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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Π.∆/τος 270/1981 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 233 του Ν.3463/06 

3. Την περ.ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

4. Τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 99/2017 

5.Την  αριθ. 59/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου. 

6.Την αριθ. 25/2022 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

της δηµοπρασίας.   

 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ενός (1) ακινήτου από το Νοµικό 
µας Πρόσωπο, το  οποίο  θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθµό Γραµµενίτσας, στα όρια της Τοπικής 
Κοινότητας Γραµµενίτσας ∆ήµου Αρταίων και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης 
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Άρθρο 1 

Περιγραφή του µισθίου 
 
Το µίσθιο να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Γραµµενίτσας ∆ήµου Αρταίων και 
πρέπει να φέρει τις απαιτούµενες  Τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις, που 
πρέπει να πληρούν τα ακίνητα για τη στέγαση Παιδικού Σταθµού, σύµφωνα µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 99/2017 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/28.09.2017) «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών που λειτουργούν εντός Νοµικών 
Προσώπων των ∆ήµων ή Υπηρεσίας των ∆ήµων»: 

� Η πρόσβαση από την στάθµη του πεζοδροµίου ή από το δρόµο µέχρι και την 
αίθουσα αναµονής πρέπει να είναι ευχερής και ανεµπόδιστη, µε ράµπες 
κατάλληλων προδιαγραφών. Η είσοδος-έξοδος του Σταθµού να είναι 
αποκλειστικής χρήσης για τη συγκεκριµένη λειτουργία. Σε περίπτωση που 
τµήµατα της οικοδοµής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, αυτές πρέπει να έχουν 
ξεχωριστή είσοδο-έξοδο. Να έχει συνολική επιφάνεια εσωτερικών χώρων µαζί µε 
τους βοηθητικούς από 110-160 τετραγωνικών µέτρων τουλάχιστον, ισόγειο και 
να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς. 

Ειδικότερα το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει τους εξής χώρους: 
�  Είσοδο - αναµονή ≥ 9 τ.µ. 
� Αίθουσα απασχόλησης + τραπεζαρία 60 ≥ τ.µ. ή 2 αίθουσες ≥ 30 τ.µ. Όταν υπάρχει 

ιδιαίτερος χώρος τραπεζαρίας, θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση µε την κουζίνα και να 
µπορεί να ενοποιείται µε την αίθουσα των νηπίων. Οι χώροι παραµονής των παιδιών 
θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φωτισµό (µε προσανατολισµό-κατά προτίµηση-
µεσηµβρινό) απαγορευµένου του φωτισµού και αερισµού διαµέσου φωταγωγών ή 
άλλου τεχνητού µέσου. Επιπλέον οι χώροι παραµονής των νηπίων πρέπει να έχουν 
ασφαλή πρόσβαση µε το χώρο αυλισµού τους. 

� Ένα (1) δωµάτιο για γραφείο ≥ 7 τ.µ. µε οπτικό πεδίο στην αίθουσα των νηπίων και µε 
παράθυρο φωταγώγησης και αερισµού αυτού. 

� Μαγειρείο ≥ 10 τ.µ. µε µεγάλα παράθυρα για αερισµό, µε βοηθητικό χώρο, πάγκους 
εργασίας και αποθηκευτικούς χώρους. Ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, για πλήρη 
λειτουργία κουζίνας, µε διπλές βαθιές λεκάνες πλύσης µαγειρικών σκευών από λείο 
αδιαπότιστο υλικό. Οι χώροι της κουζίνας θα πρέπει να εξαερίζονται καλά µε 
κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και να υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριµµάτων 
και δυνατότητα άµεσης αποκοµιδής τους. 

� Χώρος WC/Λουτρού νηπίων όπου θα υπάρχουν τουλάχιστον 3 WC παιδικών 
διαστάσεων και 2 νιπτηράκια νηπίων ≥ 4 τ.µ. 

