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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Μεηνδνηηθήο Γεκνπξαζίαο Μίζζσζεο Αθηλήηνπ 

 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

δηαθεξχζζεη φηη ζα δηελεξγεζεί κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/28-

3-2003 (ΦΔΚ 76/η.Α) γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ θαηάιιεινπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γαζαξρείνπ 

Νάνπζαο  Π.Δ. Ηκαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. Σν πξνζθεξφκελν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ρψξνπο ζπλνιηθήο  κηθηήο επηθάλεηαο  259 η.κ. 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ ρψξσλ θιηκαθνζηαζίσλ, αλειθπζηήξσλ, πιαηχζθαισλ θαη θνηλνρξήζησλ 

δηαδξφκσλ) θαη ζπλνιηθήο  σθέιηκεο  επηθάλεηαο 207 η.κ.  εθ ηεο νπνίαο  132 η.κ. γηα 

γξαθεηαθνχο ρψξνπο  θαη 75 η.κ. γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη  ρψξνπο αξρείσλ, νη νπνίνη 

κπνξεί λα είλαη θαη ππφγεηνη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο 

απφ άπνςε θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, κέζσλ ζθίαζεο, ζέξκαλζεο, ςχμεο / θιηκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

2. Σν αθίλεην πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα  βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο  

Νάνπζαο. 

3. Σν αθίλεην πξέπεη  λα   είλαη απνπεξαησκέλν ή εκηηειέο ή ππφ αλέγεξζε θαη λα παξαδνζεί  

έηνηκν γηα ρξήζε ζην Γεκφζην κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απφθαζε έγθξηζεο 

πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο. 

4. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή 
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ηέγαζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3130/2003, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα,  νη 

ίδηνη ή εηδηθφο πξνο ηνχην πιεξεμνχζηνο έγγξαθε πξνζθνξά ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο νη ρψξνη, ε επηθάλεηα, ε ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ην δεηνχκελν κίζζσκα. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη:  

α) αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ κε ρξήζε γξαθείσλ ζεσξεκέλν απφ ηελ 

αξκφδηα πνιενδνκηθή αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απηνχ, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο 

(πνιενδνκίαο ή Γήκνπ) γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη ππεχζπλε δήισζε 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνχ θαη ηα σθέιηκα θνξηία πνπ κπνξεί λα 

αλαιάβεη. Δπίζεο δηαγξάκκαηα ησλ θαηφςεσλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρψξσλ (ππφ θιίκαθα θαη φρη 

ζκίθξπλζε). 

β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α) ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ. 

γ) εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα πνζφ 

ίζν κε ην δέθαην (1/10) ηνπ δεηνχκελνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο, σο εγγχεζε φηη ζα πξνζέιζνπλ γηα 

ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα ηαρζεί θαη ζα 

παξαδψζνπλ ην κίζζην γηα ρξήζε ζην Γεκφζην, ζηελ θαηάζηαζε θαη ην ρξφλν πνπ ζα νξηζζεί απφ 

ηε ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο. Δγγπεηηθή επηζηνιή 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρχνο δελ ζα γίλεη δεθηή.  

δ) εηδηθφ πιεξεμνχζην εθφζνλ ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ πξφζσπν άιιν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

** Δθφζνλ ε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ θαηαηίζεηαη αλαθέξεηαη ζε ρξήζε άιιε απφ ηελ δεηνχκελε 

ζηελ πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζα πξέπεη νη πξνζθέξνληεο λα θαηαζέζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη ε ππνρξέσζή 

ηνπο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 4 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ, πνπ ζα πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ. 

 Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην κελ ηειεπηαίν κεηνδφηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ, ζηνπο δε ππφινηπνπο κεηέρνληεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο. 

 Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο εγγχεζεο ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

απαιιάζζνληαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο α' θαη β΄ βαζκνχ. 

Αλ ζηε δεκνπξαζία ιάβνπλ κέξνο νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ήδε ζηεγάδεηαη ε 

Τπεξεζία επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ κέξνπο ηνπο ηεο απαηηνχκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο κέρξη 

ΑΔΑ: ΩΒ05Η-Ξ1Ψ



3/9 

ηελ έγγξαθε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ πξαθηηθνχ θαηαιιειφηεηαο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηε δεκνπξαζία δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο νη θχξηνη αθηλήησλ θαη νη θάηνρνη 

απηψλ δπλάκεη ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), εθφζνλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξνζθνκίζνπλ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 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 ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ 

ζηελ ππφςε κίζζσζε θαη φηη ζα πξνζέιζεη γηα ηελ ζπλππνγξαθή ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη φηη ζε 

πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζα ππεηζέιζεη σο εθκηζζσηήο ζηε ζχκβαζε 

