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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη: 
 Το Π.Δ. 270/1981 (Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των

όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση η εκμίσθωσιν πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων).

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

 Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
 Το Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

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

 Την  α)  υπ’  αριθμ.:  270/2017  απόφαση  για   μίσθωση  ακινήτου  για  τις
ανάγκες   στέγασης  του  2ου  Νηπιαγωγείου  Παλλήνης,  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης,  β) υπ’  αριθμ.:  268/2017 απόφαση για  μίσθωση
ακινήτου  για  τις  ανάγκες  στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΙΑΤΡΕΙΩΝ  Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παλλήνης,  γ)  υπ’  αριθμ.:
265/2017 απόφαση για  μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες για τις ανάγκες
στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ   Ι   Δ.Ε.   ΓΕΡΑΚΑ,  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης,  δ) υπ’  αριθμ.:  266/2017 απόφαση για  μίσθωση
ακινήτου για τις ανάγκες για  τις ανάγκες στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΙΙ  Δ.Ε.   ΓΕΡΑΚΑ. του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης,  ε)  υπ’  αριθμ.:
267/2017 απόφαση για  μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης  ΚΕΠ
Δ.Ε.  ΓΕΡΑΚΑ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παλλήνης,  στ)  υπ’  αριθμ.:
269/2017 απόφαση για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης..

 Την με αρ. 542/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

μειοδοτική  δημοπρασία  φανερή  και  προφορική  για  την  μίσθωση  κατάλληλων
ακινήτων για την στέγαση: α) του 2ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης, β) των Δημοτικών
Ιατρείων,  Δ.Ε.  Παλλήνης,  γ)  των Δημοτικών Ιατρείων Ι,   Δ.Ε.  Γέρακα, δ) των
Δημοτικών  Ιατρείων  ΙΙ,   Δ.Ε.  Γέρακα,  ε)  του  ΚΕΠ  Γέρακα,  στ)  του  γραφείου
Δημοτικών Παρατάξεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 07-12-2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
μεσημβρινή,  καταθέτοντας  έγγραφη  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  στο  Τμήμα
Πρωτόκολλου του Δήμου Παλλήνης.
Στις  προσφορές  ενδιαφέροντος  θα  πρέπει  να  προσδιορίζονται  και  να
περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα.

Άρθρο 1ο – Αποφάσεις

Ελληνική



Ο Δήμαρχος Παλλήνης  έχοντας υπόψη του:
1. Την  α)  υπ’  αριθμ.:  270/2017  απόφαση  για   μίσθωση  ακινήτου  για  τις

ανάγκες   στέγασης  του  2ου  Νηπιαγωγείου  Παλλήνης,  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης,  β) υπ’  αριθμ.:  268/2017 απόφαση για  μίσθωση
ακινήτου  για  τις  ανάγκες  στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΙΑΤΡΕΙΩΝ  Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παλλήνης,  γ)  υπ’  αριθμ.:
265/2017 απόφαση για  μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες για τις ανάγκες
στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ   Ι   Δ.Ε.   ΓΕΡΑΚΑ,  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης,  δ) υπ’  αριθμ.:  266/2017 απόφαση για  μίσθωση
ακινήτου για τις ανάγκες για  τις ανάγκες στέγασης  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΙΙ  Δ.Ε.   ΓΕΡΑΚΑ. του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης,  ε)  υπ’  αριθμ.:
267/2017 απόφαση για  μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης  ΚΕΠ
Δ.Ε.  ΓΕΡΑΚΑ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παλλήνης,  στ)  υπ’  αριθμ.:
269/2017 απόφαση για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης..

2. Την με αρ. 542/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Προκηρύσσει  μειοδοτική  δημοπρασία  φανερή  και  προφορική  για  την  μίσθωση
κατάλληλων ακινήτων για την στέγαση: α) στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης,
β) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων, Δ.Ε. Παλλήνης, γ) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων
Ι,  Δ.Ε. Γέρακα, δ) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων ΙΙ,  Δ.Ε. Γέρακα, ε) στέγαση ΚΕΠ
Γέρακα, στ) στέγαση γραφείου Δημοτικών Παρατάξεων.