� Τουαλέτα προσωπικού ≥ 2 τ.µ. 
� Γενική αποθήκη και χώρο αποθήκης τροφίµων του Σταθµού ≥ 5 τ.µ. η οποία θα 

περιέχει ράφια και ερµάρια για τη φύλαξη τροφίµων και ειδών καθαριότητας. Πρέπει να 
είναι χώρος καλά αεριζόµενος, χωρίς υγρασία. 

� Αύλειο χώρο ≥ 120 τ.µ.  περιφραγµένο µε τοιχίο και κάγκελα ή στηθαία ύψους 
ασφαλείας, που θα καθορίζουν την αποκλειστική χρήση για τον Σταθµό,  και θα 
διαθέτει γκαζόν και αµµοδόχο για το ελεύθερο παιχνίδι των νηπίων. Τµήµα του 
υπαίθριου χώρου θα πρέπει να σκιάζεται - µπορεί να είναι και ηµιυπαίθριο - και θα 
πρέπει να προστατεύεται (π.χ. σε πυλωτή). Επιπλέον θα πρέπει να αποφεύγονται τα 
σκαλιά και να χρησιµοποιούνται ράµπες. Εάν υπάρχουν σκαλιά ή µεγάλες 
ανισοσταθµίες θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα. 

� Το κτίριο πρέπει να είναι αυτόνοµο. Γενικότερα οι χώροι οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται 
από τα νήπια τόσο από άποψη διαρρύθµισης όσο και από άποψη κατασκευών  που 
υπάρχουν σε αυτούς να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα νήπια προς 
αποφυγή ατυχηµάτων. Όλοι οι χώροι του, εσωτερικοί και εξωτερικοί, να είναι 
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διαµορφωµένοι και προσαρµοσµένοι στις λειτουργικές ανάγκες της ευαίσθητης ηλικίας 
των φιλοξενουµένων νηπίων του Παιδικού Σταθµού και φυσικά σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας κτιρίων προς τον ιδιοκτήτη. 

� Πλυντήριο - Σιδερωτήριο - Αποθήκη ιµατισµού - χώρος ακαθάρτων ≥ 4 τ.µ. 
� Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα κεντρικής θέρµανσης µε αυτόνοµο καυστήρα 

και αυτόνοµη δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης. Επίσης θα υπάρχουν συστήµατα ψύξης 
για λειτουργία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

� Να υπάρχει υδραυλική & αποχετευτική εγκατάσταση καθώς και τριφασικό 
ρεύµα.  

� Να είναι σε άριστη κατάσταση ευάερο & ευήλιο. 
� Να είναι προσβάσιµο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες , διαφορετικά θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα διαµόρφωσης του µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, για ΑΜΕΑ 
� Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν 

3661/2008  και της  ΠΟΛ1018/13-01-2012 Υπουργείο Οικονοµικών. 
� Άδεια οικοδοµής µε δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικό σταθµό. 
� Πλήρης εγκατάσταση ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σε λειτουργία 

συνοδευόµενη από τη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον Παιδικό 
Σταθµό µε εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του, θα λάβει 
τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

� ∆ήλωση στατικής επάρκειας από µηχανικό για χρήση Παιδικού Σταθµού.  
 

∆ιατάξεις ασφαλείας 
• Η ασφαλής πρόσβαση και παραµονή των παιδιών στους χώρους του σταθµού, πρέπει να 

εξασφαλίζεται µε ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτοµέρειες.  
• Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθµίες στους χώρους του σταθµού που είναι 

προσπελάσιµοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν 
ασφαλή κιγκλιδώµατα, επίστρωση µε υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεµένες γωνίες. 

• Κανένα κιγκλίδωµα ή άλλο προστατευτικό χώρισµα δεν πρέπει να έχει ανοίγµατα 
µεγαλύτερα των 12εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωµα των 
παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωµάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1.50µ. τουλάχιστον. 

• Πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες τζαµαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα µε µπάρες ή κιγκλιδώµατα µέχρι τουλάχιστον 1,50µ. ύψος, 
µε κενά µικρότερα των 12εκ., ώστε να εµποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάµια 
θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισµένα ή επενδυµένα µε ειδική µεµβράνη και να 
φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήµανση. 

• Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαµορφώνονται χωρίς ανοιγόµενα φύλλα 
µέχρι το ύψος 1.50.µ. 

• Στο σταθερό τµήµα του ανοίγµατος µέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται 
προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές (µπάρες - κιγκλιδώµατα κ.λ.π), οι οποίες δεν 
αφήνουν κενά µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 12 εκ. 

• Τα χωρίσµατα µεταξύ των WC των νηπίων δεν είναι απαραίτητα. Στην περίπτωση όµως 
που κατασκευάζονται, δε θα πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.30.µ. 
Τελειώµατα χώρων 

• Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα 
πρέπει να είναι επιστρωµένα µε υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που 
να µπορούν εύκολα να καθαρίζονται ( χωρίς αρµούς ) και να είναι ηχοαπορροφητικά. 

•  Οι τοίχοι των πιο πάνω χώρων θα βάφονται ή επενδύονται µε υλικά που να έχουν 
χαρούµενους χρωµατισµούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό 
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ηχοαπορροφητικά. 
• Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδύονται από το δάπεδο µέχρι ύψος 1.60 µ. 

τουλάχιστον, µε πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους της 
κουζίνας και του πλυντηρίου. 

• Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές και τα τελειώµατα θα είναι µη 
τοξικά  

 
Το κτήριο να πληροί υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.∆. 99/2017   ( ΦΕΚ 
141/28-9-2017 τ. Α) ώστε άµεσα να µπορεί να λάβει άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας ως 
παιδικός σταθµός. Επιπλέον να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του κτηριοδοµικού 
κανονισµού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» και του κανονισµού 
πυροπροστασίας των κτιρίων της ανάλογης χρήσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις  

 
Άρθρο 20  

Χρήση του µισθίου 
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης του 
Παιδικού Σταθµού  Γραµµενίτσας. 

 
Άρθρο 30 ∆ιάρκεια της µίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) χρόνια, αρχίζει δε 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και λήγει την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία όταν συµπληρωθεί η δωδεκαετία. Το µίσθωµα θα 
κατατίθεται ανά τρίµηνο, στο τέλος κάθε τριµηνιαίας στο λογαριασµό 
του δικαιούχου. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τον Νόµο. 
Το ΝΠ∆∆  διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη της 
µισθώσεως να διαλύει µονοµερώς, και µόνο σε περίπτωση που µεταφερθεί σε 
ιδιόκτητο ακίνητο ή ανακληθεί η λειτουργία του, τη σύµβαση µετά από 
απόφαση του ∆Σ του και εγγράφου για το σκοπό αυτό ανακοινώσεως, προς τον 
εκµισθωτή, η οποία θα γίνει τρεις (3) µήνες πριν τη λύση της µίσθωσης. Από τη 
µονοµερή αυτή λύση ουδεµία µπορεί να γεννηθεί σε βάρος του ΝΠ∆∆  
υποχρέωση, για αποζηµίωση ή άλλη από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, 
παραιτείται δε διά της συµµετοχής του ο µειοδότης από τέτοια αξίωση. 
Το ΝΠ∆∆ διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µετά την λήξη του 
µισθωτηρίου την µίσθωση σιωπηρά, εάν δύο (2) µήνες πριν την λήξη της 
σύµβασης ενηµερώσει εγγράφως τον εκµισθωτή. 
Το ανώτατο µίσθωµα ορίζεται στο ύψος της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 
 

Άρθρο 4 
Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: 

∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ θα δηµοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ τη ∆ιακήρυξη 
των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της θα δηµοσιευθεί σε δύο καθηµερινές εφηµερίδες και σε 
µία εβδοµαδιαία καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αρταίων και στη «∆ιαύγεια». 
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1. Με την ανωτέρω διακήρυξη του Πρόεδρου θα κληθούν, όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο 
διαγωνισµό να υποβάλλουν  ή να αποστείλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή από νόµιµο 
εκπρόσωπό τους στο Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ∆ήµου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος)  απ' 
όπου και θα διαβιβάζονται  στην αρµόδια Επιτροπή της παρ. 7 του Π.∆/τος 270/81 (ΦΕΚ 
77/τ.Α΄/30.03.1981). Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται µε πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρηµένο για το 
γνήσιο της υπογραφής από διοικητική, αστυνοµική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν 
συνδικαιούχοι του ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος 
προσκοµίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης. 
Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας οποιαδήποτε 
υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν 
αποσταλεί εντός της εικοσαήµερης προθεσµίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται µε 
βέβαιη ηµεροµηνία). 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος  270/81 (ΦΕΚ 
77/τ.Α΄/30.03.1981). 
2. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί 
ποινή αποκλεισµού, φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 

Αίτηση συµµετοχής µε όλα τα στοιχεία ταυτότητας, Α.Φ.Μ., πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα 
επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από 
αρµόδια κατά νόµο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

Αντίγραφο τίτλου κυριότητας του προσφεροµένου ακινήτου. 
Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. Για αποπερατωµένα κτίρια η αποπεράτωση να εµφαίνεται 

στο έντυπο της αδείας. Για κτίρια που πιθανόν να στερούνται οικοδοµικής άδειας (π.χ. 
προϋφιστάµενα του 1955) η νοµιµότητά τους να πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση από 
Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή να προσκοµίζεται δήλωση του Ν. 1599/1986 από 
∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ότι το ακίνητο είναι στατικά επαρκές και δεν έχει 
υποστεί βλάβες λόγω σεισµού. 

Πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη του κτιρίου (διάγραµµα κάλυψης-κάτοψη-τοµές-
όψεις), και τοπογραφικό, θεωρηµένα από την αρµόδια πολεοδοµία. 

 Πλήρης στατική µελέτη (τεύχος και σχέδια) θεωρηµένα από την αρµόδια 
πολεοδοµία από την οποία να προκύπτει η αντοχή του κτιρίου για τη χρήση του 
(κινητό φορτίο και ωφέλιµο). 

Πλήρης Η/Μ µελέτη θεωρηµένη από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή. 
 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 

µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού 
στο όνοµα του θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας αλλαγής 
χρήσης άδειας σε παιδικό σταθµό µε δικές του δαπάνες. 

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο  όνοµα του 
θα προσκοµίσει ισχύον πιστοποιητικό. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του προσφέροντος µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί ρηγµατώσεις στον φέρων οργανισµό και στις 
τοιχοποιίες του. 

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη του προσφέροντος, για τον 
καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και κάθε 
κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία. 
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι  αναλαµβάνει να εκτελέσει 
µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη 
λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Γραµµενίτσας (σύµφωνα µε τους όρους του 
πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας). 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:  

� 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. 

� Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή 

� Να είναι σαφή και πλήρη. 

3. Η Επιτροπή Εκτίµησης µετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των 
προσφερόµενων ακινήτων και, αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη, 
συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
των σχετικών φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή Εκτίµησης είναι η µόνη 
αρµόδια για τον καθορισµό του ύψους του µισθώµατος (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 79/2010). Η 
έκθεση µαζί µε τους φακέλους των δικαιολογητικών  επιστρέφεται στο Ν.Π.∆.∆., το οποίο έχει 
την υποχρέωση να µεριµνήσει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της 
Επιτροπής Εκτίµησης, να λάβουν µέρος στην δεύτερη φάση που είναι η δηµοπρασία. 
 

Άρθρο 5 
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη µειοδότη 

(Β΄ ΦΑΣΗ) 

Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική, φανερή, προφορική και θα γίνει στο γραφείο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ∆ήµου Αρταίων (Ορλάνδου 9 1ος 
όροφος), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών του Ν.Π.∆.∆.  

Η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας θα ορισθούν µε απόφαση του Προέδρου, η 
οποία θα κοινοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρµόδια 
Επιτροπή, µετά από τη διενέργεια της σχετικής αυτοψίας.  

Οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται κατά τη δηµοπρασία αν είναι φυσικά πρόσωπα 
αυτοπροσώπως ή µε τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους για δε τα νοµικά πρόσωπα 
τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 

- Για τις Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες Εταιρείες από το νόµο ή άλλο εκπρόσωπο της εταιρείας 
που έχει τις σχετικές εξουσίες όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις 
του. 

- Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 
Ι.Κ.Ε από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

-Για τις Ανώνυµες Εταιρείες Α.Ε από το νόµιµο εκπρόσωπο τους, όπως η ιδιότητα και οι σχετικές 
εξουσίες του αποδεικνύονται από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή  από άλλο εκπρόσωπο τους που 
εξουσιοδοτείται νόµιµα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το σκοπό αυτό µε πρακτικό του και 
σχετικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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- Για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως η ιδιότητα και οι σχετικές 
εξουσίες του αποδεικνύονται νόµιµα ή από άλλο εκπρόσωπο του εξουσιοδοτείται για το σκοπό 
αυτό νόµιµα από αρµόδιο όργανο. 

Τα αναφερόµενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να προσκοµιστούν ως 
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά 
δικαστικής αρχής. 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής κατά 
την ηµέρα και ώρα της δηµοπρασίας είναι τα παρακάτω: 

1.Ταυτότητα φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής 
µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο 
προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη 
δηµοπρασία. 

2. Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η 
κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. 

3.Φύλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας του µισθίου θεωρηµένου από την αρµόδια για 
τη φορολογία εισοδήµατος του εκµισθωτή ∆.Ο.Υ. 

4.Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται 
καµία υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς 
οιονδήποτε. 

6. Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της 
δηµοπρασίας και µάλιστα πριν την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόµιµο 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 

7. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι την έναρξη 
της διαδικασίας της δηµοπρασίας. 

∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το 
προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων ακατάλληλο ή που δεν 
έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο 
από τα ανωτέρω στοιχεία. 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζηµιώσει το Ν.Π.∆.∆. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.», 
σύµφωνα µε τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 

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 υποβάλουν γραπτώς τυχόν 
ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, 
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µνηµονεύονται στο πρακτικό και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για αυτές µε πλήρη 
αιτιολογία.  

Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που 
προσέφερε το χαµηλότερο ποσό. 

Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 6 
Επανάληψη-µαταίωση της δηµοπρασίας 

 
� Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιασθεί κατ' 

αυτήν µειοδότης.  
� Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική 
αρχή (Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή 
σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει 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. 
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 
εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
Στην περίπτωση (α) ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από 
τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή. 
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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

� Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του προέδρου 
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 δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους. 

� Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρµογή έχουν οι 
διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 

Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει και σ’ αυτήν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, η 
µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση. 
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Άρθρο 7 
Όροι της σύµβασης-δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

 
1. Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Ν.Π.∆.∆. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» ∆ήµου 

Αρταίων για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να 
είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλεία. Το Ν.Π.∆.∆. εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από 
τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου 
ποσού, είτε στη µείωση αυτού. Επιπλέον δύναται να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής 
σύµβασης για το λόγο αυτό. 

2. Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα 
λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει. Μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
µισθωτικής σύµβασης και την εγκατάσταση του Ν.Π.∆.∆., δεν δικαιούται να ενεργήσει στο 
χώρο καµιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλει την µορφή, 
χωρίς την άδεια του Ν.Π.∆.∆., ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την 
άδεια του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου, λόγω 
παράβασης των όρων της διακήρυξης. 

3. Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα 
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής άρνησή 
του για προσυπογραφή συµβολαίου. 
 

 
Άρθρο 8 

Υπογραφή της σύµβασης 
 

� Ο µειοδότης οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της 
σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθει 
για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά µπορεί µετά από απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συµφερόντων 
του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.». Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση 
θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  

� Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται τηρουµένων των διατάξεων 
του Π.∆/τος 270/1981 και του Ν.3463/2006. 

� Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις µισθωτή-εκµισθωτή 

 
1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες όλες τις εργασίες οι οποίες 

αφορούν εγκατάσταση-σύνδεση τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, τοποθέτηση πυρασφάλειας, ασφάλειας και γενικά τις όποιες διαρρυθµίσεις 
και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Γραµµενίτσας  όπως 
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ορίζονται από τα άρθρα της διακήρυξης (και σύµφωνα µε τους όρους του πρακτικού 
της Επιτροπής Εκτίµησης-Καταλληλότητας). 

2. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόµενο µίσθιο κατάλληλο για χρήση 
σε χρονικό διάστηµα (20) ηµερών από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, 
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής έκθεσης καταλληλότητας της Επιτροπής Εκτίµησης. 

3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να διενεργεί στο µίσθιο τις αναγκαίες επισκευές, µετά από 
σχετική ειδοποίηση προς αυτόν από το Ν.Π.∆.∆. Βαρύνεται µε όλες τις αναγκαίες δαπάνες 
καθώς και την αποκατάσταση ζηµιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, 
ανωτέρα βία και στη συµφωνηµένη ή συνήθη χρήση. Ειδικότερα σε ότι αφορά ζηµιές ή 
βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές ή υδραυλικές 
εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση 
από τον µισθωτή, συµφωνείται ότι ο εκµισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία πέντε 
(5) ηµερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από το µισθωτή να τις επισκευάζει. Μετά την 
πάροδο των πέντε (5) ηµερών, ο µισθωτής, δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω βλάβες 
ή ζηµιές µε δικές του δαπάνες και να συµψηφίζει τη σχετική δαπάνη µε οφειλόµενα 
µισθώµατα, κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και σε 
περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται 
από κακή χρήση. Ο µισθωτής δικαιούται να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, 
τροποποίηση ή µεταρρύθµιση στο µίσθιο άνευ σχετικής αδείας του εκµισθωτή µε τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Παιδικού Σταθµού. 

4. Ο εκµισθωτής πρέπει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα κατά του πυρός, διαφορετικά το 
Ν.Π.∆.∆., απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζηµιές, οι οποίες µπορούν να 
προξενηθούν στο µίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς. 

5. Το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να καταγγείλει αζηµίως τη µίσθωση: α) χωρίς προειδοποίηση, εφόσον 
αποκτήσει δικό του ακίνητο που µπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το 
µίσθιο, β) καταργηθεί ή ανασταλεί η λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Γραµµενίτσας γ) 
χωρίς προειδοποίηση, αν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που καθιστά µη αξιώσιµη τη 
συνέχιση της µίσθωσης κατά την καλή πίστη, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, µετά από 
προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµερών τουλάχιστον 
πριν από τη διάλυση της µίσθωσης οπότε παύει και η κάθε υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. προς 
καταβολή µισθώµατος από της αποχώρησης. 

6. Το Ν.Π.∆.∆. σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να αποζηµιώσει τον εκµισθωτή για τις 
φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή 
του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. 
Η έννοια της συνήθους χρήσης επί µισθώσεως του Ν.Π.∆.∆., είναι ευρύτερη εκείνης των 
κοινών µισθώσεων. 
Η εκτέλεση όλων των επισκευών ή διαρρυθµίσεων, που επεβλήθησαν να γίνουν σ’ αυτό 
από την εκτιµητική επιτροπή, γίνεται επιµελείας του Ν.Π.∆.∆. και µε δαπάνη του 
εκµισθωτή. 

7. Αν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο εκµισθωτής µεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα 
του µισθίου, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της 
µίσθωσης και δεν µπορεί να αποβάλει το µισθωτή µέχρι της λήξεως της µισθώσεως. Το 
ίδιο ισχύει για κάθε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εκµισθωτή (π.χ. κληρονόµοι 
αυτού κ.λπ.). 
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Άρθρο 10 
Λοιπές διατάξεις 

 
1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 

 α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. 
 β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή 
του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 γ) την αξίωση του Ν.Π.∆.∆. « Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν 
θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον 
κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2) Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και 
της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής 
του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 

 
 

Άρθρο 11 
11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ∆ήµου Αρταίων, 
Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα). 
Αρµόδιος υπάλληλος: Τραγουδάρα Αναστασία, τηλέφωνο 2681021000. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ 
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