κε ην δεκφζην γηα ηελ ππφινηπε δηάξθεηα απηήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

5. Οη δηαγσληδφκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνχλ θαηάιιεια κε ην πξαθηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο ηέγαζεο πνπ ζπληάζζεηαη κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο ζε 

απηά, νθείινπλ, αθνχ απνδερζνχλ εγγξάθσο ηνπο φξνπο ηνπ πξαθηηθνχ, ζην νπνίν 

ππνδεηθλχνληαη νη εξγαζίεο (επηζθεπέο-δηαξξπζκίζεηο) πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, λα ιάβνπλ κέξνο 

ζε πξνθνξηθή κεηνδνηηθή δεκνπξαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ζε 

εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί κε ην πην πάλσ πξαθηηθφ. Γηα λα γίλεη δεθηή ε πξψηε πξνθνξηθή 

κεηνδνηηθή πξνζθνξά θαηά ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε 

ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο ρακειφηεξεο έγγξαθεο πξνζθνξάο, 

δηαθνξεηηθά θξίλεηαη απαξάδεθηε. Με ην πνζνζηφ απηφ εμαθνινπζεί ε κεηνδνζία κέρξη ηελ 

θαηαθχξσζε. Κάζε πξνθνξηθή πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ζηνλ 

ηειεπηαίν κεηνδφηε. Αλ δελ γίλνπλ θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε λέεο πξνζθνξέο, σο κίζζσκα πνπ 

επηηεχρζεθε ζεσξείηαη ην δεηνχκελν κε ηε κηθξφηεξε έγγξαθε πξνζθνξά θαη ζε πεξίπησζε 

πεξηζζνηέξσλ ίζσλ γξαπηψλ πξνζθνξψλ σο κίζζσκα πνπ επηηεχρζεθε ζεσξείηαη απηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αθίλεην πνπ ζα επηιεγεί ηειηθά απφ ηελ Δπηηξνπή ηέγαζεο. 

6. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 

7. Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο νθείιεη λα πξνζέιζεη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 

πην πάλσ απφθαζεο απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο- 

Θξάθεο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ αλαδεηρζέληνο 

κεηνδφηε κέζα ζηελ νξηζκέλε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ηφηε, κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν κεηνδφηεο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ σο δεκφζην 
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έζνδν. Με ηελ ίδηα απφθαζε δίλεηαη εληνιή ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο λα επαλαιεθζεί ε δεκνπξαζία, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ν κεηνδφηεο πνπ θεξχρζεθε έθπησηνο. 

8.  Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

ζχκβαζε, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηε ρξήζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηάιιειν θαη ζχκθσλν πξνο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Γηαθνξεηηθά ή 

κίζζσζε ιχεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

θαη θαηαπίπηεη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Σν Γεκφζην πξνβαίλεη ζε λέα 

κίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία θαη ν κεηνδφηεο ππνρξεψλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε 

κε πξνζήθνπζα παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ, ίζε κε ην 1/10 ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηεο ζχκβαζεο 

γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηέγαζε ηεο Τπεξεζίαο ζε άιιν αθίλεην, πνπ 

βεβαηψλεηαη σο δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Η ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ 1/10 ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επέξρεηαη θαη αλ δελ παξαδνζεί εκπξφζεζκα ην κίζζην. Οη ζπλέπεηεο 

ηεο κε εκπξφζεζκεο παξάδνζεο δελ επέξρνληαη ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ πνπ νθείινληαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε αλσηέξα βία ή ζε ηπραίν γεγνλφο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα εθδνζεί απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο  γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηέγαζεο, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη αλαιπηηθά ε αλαγθαηφηεηα θαη νη ιφγνη παξάηαζεο 

ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζσκέλνπ 

αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην ή ηελ απφδνζε απηνχ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πην 

πάλσ λφκνπ. 

9. Ο εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα πξνβαίλεη ζηηο 

αλαγθαίεο επηζθεπέο θζνξψλ θαη βιαβψλ, πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηε ζηεγαδφκελε ππεξεζία. ε πεξίπησζε αξλήζεψο ηνπ 

ή κε εθηέιεζεο ησλ επηζθεπψλ. κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ην Γεκφζην έρεη ην εθιεθηηθφ 

δηθαίσκα λα πξνβεί: 

α) ε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κίζζσζε κε δεκνπξαζία ή 

απεπζείαο, άιινπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηεο δηαθήξπμεο 

β) ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε, παξαθξαηψληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε απφ ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή ε 
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δαπάλε πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε – βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

γ) ηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

επηζθεπήο απφ ηνλ εθκηζζσηή. 