Τα  ειδικά  κριτήρια  που  οφείλουν  να  πληρούν  τα  προσφερόμενα  ακίνητα
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4ο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Στάδια διεξαγωγής δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο στάδια ως εξής:
1) Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους
όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν
ενδιαφέρον.
Με την παρούσα δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμαρχος, καλεί τους
ενδιαφερόμενους  ιδιοκτήτες  ακινήτων  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  έως  07-12-
2018   ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  12:00  μεσημβρινή,  καταθέτοντας
έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Τμήμα πρωτόκολλου του Δήμου Παλλήνης.
Στις  προσφορές  ενδιαφέροντος  θα  πρέπει  να  προσδιορίζονται  και  να
περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα.
Εν  συνέχεια  η  αρμόδια  δημοτική  υπηρεσία  αποστέλλει  τις  εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων ακινήτων και περί
του αν ταύτα 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,  αποστέλλονται  στο  δήμο,  ο  οποίος  την
κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

2) Μετά τα παραπάνω ο Δήμαρχος ορίζει τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής
της δημοπρασίας, καλώντας τους εγγράφως να λάβουν μέρος στην δημοπρασία
μόνο  εκείνοι  των  οποίων  τα  ακίνητα  κρίθηκαν  κατάλληλα  από  την  επιτροπή
καταλληλότητας  ακινήτων. Κατά  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας  συντάσσεται
πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Νομικό πλαίσιο
Η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με:



 Το Π.Δ. 270/1981 (Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση η εκμίσθωσιν πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων).

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

 Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
 Το Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

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

ΑΡΘΡΟ 4ο – Προδιαγραφές ακινήτων
Το  ζητούμενα  ακίνητα  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  το  σκοπό  τον  οποίο
προορίζονται και να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης

Το οίκημα θα στεγάσει το  2ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Παλλήνης. Θα πρέπει να
διαθέτει κατ’ ελάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 50m² η καθεμία, ένα (1)
γραφείο  για  το  προσωπικό  20m²,  κουζίνα,  δύο  (2)  τουαλέτες  (μία  για  το
προσωπικό και μία με θέσεις για τα νήπια), βοηθητικό χώρο (αποθήκη) και αύλειο
χώρο 60m² και άνω. Συνολική επιφάνεια περίπου 150 τ.μ. τετραγωνικά μέτρα και
κατ’ ελάχιστον 60 τ.μ. αύλειου χώρου αποκλειστικής χρήσης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή  που περικλείεται από
τις  οδούς:  Λ.  Μαραθώνος-Έντισον-Ζαλόγγου-Ναυάρχου  Μιαούλη  -  Βυζαντίου-
Αθηνάς Παλλάδος- Λ. Μαραθώνος.

Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις
καταλληλότητας  (επαρκούς  φωτισμού,  θερμάνσεως,  κανόνες  υγιεινής,
πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές
ανάγκες, κ.λ.π.).

Η  χρήση  του  προς  μίσθωση  χώρου  ως  χώρου  εκπαιδευτηρίου  πρέπει  να
επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η
αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις.

Κατ΄ελάχιστο  το  μίσθιο  θα  πρέπει  να  πληροί  τα  κριτήρια  καταλληλότητας  για
στέγαση  σχολικής  μονάδας  που  αναφέρονται  στη  υπ΄αριθ.37237/ΣΤ/07  (ΦΕΚ
635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας  & Θρησκευμάτων περί
καθορισμού  κριτηρίων  καταλληλότητας  και  επιλογής  χώρων,  για  την ανέγερση
Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά
κτιρίων  κατάλληλων  για  στέγαση  Σχολικών  Μονάδων,  όπως  περιγράφονται
ακολούθως:
  
1.  Η  επιλογή  των  σχολικών  χώρων  πρέπει  να   επιδιώκεται  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας κατάρτισης-έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου (Ρυθμιστικά Σχέδια,
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης,  Πολεοδομικές  Μελέτες).  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  του  ισχύοντος
πολεοδομικού σχεδίου ή στην περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου σχεδίου, και
εφόσον  υφίστανται  λόγοι  επείγοντος,  η  διερεύνηση  των  αναγκών  για  τον
καθορισμό νέων σχολικών χώρων θα γίνεται σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας.



Σε κάθε περίπτωση πέραν του καθορισμού ενός σχολικού χώρου θα πρέπει  να
επιδιώκεται και η θεσμοθέτηση χρήσεων στη γειτνιάζουσα περιοχή.
Κατά την  χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
θέσεις,  η  περιοχή  επιρροής  και  το  μαθητικό  δυναμικό  των  ήδη  υπαρχόντων
Δημόσιων Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τούς μαθητές,
εξαιρουμένων  των  μαθητών  Α.Μ.Ε.Α.,  με  αφετηρία  μέτρησης  το  γεωμετρικό
κέντρο του προτεινόμενου οικοπέδου να είναι  απόσταση 400-500 μέτρα για τα
νήπια.
Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές  περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην
προαναφερόμενη απόσταση, μπορεί να γίνου αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε
μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλασίου της κατώτερης
αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση.

2. Προσπέλαση- Προσβασιμότητα.
Κατά  την  επιλογή  του  οικοπέδου  λαμβάνονται  υπόψη  όλα  τα  μέτρα  που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, για
την ισότιμη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών
κατά την μετακίνησή τους προς και από το Σχολικό Κτίριο.
  Πέραν τούτου, πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η γειτνίαση με οδικές
αρτηρίες  μεγάλου  κυκλοφοριακού  φόρτου,  σιδηροδρομικές  γραμμές,  σταθμούς
λεωφορείων,  επαγγελματικούς  χώρους  στάθμευσης  αυτοκινήτων,  ζώνη  άμεσης
επιρροής διαδρόμων αερολιμένων και αεροδιαδρόμων κ.λ.π. και γενικότερα κάθε
χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των
μετακινουμένων μαθητών.

