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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Προκειµένου ο ∆ήµος Λαρισαίων να προβεί στη µίσθωση (2) ακινήτων για τη στέγαση 

των υπηρεσιών του, ολικού ωφέλιµου εµβαδού 85 τετραγωνικών µέτρων το καθένα 

και στις τοποθεσίες συνοικίας Ιπποκράτη και κέντρου (Αγ. Νικολάου) προκηρύσσει 

διαγωνισµό ο οποίος θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Π.∆. 270/81. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ο παραπάνω χώρος πρέπει να είναι χώρος εύκολης πρόσβασης, ευάερος, καλά 

µονωµένος έναντι θερµότητας, ψύχους και υγρασίας για την εξασφάλιση περιβάλλοντος 

άνετης παραµονής και εργασίας. 

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν εγγύτερα στις παραπάνω 
τοποθεσίες  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Ο προς µίσθωση χώρος πρέπει να διαθέτει κου ζ ί να ,  W.C. (Α νδρών -γυνα ι κών )  
και να είναι άνετα προσβάσιµος από ΑΜΕΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Το προσφερόµενο µίσθιο θα πρέπει να είναι ελεύθερο προς µίσθωση µη υφισταµένου 

κανενός σχετικού νοµίµου κωλύµατος (π.χ. δέσµευση ακινήτου, απαγόρευση 

υπεκµίσθωσης  κ.λ.π.). Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης είναι η  

1-02-2012. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Η παρούσα µίσθωση διέπεται από την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία περί µισθώσεων 

κτιρίων σε Ο.Τ.Α. Το µίσθωµα καταβάλλεται στις πρώτες 10 ηµέρες κάθε µήνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Περίληψη της διακήρυξης που θα περιέχει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 

δηµοσιευτεί στον τοπικό τύπο.



Α. ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον προσκοµίζοντας στην 

Οικονοµική Επιτροπή την 19/01/12 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13.00 µ.µ., την εγγυητική 

επιστολή του άρθρου 8, προσφορές µε όλα τα στοιχεία των άρθρων 2,3,4 και 5 και αν 

είναι δυνατόν κατόψεις των προσφεροµένων χώρων, χωρίς οικονοµική προσφορά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µεταβιβάζει τις εν λόγω προσφορές στην επιτροπή του άρθρου 

7 του Π.∆. 270/81 η οποία µετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας 

των προσφεροµένων ακινήτων σύµφωνα µε τους όρους της οικείας διακήρυξης και 

κατόπιν συντάσσει σχετική έκθεση εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των 

προσφορών. Οι λόγοι τυχόν αποκλεισµού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην 

έκθεση. 

Η έκθεση αξιολόγησης, µετά των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παραδίδονται 

στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει επ' αυτής τελικά για την καταλληλότητα 

ή µη των προσφεροµένων ακινήτων σύµφωνα πάντα µε τους όρους της οικείας 

διακήρυξης. 

Η απόφαση αυτή αναγράφεται στα πρακτικά µαζί µε τα σχετικά περί τυχόν αποκλεισµού 

κάποιου ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία επειδή δεν πληροί τους όρους 

της διακήρυξης και κοινοποιείται σε ένα έκαστο των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον. 
 

 

Β. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Μετά ταύτα ορίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 

δηµοπρασίας και καλούνται επί αποδείξει να λάβουν µέρος σ' αυτήν µόνον εκείνοι των 

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Οικονοµική Επιτροπή. 

Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται ενώπιον της 

Οικονοµικής Επιτροπής. Οι προσφορές θα αφορούν την συνολική τιµή µισθώµατος ανά 

µήνα. Η Οικονοµική Επιτροπή θα καθορίσει τον τρόπο τυχόν εφαρµογής 

αναπροσαρµογής του µισθώµατος κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους υποψήφιους 

εκµισθωτές. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Η επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 πρέπει να αξιολογήσει τους 

προαναφερόµενους χώρους από πλευράς καταλληλότητας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας για ποσό 100 € µαζί µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες αµέσως µε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εις δε τον επιτυχόντα µετά την υπογραφή της 

σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

 

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωσή του σε περίπτωση 

που για οποιοδήποτε λόγο δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας. 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός πέντε (5) ηµερών αφότου 

κοινοποιηθεί σ' αυτόν µε αποδεικτικό η απόφαση περί κατακυρώσεως του  



αποτελέσµατος της δηµοπρασίας προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, σε 

διαφορετική περίπτωση η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου Λαρισαίων χωρίς 

καµία δικαστική παρέµβαση και ο ∆ήµος Λαρισαίων µπορεί να κάνει αναπλειστηριασµό 

εις βάρος αυτού για την τυχόν επί πλέον διαφορά της νέας δηµοπρασίας από την 

προηγούµενη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Ο τελευταίος µειοδότης θα υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας και καθίσταται εις 

ολόκληρο υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί 

κατόπιν. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο 

µειοδότη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Όσοι θα πάρουν µέρος στη δηµοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων 

της παρούσης τους οποίους και αποδέχτηκαν. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ


