. Το άρθ. 194 του  Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις . 

9. Το Νόµο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 
(Φ.Ε.Κ. 265/Α/23.12.2014), όπωςτροποποιήθηκε µε το Νόµο 4328/2015 
(Φ.Ε.Κ. 51/Α/14.05.2015) και το Νόµο 4331/2015 
(Φ.Ε.Κ.69/Α/02.07.2015) και ισχύει, 

10. Την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 
1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας ∆απανών για τα  Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσιών συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές 
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων». 

11. Την µε αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016 Πρόσκληση, µε κωδικό 14.6i.26-27.1 
και α/α ΟΠΣ 1465(έκδοση 1/0), για την υποβολή προτάσεων στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π) «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και 
Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 
Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής» µε 
τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων». 

12. Την µε αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 τροποποίηση της ανωτέρω 
Πρόσκλησης (έκδοση 2/0) 

13. Την µε αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 2η Τροποποίηση της ανωτέρω 
Πρόσκλησης (έκδοση 3/0) 

14. Την υπ’ αριθµ. 390/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
µε θέµα: Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας Αττικής, όπου 
εγκρίνονται: 
Α) Οι υπ’ αριθµ. 281/2015 και 84/2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής 
(Ε.∆.Σ.Ν.Α.) για την έγκριση της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής 
(Α∆Α: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5 και Α∆Α: ΩΑ8ΚΟΡ05- ΒΓΝ αντίστοιχα).  
Β) Η υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Α∆Α: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ), η οποία αποτελεί την τελική πρόταση 
του Ε.∆.Σ.Ν.Α. για τη 2η αναθεώρηση του Π.Ε.Σ.∆.Α ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε την 288/2016 απόφαση της Ε.Ε. του Ε.∆.Σ.Ν.Α., κατόπιν 
των παρατηρήσεων: α) στο µε αριθµ. πρωτ. 12409/16-5-2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και β) στο µε 
αριθµ. πρωτ. 19342/2175/12-5-2016 έγγραφο του 3 Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
Γ) Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης 
αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής και τα επισυναπτόµενα σχέδια και παραρτήµατα αυτής 

15. Την µε αρ. 414/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: 
«“Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής” (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-
11-2015 και ισχύει)» 

16. Την µε αρ. 243/14.12.2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
θέµα: ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για 
την υποβολή πρότασης µε τίτλο:  «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο  της  
Πρόσκλησης µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 

17. Την µε αρ. 244/14.12.2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
θέµα: Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για τη µίσθωση χώρου για τη 
δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» στο πλαίσιο  της 
Πρόσκλησης µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020. 

18. α) Την αριθ. 181/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
ορίστηκαν τα µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου και β) την 
αριθ.85/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα 
µέλη Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασίας 

19. Την αριθ.  404/21.12.2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την 
οποία εγκρίνει την προκήρυξη του διαγωνισµού . 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση κατάλληλου χώρου 
για την στέγαση Πράσινου Σηµείου και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να 
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εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης. 
 

1) Περιγραφή του µισθίου 
Το ζητούµενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Τοπικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου και κατά προτίµηση να βρίσκεται 
εντός της  ΒΙΠΕ ∆ήµου ∆ιονύσου και  να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. Να έχει έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) στρεµµάτων να είναι ενιαίο, ή αν 
πρόκειται για όµορα ακίνητα ενός ή περισσότερων διαφορετικών 
ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
στρεµµάτων. 

2. Να έχει (κατά προτίµηση) απαλλαγή  από Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις για τη δηµιουργία «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».   

3. Να έχει πρόσωπο κατά προτεραιότητα σε ελεύθερη-ταχεία λεωφόρο ή σε 
παράδροµο ελεύθερης-ταχείας λεωφόρου ή πρωτεύουσα αρτηρία ή, εφ’ 
όσον δεν βρεθεί τέτοιος χώρος, εναλλακτικά σε δευτερεύουσα αρτηρία 
ώστε να είναι προσβάσιµος τόσο στα οχήµατα του ∆ήµου, όσο και στους 
∆ηµότες µας µε πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθµευσης εντός του 
χώρου του ΠΣ.  