3. Οχλούσες χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου.
Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση
με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και
σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά
το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται
για τα κατωτέρω:
3.1.  Σταθμοί  κεραιών  στην  ξηρά  –  Γραμμές  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας.
Υποσταθμοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ.
  Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να
εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων
και  κανονιστικών  πράξεων  ορίων  ασφαλούς  έκθεσης,  κατά  περίπτωση,  σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, των μαθητών,
εκπαιδευτικών  και  των  εργαζομένων  στους  σχολικούς  χώρους,  όπως  αυτά
ορίζονται  απ’  τις  διατάξεις  της  εγκατάστασης  κεραιών  και  του  συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας.
  Σε περίπτωση που κατά την εν λόγω επιλογή διαπιστώνεται, βάσει μετρήσεων
από  αρμόδιους   ή  εξουσιοδοτημένους  φορείς,  υπέρβαση  των  ορίων  ασφαλούς
έκθεσης του κοινού, πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές, ώστε να
εξασφαλιστεί  η  τήρηση  των  προβλεπόμενων  ορίων  πριν  την  έναρξη  της
λειτουργίας του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.
3.2 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.
3.3. Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.
3.4. Καταστήματα όπως μπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λ.π.
3.5. Νοσηλευτικά ιδρύματα, Νεκροταφεία.
3.6. Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.
Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου για τις περιπτώσεις 3.2 έως 3.6. πρέπει να
τηρούνται  οι  προβλεπόμενες  από  την  Νομοθεσία  σχετικές  διατάξεις  και
κανονιστικές πράξεις.
3.7.  Να  αποφεύγονται  γενικά  χώροι  ή  λειτουργίες,  που  αποτελούν  εστίες
ηχορύπανσης,  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης,  επικίνδυνης  ηλεκρομαγνητικής
ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται
οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από την γειτνίαση. Επίσης να εξετάζεται η



προηγούμενη  χρήση του οικοπέδου και  να τηρείται   εύλογη απόσταση από εν
δυνάμει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καμινάδες κ.λ.π.

4.Εμβαδόν και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χώρων.
Το  εμβαδόν  των  απαιτουμένων  χώρων  για  ανέγερση  σχολικών  κτιρίων  ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό μαθητών: Περίπου 1.200 m²  για Νηπιαγωγείο 2
τάξεων.

5. Εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας.

6. Στατική επάρκεια του κτιρίου.

7. Νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου ή αιτιολογημένη εξαίρεσή του από τις
οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

8. Τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού
του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του
1991 (ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς
και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής
κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α.

9. Τα δομικά υλικά κατασκευής  να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία
όπως π.χ. αμίαντο.

β) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων, Δ.Ε. Παλλήνης

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Δ.Ε.
Παλλήνης,  κοντά  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Παλλήνης,  Δ.Ε.  Παλλήνης και
συγκεκριμένα στην περιοχή  που περικλείεται από τις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου
(από  συμβολή  με  Παπαφλέσσα)-Μαραθώνος-Ρόδων-Ζαλόγγου-Ναυάρχου
Μιαούλη-Βυζαντίου-Παλλάδος  Αθηνάς-Μεγάλου  Αλεξάνδρου  –Αλαμάνας  –
Μαυρομιχάλη-  Λεονταρίου  –  Παπαφλέσσα  -  Ελευθερίου  Βενιζέλου εύκολα
προσβάσιμο,  να έχει επιφάνεια περίπου 100 τ.μ .

• Κατασκευή σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί στατικής και
αντισεισμικής επάρκειας του χρόνου ανέγερσης της
• Η επιφάνεια του μισθίου να είναι τουλάχιστον 80 τ.μ  ώστε η υπηρεσία να
αναπτύξει δυο (3) εξεταστικές μονάδες με κατ' ελάχιστον επιφάνεια  Χώρου Μ2
10.00 η καθεμία, WC  ιατρείου με κατ' ελάχιστον επιφάνεια χώρου Μ2 1.50, χώρο
υποδοχής – γραμματείας με κατ' ελάχιστον επιφάνεια Μ2 5.00, χώρο αναμονής  με
κατ'  ελάχιστον   επιφάνεια  Μ2  4.00  που  μπορεί  να  είναι  ενιαίος  με  τον  χώρο
υποδοχής.   Οι  κύριοι  διάδρομοι  κυκλοφορίας  θα  έχουν ελεύθερο  πλάτος  1.10
μέτρα
• Να είναι διαμορφωμένο ή να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να
διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  υποστήριξη  των  ομάδων  Υγείας  ,  για  την  πλήρη
ανάπτυξη  της  προβλεπόμενης  από  το  νόμο  λειτουργίας  των  δομών  παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
• Να  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  εσωτερικών  αναδιαμορφώσεων
/αναδιαρρυθμίσεων , χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, καθ’
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
• Διασφάλιση  της  προσβασιμότητας  των  ΑμεΑ  με  βάση  την  ισχύουσα
νομοθεσία.
• Συνίσταται  η  επιλογή  ισόγειου  κτιρίου  ,  εντούτοις  δεν  αποκλείεται  η
επιλογή ακινήτου σε όροφο , εάν εξασφαλίζεται κατακόρυφη προσβασιμότητα για
όλους και ιδιαίτερα για ΑμεΑ ( με δεδομένη την οριζόντια προσβασιμότητα)
• Στο  κτίριο θα πρέπει να  πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί  οι κανονισμοί που
ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοση της Οικοδομικής  του Άδειας  (π.χ κτιριοδομικός



