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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για τη µίσθωση ακινήτου (κτίριο και έκταση δέκα (10) στρεµµάτων περίπου), µε σκοπό τη φιλοξενία
αδέσποτων ζώων ,εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπάκας του ∆ήµου Μετεώρων
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 72 του Ν.3852/2010
δ) Την υπ'αριθµ. 266/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εξέρευση υπαίθριων χώρων
µε σκοπό τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων ,εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπάκας του ∆ήµου
Μετεώρων,
ε) Την υπ΄αριθµ. 258/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μετεώρων, περί έγκρισης
όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης έκτασης για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων,
_________________________________________________________________________________________

ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
________________________________________________________________________________________________
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Τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής και προφορικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου (κτίριο και
έκταση δέκα (10) στρεµµάτων περίπου και σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 µέτρα από κατοικηµένη
περιοχή)

για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων ,εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπάκας του ∆ήµου

Μετεώρων (κατάθεση προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Μετεώρω, έγγραφη προσφορά –
πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Προθεσµία υποβολής προσφορών – προτάσεων : Από 10 /01/ 2019 ως και 29 /01/ 2019 και ώρα 14:00.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του
Π.∆. 270/81.
Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής:

Άρθρο 1ο : Η µίσθωση ακινήτου που ανήκει σε τρίτους από τους ΟΤΑ γίνεται µε δηµοπρασία (
άρθρο 194 Ν.3463/2006)
Αρθρο 2° : Οι όροι διεξαγωγής της δηµοπρασίας και της διακήρυξης διέπονται από τις διατάξεις του
Π.∆. 270/81 (ά ρ . 5 παρ.3 και α ρ . 5 π α ρ . 4 ) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δ ι α εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ΟΤΑ
Άρθρο 3° : Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε σε δύο φάσεις: Α'
φάση (διακήρυξης εκδηλώσεων ενδιαφέροντος).
-Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου τουλάχιστον είκοσι ηµερών (20) ηµέρες πριν
τη διενέργεια της δηµοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στο ∆ηµοτικό κατάστηµα µε
σύνταξη αποδεικτικού δηµοσίευσης δύο µαρτύρων.
- Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Μετεώρων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, δέκα πλήρεις ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.
- Με τη διακήρυξη εκδηλώσεως ενδιαφέροντος ο ∆ήµαρχος καλεί τους ενδιαφεροµένους όπως µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από της δηµοσίευσης εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
-Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην τριµελή επιτροπή. -Η επιτροπή µετά από
επιτόπια έρευνα κρίνει για την καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων και για το αν αυτά
πληρούν τους όρους της οικίας διακήρυξης, συντάσσει δε σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ηµερών
από της λήψεως των προσφορών (εκπνοής των είκοσι ηµερών) και αιτιολογεί τον αποκλεισµό
κάποιου ακινήτου.
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-Η έκθεση αυτή αξιολόγησης της τριµελούς επιτροπής µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος
υποβάλλονται στη Ο.Ε. η οποία µε τη σειρά της την κοινοποιεί σε όλους όσους εξεδήλωσαν
ενδιαφέρον.
-Επειδή στη φάση αυτή της διαδικασίας µίσθωσης δεν προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία
τιµή εκκινήσεως του καταβλητέου µισθώµατος, διευκρινίζεται µε την έννοια «προσφορά
ενδιαφέροντος» εννοείται:
Α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία θα αναγράφει κάθε λεπτοµέρεια για το
προσφερόµενο ακίνητο (κυριότητα, θέση, επιφάνεια σε m2 , κ.λ.π.) και το ζητούµενο µίσθωµα.
B. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 10% επί της προσφοράς.
-Η ως άνω εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό εκπίπτει σε βάρος εκείνου ο οποίος
καλούµενος µετά το τέλος της δηµοπρασίας και την κατακύρωση της να υπογράψει τη σύµβαση, δεν
θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση. Β’ φάση (διενέργεια δηµοπρασίας)
-Μετά τα ανωτέρω ο ∆ήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας καλώντας (µε
απόδειξη) να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία
-Η απόφαση της τριµελούς επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη
δηµοπρασία αναγράφεται στο υπό σύνταξη πρακτικό.
- Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή, τον τελευταίο
µειοδότη και του εγγυητού αυτού. Επί των πρακτικών της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική
Επιτροπή.
Άρθρο 4°: Επανάληψη δηµοπρασίας:
-Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν
µειοδότης. - Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Ο.Ε. όταν :
α)το αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο
β)Έγινε σφάλµα κατά της διενέργειας της δηµοπρασίας και
γ)µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτής υπέρ ενός µειοδότη, ο τελευταίος και ο εγγυητής
αυτού αρνούνται να προσέλθουν για την υπογραφή τόσο των πρακτικών όσο και της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 , 4 και 5 του άρθρου 6 τού Π.∆. 270/1981. Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε περίπτωση ασύµφορου αποτελέσµατος να
προβεί σε απ' ευθείας µίσθωση ακινήτου χωρίς διενέργεια επαναληπτικής δηµοπρασίας.(αρ. 194 του
Ν. 3463/2006).
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Άρθρο 5°: Το προσφερόµενο ακίνητο προκειµένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ∆ήµου, πρέπει
να είναι περιφραγµένο και να περιλαµβάνει σπιτάκια για την παραµονή των σκύλων.
Άρθρο 6°: -.Η µίσθωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών αρχής γενοµένης από την ηµέρα υπογραφής
του σχετικού συµβολαίου µε την δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ήµος µπορεί να εγκαταλείψει το µίσθιο
πριν λήξει η µίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικά του ακίνητα που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες που
εκπληρώνει το µίσθιο.
-Η πληρωµή των ενοικίων θα γίνεται στην 1η κάθε µήνα µε έκδοση στο όνοµα του ιδιοκτήτη του
οικήµατος του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος.
Άρθρο 7o: Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσουν
στην αρµόδια Επιτροπή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συµβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
2. Υπεύθυνη δήλωση, που να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται χωρίς καµία επιφύλαξη
τους όρους της διακήρυξης της δηµοπρασίας.
Άρθρο 8ο : Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το συµφωνηθέν ποσό (µίσθιο) στον
εκµισθωτή. Στο ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι τροφές και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
των αδέσποτων ζώων.
Άρθρο 9ο : Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος για την περισυλλογή, τη φροντίδα και την σίτιση των
αδέσποτων ζώων.
Άρθρο 10ο: Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δεκαηµέρου από της κοινοποιήσεως
σε αυτόν της απόφασης περί κατακυρώσεως της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης η οποία θα γίνει µεταξύ αυτού και του ∆ηµάρχου.
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, διεύθυνση Ευθ. Βλαχάβα
αρ.1 , τηλέφωνο 24323-50284, fax 24323-50282.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆. ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
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