 
 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 
 
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε 
δύο φάσεις ως εξής:  
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος 
κατατίθενται στο ∆ήµο και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις 
αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 (Εκτίµηση εκποιουµένων ακινήτων)  του 
Π∆ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α), η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί 
της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν αυτά 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 έκθεση αξιολόγησης, µε το 
διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό της επιτροπής και 
θεωρείται από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας, µαζί µε τις προσφορές 
ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο δήµο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν 
που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε 
αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη 
διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται 
πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη 
και τον εγγυητή.  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται παρακάτω  στο Παράρτηµα Α στο 
τέλος του κειµένου. 
 
  

3) Εγγυητής 
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. 
 
 

4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος µειοδότης  δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση 
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των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου.  
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η πρόταση µε τίτλο: «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» δεν τύχει ένταξης στην 
Πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Συνοχής» δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε αξίωση στον µειοδότη. 
 
 

5) Σύµβαση 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως  του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.  
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 
ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από 
αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10)  
ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

 
6) ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

 
Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) έτη µε δυνατότητα 
παράτασης από το ∆ήµο για επιπλέον οκτώ (8) έτη.  
Μετά την εξαετία (της αρχικής περιόδου) το µίσθωµα δύναται να 
αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου θα µπορεί να εγκαταλείψει αζηµίως το µίσθιο πριν λήξει η 
µίσθωση εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει την 
ανάγκη που εκπληρώνει το µίσθιο ,µε έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) µήνες 
πριν (την λήξη)   στον εκµισθωτή. 

 
7) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου δεδουλευµένο κάθε τρίµηνο 
και στο τέλος κάθε τριµηνίας,  µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του 
ιδιοκτήτη.  
 

8)Εγγύηση συµµετοχής 
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί 
κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας, ποσό ίσο µε το 10% του ετήσιου µισθώµατος. 
Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης και στους  
αποτυχόντες µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την 
Περιφέρεια. 
 

9) Υποχρεώσεις µισθωτή 
 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση.  
Κατά την διάρκεια της µίσθωσης ο µισθωτής µπορεί µε δικές του δαπάνες να 
προβεί στη δηµιουργία όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων και την 
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εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την προδιαγραφόµενη λειτουργία 
του µισθίου. Ο µισθωτής έχει µονοµερώς και άνευ συναινέσεως του εκµισθωτή το 
δικαίωµα µεταβολής της χρήσης του µισθίου, εφ’ όσον η αλλαγή αυτή εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες του και προβλέπεται από τις χρήσεις γης και την κείµενη 
νοµοθεσία.  
 
 

10) Κρατήσεις 
 

Τον εκµισθωτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται στο 
µίσθωµα που θα εισπράττει (φόροι, χαρτόσηµα κ.λ.π.) 
 

11) Λήξη µίσθωσης 
 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία έχει διαµορφωθεί, χωρίς να υποχρεούται σε αποκατάσταση 
αυτού στην πρότερη κατάσταση.  
 
 

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
 

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

13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου 
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο 
δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου καθώς επίσης και στα γραφεία των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων (Αγ.Στεφάνου-Άνοιξης-∆ιονύσου-∆ροσιάς-Ροδόπολης-
Σταµάτας-Κρυονερίου) 
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και σε µία ηµερήσια 
εφηµερίδα καθώς και στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον εκµισθωτή.  
 

14) Επανάληψη της δηµοπρασίας 
 

 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 
κατ' αυτήν µειοδότης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου 
όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό 
συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής 
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν 
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως 
για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
µειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου.  
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 
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δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 
δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας 
της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
 προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία 
 
 

15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος 
υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία, ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και 
ώρες 8:30-15:30. ∆ιεύθυνση Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος 
Τηλέφωνο 2132030658, FAX 2132030630 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την 
προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

Ο ∆ήµαρχος 
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 
                                        ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως µε συνηµµένη Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται 
λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που 
προσφέρει, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου. 
 
 
2) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο ∆ιονύσου περί µη οφειλής που να ισχύει 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
3) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
 
4) Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό 
Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο 
ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση 
πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει 
αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που 
υπέβαλε για την έκδοση τους και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι 
δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 
 
5) Αντίγραφα Τίτλων Κυριότητας του ακινήτου.  
 
6) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα οικοπέδου. 
 