κανονισμός, ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , συμβατές με τις απαιτήσεις
πυρασφάλειας , διατάξεις για ΑμεΑ κ.λπ)
• Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις
καταλληλότητας  κτιρίων κατηγορίας Ε “ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89   -
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 ) επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες
υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, φυσικού αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης
ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.). 
• Απαραίτητες  ανά  χώρο  οι  εγκαταστάσεις  /  υποδομές,  ηλεκτρικές,
θέρμανσης και κλιματισμού , υδραυλικές εγκαταστάσεις ανά ιατρείο , με παροχή
θερμού και κρύου νερού και αποχέτευση
•  Υποδομή για  την ανάπτυξη δικτύου δομημένης καλωδίωσης με παροχή
τηλεφώνου  και  διαδικτύου  σε  όλα  τα  γραφεία  και  ιατρεία  που θα  προκύψουν
έπειτα από τις διαμορφώσεις, όπως η Υπηρεσία αποφασίσει.

γ) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων Ι,  Δ.Ε. Γέρακα

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Π.Ε.
Γαργηττός Ι, στην Δ.Ε. Γέρακα και συγκεκριμένα στην περιοχή  που περικλείεται
από  τις  οδούς:  Περικλέους-Κλεισθένους-Ξενοφώντα-Λεωνίδα-Γαργηττού-
Περικλέους, εύκολα προσβάσιμο,  να έχει επιφάνεια περίπου 70 τ.μ .

• Κατασκευή σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί στατικής και
αντισεισμικής επάρκειας του χρόνου ανέγερσης της
• Η επιφάνεια του μισθίου να είναι τουλάχιστον 50 τ.μ  ώστε η υπηρεσία να
αναπτύξει δύο (2) εξεταστικές μονάδες με κατ' ελάχιστον επιφάνεια  Χώρου Μ2
10.00 η καθεμία, WC  ιατρείου με κατ' ελάχιστον επιφάνεια χώρου Μ2 1.50, χώρο
υποδοχής – γραμματείας με κατ' ελάχιστον επιφάνεια Μ2 5.00, χώρο αναμονής  με
κατ'  ελάχιστον   επιφάνεια  Μ2  4.00  που  μπορεί  να  είναι  ενιαίος  με  τον  χώρο
υποδοχής.   Οι  κύριοι  διάδρομοι  κυκλοφορίας  θα  έχουν ελεύθερο  πλάτος  1.10
μέτρα

• Να είναι διαμορφωμένο ή να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να
διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  υποστήριξη  των  ομάδων  Υγείας  ,  για  την  πλήρη
ανάπτυξη  της  προβλεπόμενης  από  το  νόμο  λειτουργίας  των  δομών  παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
• Να  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  εσωτερικών  αναδιαμορφώσεων
/αναδιαρρυθμίσεων , χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, καθ’
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
• Διασφάλιση  της  προσβασιμότητας  των  ΑμεΑ  με  βάση  την  ισχύουσα
νομοθεσία.
• Συνίσταται  η  επιλογή  ισόγειου  κτιρίου  ,  εντούτοις  δεν  αποκλείεται  η
επιλογή ακινήτου σε όροφο , εάν εξασφαλίζεται κατακόρυφη προσβασιμότητα για
όλους και ιδιαίτερα για ΑμεΑ ( με δεδομένη την οριζόντια προσβασιμότητα)
• Στο  κτίριο θα πρέπει να  πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί  οι κανονισμοί που
ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοση της Οικοδομικής του ¨Άδειας (π.χ κτιριοδομικός
κανονισμός, ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , συμβατές με τις απαιτήσεις
πυρασφάλειας , διατάξεις για ΑμεΑ κ.λπ)
• Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις
καταλληλότητας  κτιρίων κατηγορίας Ε “ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89   -
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 ) επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες
υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, φυσικού αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης
ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.). 
• Απαραίτητες  ανά  χώρο  οι  εγκαταστάσεις  /  υποδομές,  ηλεκτρικές,
θέρμανσης και κλιματισμού , υδραυλικές εγκαταστάσεις ανά ιατρείο , με παροχή
θερμού και κρύου νερού και αποχέτευση



•  Υποδομή για  την ανάπτυξη δικτύου δομημένης καλωδίωσης με παροχή
τηλεφώνου  και  διαδικτύου  σε  όλα  τα  γραφεία  και  ιατρεία  που θα  προκύψουν
έπειτα από τις διαμορφώσεις, όπως η Υπηρεσία αποφασίσει.