 Σν Γεκφζην δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ παιαηφηεηα απηνχ ή ζε 

ηπραίν γεγνλφο. 

10.    Ι.) Σν Γεκφζην κπνξεί λα πξνβεί ζε ιχζε ηεο κίζζσζεο πξηλ απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο 

ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, εθφζνλ: 

α)   Μεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ 

β)   Παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ππφινηπν ηεο κίζζσζεο. 

γ)   Καηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία. 

δ)   Μεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζχλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαηά ηξφπν 

ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιχπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο. 

ε)   Μεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο. 

ζη) Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε κίζζσζε γηα ηελ θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηεηξαεηίαο 

αληηθαηαζηαζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ. 

 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο απφθαζε πξφσξεο ιχζεο ηεο κίζζσζεο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηέγαζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη κε βάζεη ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν αίηεκα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. Η 

απφθαζε πξφσξεο ιχζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο  ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή παχεη θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.  

ΙΙ.) Σν Γεκφζην κπνξεί κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Η θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνλ εθκηζζσηή. ηελ πεξίπησζε απηή 

ην Γεκφζην νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε πνζφ ίζν κε έλα (1) κεληαίν 

κίζζσκα, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. Η 

απφθαζε ιχζεο ηεο κίζζσζεο εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο 
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Πεξηνπζίαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηέγαζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη κε 

βάζε ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ηεο ζηεγαζκέλεο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηεο αξρήο. 

11.  Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο , πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηέγαζεο, επηηξέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε άιιεο Γεκφζηαο ππεξεζίαο ζην κηζζσκέλν αθίλεην αληί απηήο γηα ηελ νπνία έγηλε 

ε κίζζσζε, αθφκε θαη αλ ν φξνο απηφο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο, θαζψο θαη ε 

ζπζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ζην ίδην αθίλεην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε ή πξφζζεην κίζζσκα. ε θακία φκσο πεξίπησζε ην 

Γεκφζην δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηζζσκέλν αθίλεην γηα ζηξαησληζκφ ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζηέγαζε 

πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

12.  Η πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο 

ζην κίζζην, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηαβάιιεηαη 

αλά ηξίκελν θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο. Σν κίζζσκα ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο θαη ηέιε πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη επηβαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. Η κίζζσζε δελ 

επεξεάδεηαη απφ ελδερφκελε κεηαβνιή ζην πξφζσπν ηνπ εθκηζζσηή θαη ζπλερίδεηαη κε ην λέν 

εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ. Σα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην ζην λέν εθκηζζσηή, 

κφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηε ζηεγαδφκελε ππεξεζία θαη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο κεηαβνιήο. 

13. ησπεξή αλακίζζσζε δελ επηηξέπεηαη. Η ρξήζε απφ ην Γεκφζην ηνπ κηζζσκέλνπ 

αθηλήηνπ πέξα απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο ζεσξείηαη σο ζησπεξή παξάηαζε ηεο 

κίζζσζεο. Γηα ηε ρξήζε απηή θαηαβάιιεηαη κίζζσκα ίζν κε απηφ ηεο κίζζσζεο πνπ έιεμε, ην 

νπνίν αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. Δπηηξέπεηαη ε απφ 

πιεπξάο Γεκνζίνπ κνλνκεξήο παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία έηε κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηέγαζεο. Η απφθαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο ζηνλ εθκηζζσηή έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κίζζσζεο, 

αθνχ φκσο πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δχν ηνπιάρηζηνλ δεκνπξαζηψλ γηα κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, 

νη νπνίεο απέβεζαλ άγνλεο ή αζχκθνξεο. 

14. Ο εθκηζζσηήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο παξνρψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη 
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ηειεθσληθψλ γξακκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πξνο ζηέγαζε ππεξεζίαο θαη ζηε ζχλδεζε 

απηψλ κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο πφιεο. Μφλν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απφ πιεπξάο εθκηζζσηή 

ησλ απαξαίηεησλ κεηξεηψλ ξεχκαηνο θαη λεξνχ ην Γεκφζην κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ πιεξσκή 

ησλ δαπαλψλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο 

κηζζνχκελνπο  ρψξνπο. Δάλ νη κηζζνχκελνη απφ ην Γεκφζην ρψξνη βαξχλνληαη κε θνηλφρξεζηεο 

δαπάλεο, ην Γεκφζην ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αλαινγίαο θνηλνρξήζησλ κε βάζε ηνλ 

ηζρχνληα πίλαθα θαηαλνκήο θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ (πδξαπιηθήο, ειεθηξηθήο, ζέξκαλζεο-ςχμεο, αλειθπζηήξσλ) πνπ 

βαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ. 

15. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη 12 ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην. 

16.   Αλώηαην όξην κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ηωλ πεληαθνζίωλ επξώ   

(500,00€). Σν κίζζσκα πνπ ηειηθά ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα 

κία ηξηεηία θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο κίζζσζεο 

θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

δσδεθακήλνπ, φπσο απηή ε κεηαβνιή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛ.ΣΑΣ.). 

17. Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 24 -08  -2016       εκέξα   Τεηάξηε             θαη 

από ώξα 11.00 έωο 12.00 ζην θηίξην  ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Ηκαζίαο (πξώελ 

Κηεκαηηθή Υπεξεζία Ν. Ηκαζίαο). 

18. Γηα ην πξνζθεξφκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα δεισζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 εάλ ην θηίξην έρεη ππνζηεί βιάβεο ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο θαη ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε λα πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ ε εγθεθξηκέλε απφ αξκφδην 

Γξαθείν Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ ή Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ε ζρεηηθή άδεηα επηζθεπήο, 

ζεσξεκέλε κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

19. Ο ηειηθά επηιεγφκελνο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δηαξξπζκίζεσλ ζχκθσλα  κε ην απφ  08-07-2015  θηηξηνινγηθφ 

πξφγξακκα πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ην Γαζαξρείν Νάνπζαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

20.  Γηα ην πξνζθεξφκελν αθίλεην ζα πξέπεη: 
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α)  Να ηεξείηαη ν θαλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θαη λα  θαηαηεζεί απφ πιεπξάο 

εθκηζζσηή πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ. 

β) Να παξέρνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηεπθνιχλζεηο γηα Α.Μ.Δ.Α. 

γ) Η ηζρχο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ηνπ θηηξίνπ ζα πξνζδηνξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο πξνο ζηέγαζε Τπεξεζίαο. 

δ) Να ππάξρεη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρχνο ειεθηξηθψλ 

θαηαλαιψζεσλ   νχησο   ψζηε  λα   επηηπγράλεηαη   ζπληειεζηήο   ηζρχνο   (ζπλ θ) 

ηνπιάρηζηνλ 0,95. Απαηηείηαη  ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε-

ειεθηξνιφγν, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε κεηξεζείζα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (ζπλ θ). 

ε) Γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ 

αεξίνπ (ΚΤΑΓ6/Β/14626,ΦΔΚ 1122/Β/17-6-2008) είλαη απαξαίηεην κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ 

αθηλήηνπ λα πθίζηαηαη εγθαηάζηαζε γηα ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο πφιεο, εάλ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή, φπνπ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 

αεξίνπ ή ε εγθαηάζηαζε λα θαηαζθεπαζζεί κειινληηθά απφ ηνλ εθκηζζσηή φηαλ ππάξμεη 

δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή. 

ζη) Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ δελ πξέπεη λα είλαη θιάζεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαηψηεξεο ηεο Β (θαηά ην παξάξηεκα IV ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

Γ6/Β/13897/15-9-1999) αιιά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θιάζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α ή Β εθνδηαζκέλνπο κε ελζσκαησκέλν ή εμσηεξηθφ ζηξαγγαιηζηηθφ 

πελίν ηχπνπ ειεθηξνληθνχ ή ειεθηξνληθνχ κε ξχζκηζε θαη ελαιιαθηηθά καγλεηηθνχ ηχπνπ 

πςειήο απφδνζεο, απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο καγλεηηθψλ πελίσλ πςειψλ απσιεηψλ θαη 

ηχπνπ standard (κε εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

Γ6/Β/17682/16-10-2001). 

δ) Να πξνζθνκηζζεί κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

(ΠΔΑ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α'/19-5-2008) «Μέηξα γηα ηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηεο 

Γ6/Β/νηθ.5825/30-03-2010 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ 407 Β79-4-2010), φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

21. Σν θηίξην ζα πξέπεη λα παξαδνζεί πιήξεο απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

(ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαισδηψζεηο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, θιηκαηηζηηθά 

θ.ι.π.), θαζψο θαη νηηδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επηηξνπή ζηέγαζεο γηα ηελ εχξπζκε 
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ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. 

22.  Γηα ηελ ελ ιφγσ κίζζσζε έρεη εμαζθαιηζζεί πίζησζε ζχκθσλα κε ην Αξ. Πξση. 

33482/16.05.2016 (ΑΓΑ: ΩΜ8ΟΡ1Τ-Ξ9) έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

23. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε πνπ ζα 

αλαδεηρζεί κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ.Γ.                          ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ 

ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

α/α  

ΝΙΚΗΣΑ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ            ΘΕΟΔ.-ΑΡΙΣ. ΣΑΟΤΛΑ 
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