δ) στέγαση Δημοτικών Ιατρείων ΙΙ,  Δ.Ε. Γέρακα

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Π.Ε.
Παλαιό Κέντρο, στην Δ.Ε. Γέρακα και συγκεκριμένα στην περιοχή  που περικλείεται
από  τις  οδούς:  Ιωαννίνων-Θεσσαλονίκης-Ηρώων  Πολυτεχνείου-Δράμας-
Ιωαννίνων, εύκολα προσβάσιμο,  να έχει επιφάνεια περίπου 100 τ.μ .

• Κατασκευή σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί στατικής και
αντισεισμικής επάρκειας του χρόνου ανέγερσης της
• Η επιφάνεια του μισθίου να είναι τουλάχιστον 80 τ.μ  ώστε η υπηρεσία να
αναπτύξει τρεις (3) εξεταστικές μονάδες με κατ' ελάχιστον επιφάνεια  Χώρου Μ2
10.00 η καθεμία, WC  ιατρείου με κατ' ελάχιστον επιφάνεια χώρου Μ2 1.50, χώρο
υποδοχής – γραμματείας με κατ' ελάχιστον επιφάνεια Μ2 5.00, χώρο αναμονής  με
κατ'  ελάχιστον   επιφάνεια  Μ2  4.00  που  μπορεί  να  είναι  ενιαίος  με  τον  χώρο
υποδοχής.   Οι  κύριοι  διάδρομοι  κυκλοφορίας  θα  έχουν ελεύθερο  πλάτος  1.10
μέτρα
• Να είναι διαμορφωμένο ή να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να
διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  υποστήριξη  των  ομάδων  Υγείας  ,  για  την  πλήρη
ανάπτυξη  της  προβλεπόμενης  από  το  νόμο  λειτουργίας  των  δομών  παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
• Να  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  εσωτερικών  αναδιαμορφώσεων
/αναδιαρρυθμίσεων , χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, καθ’
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
• Διασφάλιση  της  προσβασιμότητας  των  ΑμεΑ  με  βάση  την  ισχύουσα
νομοθεσία.
• Συνίσταται  η  επιλογή  ισόγειου  κτιρίου  ,  εντούτοις  δεν  αποκλείεται  η
επιλογή ακινήτου σε όροφο , εάν εξασφαλίζεται κατακόρυφη προσβασιμότητα για
όλους και ιδιαίτερα για ΑμεΑ ( με δεδομένη την οριζόντια προσβασιμότητα)
• Στο  κτίριο θα πρέπει να  πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί  οι κανονισμοί που
ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοση της Οικοδομικής  του Άδειας  (π.χ κτιριοδομικός
κανονισμός, ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , συμβατές με τις απαιτήσεις
πυρασφάλειας , διατάξεις για ΑμεΑ κ.λπ)
• Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις
καταλληλότητας  κτιρίων κατηγορίας Ε “ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89   -
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 ) επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες
υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, φυσικού αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης
ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.). 
• Απαραίτητες  ανά  χώρο  οι  εγκαταστάσεις  /  υποδομές,  ηλεκτρικές,
θέρμανσης και κλιματισμού , υδραυλικές εγκαταστάσεις ανά ιατρείο , με παροχή
θερμού και κρύου νερού και αποχέτευση
•  Υποδομή για  την ανάπτυξη δικτύου δομημένης καλωδίωσης με παροχή
τηλεφώνου  και  διαδικτύου  σε  όλα  τα  γραφεία  και  ιατρεία  που θα  προκύψουν
έπειτα από τις διαμορφώσεις, όπως η Υπηρεσία αποφασίσει.

ε) στέγαση ΚΕΠ Γέρακα

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει  να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Π.Ε.

Παλαιό Κέντρο της Δ.Ε. Γέρακα και συγκεκριμένα στην περιοχή  που περικλείεται

από  τις  οδούς:  Αρκαδίας-Ευρυτανίας-Αιτωλίας-Λακωνίας-Καρδίτσας-Αρκαδίας,



εύκολα  προσβάσιμο  μέσω  δημοτικής  οδού,  δημοτικού  πεζόδρομου  ή  άλλου

κοινοχρήστου χώρου, να έχει έκταση περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα, να είναι σε

άριστη κατάσταση ,  να πληροί  τους όρους υγιεινής  και  όλες  τις  προϋποθέσεις

καταλληλότητας.

Το  μίσθιο  θα  πρέπει  να  πληροί  τα  κριτήρια  καταλληλότητας  για  στέγαση  του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης , σύμφωνα
με τη νομοθεσία, να έχει ασφαλή πρόσβαση - διέλευση για τους δημότες και μη.
Να μη γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατά την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης. 

Σε  περίπτωση  που  το  κτίριο  χρειάζεται  τεχνικές  προσαρμογές  για  να  είναι
κατάλληλο  ή  χρειάζεται  αναθεώρηση  αδείας  ως  προς  την  χρήση  του  (αλλαγή
χρήσης),  ο  ιδιοκτήτης  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  τις  απαραίτητες  αλλαγές
εντός προθεσμίας, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή διαγωνισμού και η οποία
θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακίνητου
σύμφωνα  με  την  διακήρυξη.  Το  κτίριο  προς  μίσθωση  θα  πρέπει  να  τηρεί  τις
προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε συνδυασμό με όλα τα
παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής: - Η νομιμότητα της κατασκευής
του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις  οικίες πολεοδομικές διατάξεις.  -Τα
δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία,
όπως αμίαντο. ( Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκηµα δεν πληροί
τις παραπάνω προϋποθέσεις στο σύνολο τους θα αναλάβει την υποχρέωση και την
δαπάνη να συμμορφωθεί εφόσον είναι εφικτό µε αυτές.)

Οι  εσωτερικοί  και  εξωτερικοί  χώροι  του  κτιρίου  πρέπει  να  έχουν  κατάλληλη
διαμόρφωση για  την εξασφάλιση  της οριζόντιας  και  κάθετης  προσπέλασης  από
άτομα  με  κινητικά  προβλήματα  –  αναπηρίες  (ΑμεΑ)  βάσει  του  ισχύοντος
Οικοδομικού Κανονισμού.

Το κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή
στα επιχρίσματα. Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή
στις  εγκαταστάσεις  ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  ηλεκτροφωτισμού,  οι  οποίες
καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.

Η  Εσωτερική  διαρρύθμιση  του  κτιρίου  πρέπει  να  περιλαμβάνει  έναν  αυτόνομο
χώρο ανάπτυξης γραφείων και αναμονής κοινού και δύο τουαλέτες εκ των οποίων
η μία να είναι προσβάσιμη από ΑμΕΑ.

Το δάπεδο πρέπει να είναι στρωμένο με μάρμαρο ή κεραμικά πλακίδια ή ξύλινο
δάπεδο.  Οι  κλίμακες  πρέπει  να  φέρουν  στο  άκρο  κάθε  βαθμίδος  ειδική
αντιολισθητική ταινία.

Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας.
Εάν ο χώρος βρίσκεται σε όροφο απαιτείται η λειτουργία ανελκυστήρα.
Το  ακίνητο  πρέπει  να  διαθέτει  υδραυλικές  και  αποχετευτικές  εγκαταστάσεις  σε
λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο
ηλεκτρικής εγκατάστασης και δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Υποδομή για την ανάπτυξη δικτύου δομημένης καλωδίωσης με παροχή τηλεφώνου
και διαδικτύου σε όλα τα γραφεία που θα προκύψουν έπειτα από τις διαμορφώσεις,
όπως η Υπηρεσία αποφασίσει.



στ) στέγαση γραφείου Δημοτικών Παρατάξεων

Το  προσφερόμενο  ακίνητο,  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  πλησίον  του  Δημοτικού
Καταστήματος Γέρακα,  στην Δ.Ε.  Γέρακα και  συγκεκριμένα  στην περιοχή  που
περικλείεται  από  τις  οδούς:  Ιθάκης  –Κεφαλληνίας-Γαργηττού-Σίφνου-Ιθάκης,
εύκολα προσβάσιμο,  να έχει επιφάνεια περίπου 120 τ.μ .

Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος ή να μπορεί να διαμορφωθεί σε πέντε
(5) χώρους γραφείων δώδεκα (12) τ.μ. έκαστος, σε ένα (1) χώρο συσκέψεων
περίπου είκοσι πέντε (25) τ.μ., ένα χώρο γραμματειακής υποστήριξης δώδεκα (12)
τ.μ. και τουλάχιστον δύο (2) W.C.

Επιπλέον για όλα τα ακίνητα ισχύουν τα ακόλουθα:

Να  υπάρχει  οικοδομική  άδεια  με  πλήρη  σειρά  αρχιτεκτονικών  σχεδίων
(τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, τομές, στατική επάρκεια κλπ).
Να επιτρέπεται από τον Κανονισμό πολυκατοικίας η προβλεπόμενη χρήση ή άλλως
να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών.
Να υπάρχει μόνιμη σύνδεση αποχέτευσης (ή στεγανός βόθρος) και ύδρευσης για
ζεστό και κρύο νερό.
Να  έχει  εγκατάσταση  παροχής  τηλεφώνου  και  ρεύματος  καθώς  και  τις
απαιτούμενες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία
την οποία προορίζεται.
Να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.
Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Διάρκεια της μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για οκτώ (8) έτη με δυνατότητα αυτοδίκαιης
παράτασης  από το  Δήμο  για επιπλέον τέσσερα (4) έτη.
Ο Δήμος Παλλήνης θα  μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση
εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που θα μπορεί να καλύψει την ανάγκη που
εκπληρώνει το μίσθιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1)  Αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όπου  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του
ακινήτου και η χρήση για την οποία προσφέρεται.
2) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων διακήρυξης.
3) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, καθώς και τα έγγραφα περί
οριστικής  υπαγωγής  στο  νόμο  περί  αυθαιρέτων,  εάν  εμπίπτει  σε  αυτή  την
κατηγορία.
4)  Αντίγραφα  τίτλων  ιδιοκτησίας,  σύσταση  οριζόντιας  ιδιοκτησίας  (εφόσον
υπάρχει) και Κανονισμό πολυκατοικίας (εφόσον υπάρχει), και των λογαριασμών
κοινής ωφέλειας, για το νόμιμο των συνδέσεων.
5) Αντίγραφα κατόψεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων.
6) Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης μόνιμης σύνδεσης με αποχέτευση (ή στεγανός
βόθρος) και ύδρευση για ζεστό και κρύο νερό, καθώς και εγκατάσταση παροχής
τηλεφώνου και ρεύματος και τις απαιτούμενες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις για τη λειτουργία την οποία προορίζεται.
7)Πιστοποιητικό  ενεργητικής  πυροπροστασίας  ή  υπεύθυνη  δήλωση ότι  αυτό θα
προσκομιστεί το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
8)Πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  κτιρίου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών



9) Ειδικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο
άλλο εκτός του ιδιοκτήτη.
Κάθε συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία της
περιγραφής  του  ακινήτου  είναι  αληθή,  ότι  έχει  την  πλήρη  κυριότητα  ή  την
επικαρπία  του  ακινήτου  ή  ότι  έχει  κύριο  δικαίωμα  εκμισθώσεως  γεγονός  που
αποδεικνύεται νομίμως ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο προς μίσθωση
και μπορεί να παραδοθεί στον Δήμο για χρήση αμέσως μετά την υπογραφή του
συμφωνητικού και ότι δεν έχει βάρη  υποθήκες, προσημειώσεις ή διεκδικήσεις.
Οι  ενδιαφερόμενοι  που θα κριθούν από την αρμόδια  επιτροπή ότι  πληρούν τις
προϋποθέσεις θα κληθούν εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της τεχνικής έκθεσης να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον
διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισμού.   Σε  αυτούς  που  θα  αποσταλούν  προσκλήσεις  θα  πρέπει  να
παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται  για εταιρεία εξουσιοδοτημένο
άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την οποία θα προσκομίσει στην επιτροπή
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά  κατά αλφαβητική σειρά
εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η
δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισμού κατά
σειρά της παραπάνω εκφωνήσεως με ονοματεπώνυμο τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγυητής
Αυτός  που  θα  αναδειχθεί  μειοδότης  (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.

Άρθρο 8ο - Δικαίωμα αποζημίωσης
Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή
και υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
που έχουν το δικαίωμα να τα ακυρώσουν για οποιαδήποτε αιτία χωρίς αυτό να
δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση στον μειοδότη.
Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  προς  αποζημίωση  από  τη  μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της
Διοικητικής Αρχής που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Σύμβαση
Ο  τελευταίος  μειοδότης  υποχρεούται  όπως  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  που  ενεργείται  με  αποδεικτικό  παραλαβής,  της  απόφασης  της
διοικητικής  αρχής  περί  κατακυρώσεως  ή  εγκρίσεως  του  αποτελέσματος  της
δημοπρασίας,  να  προσέλθει  μαζί  με  τον  εγγυητή  του  για  την  σύνταξη  και
υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του
εγγυητή  του,  οι  οποίοι  ευθύνονται  για  το  μεγαλύτερο  τυχόν  οικονομικό
αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγουμένης.

ΑΡΘΡΟ 10ο – Καταβολή μισθώματος
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό μέχρι
την 1-1-2019, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014.
Μετά  την  1-1-2019  και  εφόσον  δεν  θα  ισχύουν  ειδικές  διατάξεις  που  να
απαγορεύουν την αύξηση των μισθωμάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το μίσθωμα
θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα  του  προηγούμενου  έτους  (απλή  δωδεκάμηνη  μεταβολή),  όπως  αυτή



υπολογίζεται  από  την  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  της  Ελλάδος  (Ε.Σ.Υ.Ε.).  Η
αναπροσαρμογή δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μίσθωμα υπερβαίνει,
μετά τις σχετικές αναπροσαρμογές, το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειμενικής αξίας
του μισθίου.
Το  μίσθωμα θα  καταβάλλεται  στον  εκμισθωτή  στο  τέλος  κάθε  μήνα,  μετά την
αφαίρεση  των κρατήσεων που ορίζει  η  σχετική νομοθεσία,  σε  λογαριασμό του
δικαιούχου.
Η  καταβολή  του  μισθώματος  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  εγκατάστασης  της
υπηρεσίας  στο  μίσθιο.  Ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  τυχόν  διαμορφώσεις  του
μισθίου  ώστε  να  καταστεί  κατάλληλο  για  την  προβλεπόμενη  χρήση  δεν
προσλαμβάνεται στον μισθωτικό χρόνο και δεν αποζημιώνεται.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την
καλή χρήση του μισθίου και  την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης,  ούτε
υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Επανάληψη της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης.
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 Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β)  μετά  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης  και  ο
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης
επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη 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
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, 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
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. 
Σε  περίπτωση που  και  πάλι  η  δημοπρασία  δε  φέρει  αποτέλεσμα,  η  εκμίσθωση
μπορεί  να  γίνει  με  απευθείας  συμφωνία,  της  οποίας  τους  όρους  καθορίζει  το
Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 1 άρθρο 192, Ν. 3463/06).
Μετά  τη  λήξη  της  δημοπρασίας,  τα  πρακτικά  που  συντάσσονται  ατελώς,
υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και
τον  εγγυητή  του.  Επί  των  πρακτικών  δημοπρασίας  αποφασίζει  η  Οικονομική
Επιτροπή και ασκεί έλεγχο νομιμότητας η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Υποχρεώσεις εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να έχει σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης το
μίσθιο  κατάλληλο  για  την  χρήση  που  προορίζεται  και  απαλλαγμένο  από
ελαττώματα.
Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος όσο διαρκεί η μίσθωση να κάνει στο ακίνητο
όλες τις αναγκαίες επισκευές που δεν προκαλούνται από την συνηθισμένη χρήση ή
φθορά, κάνοντας έναρξη αντίστοιχων εργασιών μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες
από την ειδοποίηση του Δήμου.
Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί  ή δεν πραγματοποιήσει  τις παραπάνω
εργασίες στην καθορισμένη προθεσμία, ο Δήμος μπορεί να πραγματοποιήσει αυτές



τις εργασίες σε βάρος του εκμισθωτή και να παρακρατήσει το ποσό της δαπάνης
από τα μισθώματα.
Ο εκμισθωτής  υποχρεούται  να προσκομίσει,  κατά την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης, πλήρη φάκελο με ακριβή αντίγραφα όλων των εγκεκριμένων μελετών
(αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, ΚΕΝΑΚ, κ.λ.π.) της
οικοδομικής αδείας και στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, ο
εκμισθωτής θα προσκομίσει  τη βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στο σχετικό νόμο
περί  αυθαιρέτων  και  όλα  τα  υποβληθέντα  για  την  ρύθμιση  δικαιολογητικά
(δηλώσεις, διαγράμματα κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 13ο – Τροποποιήσεις στο μίσθιο
Κατά  την διάρκεια  της  μίσθωσης  ο  μισθωτής  μπορεί  με  δικές  του δαπάνες  να
τροποποιεί την εσωτερική διαρρύθμιση των κτισμάτων χωρίς να θιγεί τη στατική
επάρκεια του κτιρίου και με την υποχρέωση κατά την λήξη της μίσθωσης να τα
επαναφέρει στην κατάσταση που τα παρέλαβε. 

ΑΡΘΡΟ 14ο – Υποχρεώσεις Μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Σιωπηρή  αναμίσθωση,  ως  και  υπεκμίσθωση  του  μισθίου  από  τον  μισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 15ο – Δημοσίευση Διακήρυξης
Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευτεί,  με   τοιχοκολλήσεις  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στα κεντρικότερα μέρη της πόλης,
στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και μία
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07, τουλάχιστον 10
ημέρες πριν γίνει η δημοπρασία. 
Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης.
Αντίγραφο της διακήρυξης  χορηγείται  δωρεάν στους ενδιαφερομένους από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου-Tμήμα Προμηθειών

ΑΡΘΡΟ 16ο – Λοιπά Θέματα
Κάθε θέμα σχετικό με την εν λόγω μίσθωση και το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους
όρους της παρούσας διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 17ο – Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων
          Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου
Αικατερίνη  Κόλλια   τηλέφωνο:  210-66.04.666-  Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα
Παλλήνης- Ιθάκης 12- Γέρακας.
          Αντίγραφο  της  διακήρυξης  χορηγείται  ή  αποστέλλεται  στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση
μέχρι  δύο  (2)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού.  Επίσης,  οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθευτούν  την  διακήρυξη  από  τον  δημόσιο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου Παλλήνης www.pallini.gr.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία
θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ
270/81.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


