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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς έχοντας υπόψη: 
 
α) τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 
β) τις διατάξεις του άρθ. 194 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) 
γ) το Ν. 3852/2010 
δ) την υπ’ αριθ. 72/2017 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία ορίστηκε η  Επιτροπή κρίσεως 
καταλληλότητας κτιρίου 
ε) την υπ’ αριθ. 32/2017 Απόφαση του ∆.Σ., µε την οποία ορίστηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
ως µέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δηµοπρασιών για τη µίσθωση ακινήτων. 
 στ) την υπ. αριθµ. 234/16 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κηφισιάς, περί έγκρισης 
αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της δαπάνης 
ζ) τις υπ’ αριθ. 152& 243/17 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
τη διεξαγωγή µειοδοτικής ∆ηµοπρασίας για µίσθωση ενός κτιρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Κηφισιάς, κατάλληλου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων παιδικού σταθµού, πλήρως 

εξοπλισµένου σύµφωνα µε τις υφιστάµενες προδιαγραφές παιδικών σταθµών και 

κατάλληλου για άµεση χρήση του από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Κηφισιάς Αττικής 

για έξη (6) έτη. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

∆ιακηρύσσεται η διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις 

διατάξεις του Π.∆. 270/81, του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 καθώς και σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Σκοπός της ∆ηµοπρασίας 

Σκοπός της µειοδοτικής δηµοπρασίας είναι η µίσθωση ή υποµίσθωση στη Νέα Κηφισιά ή στην 

Κάτω Κηφισιά ή στις Αδάµες, εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς, ενός 

οικήµατος επιφάνειας όχι µικρότερης των 180 τ.µ. και όχι µεγαλύτερης των 220 τ.µ., 

επιφάνειας είτε ενιαίας είτε κατανεµηµένης σε ορόφους καθώς και αύλειο χώρο όχι 

µικρότερο των 210 τ.µ. και όχι µεγαλύτερο των 250 τ.µ.. Το κτίριο θα χρησιµοποιηθεί για 

την στέγαση παιδικού σταθµού του ∆ήµου Κηφισιάς και πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισµένο 

(σύµφωνα µε τις υφιστάµενες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας παιδικών σταθµών) και 

κατάλληλο για άµεση χρήση. Ο χώρος µπορεί να είναι ενιαίος ή και µε χωρίσµατα, πρέπει να 

έχει επαρκή φωτισµό, εξαερισµό (φυσικό ή τεχνητό) και κατά προτίµηση και ανελκυστήρα, 

εφόσον η επιφάνεια κατανέµεται σε ορόφους. Η καταλληλότητα του κτιρίου θα εκτιµηθεί από 

την αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου Κηφισιάς, η δε µίσθωση θα διαρκέσει έξη 

έτη και θα αρχίσει από την ηµέρα που θα παραδοθεί το µίσθιο στον ∆ήµο Κηφισιάς και θα 

λήξει την αντίστοιχη µέρα µετά την παρέλευση της εξαετίας. 

ΑΡΘΡΟ 3ο Επιτροπή ∆ηµοπρασίας-Πρακτικά 

Η µειοδοτική ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Κηφισιάς σε δύο 

φάσεις. 

Α. Ο ∆ήµαρχος δηµοσιεύει εκδήλωση ενδιαφέροντος βάσει των παρόντων όρων, πλην του 

τιµήµατος, µε την οποία καλεί τους ενδιαφεροµένους όπως εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών από τη δηµοσίευση να προσκοµίσουν στην αρµόδια Επιτροπή Εκτιµήσεως του 

άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 αίτηση  µαζί µε σχετικό σχεδιάγραµµα που να περιλαµβάνει µε 

λεπτοµέρεια την περιγραφή του οικήµατος, τη θέση στην οποία βρίσκεται, το εµβαδόν και 

κάθε άλλο στοιχείο που αφορά το οίκηµα. Εντός 10 ηµερών συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης 

και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους. 

Β. Όσον αφορά τον εξοπλισµό του παιδικού σταθµού, αυτός θα καταγραφεί και θα 

αξιολογηθεί στη συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του ∆ήµου Κηφισιάς. 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω ο ∆ήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 

καλώντας µε αποδεικτικό να λάβουν µέρος σε αυτήν, µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
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κρίθηκαν κατάλληλα από την αρµόδια Επιτροπή. Κάθε µειοδότης δύναται να προσφέρει προς 

ενοικίαση ένα, δύο ή τρία οικήµατα.  

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ιάρκεια µίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) χρόνια. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά για όλη τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον της, στα οποία 

ενσωµατώνει και καταχωρεί όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία και την 

παρούσα καθώς και κάθε τι που η ίδια θεωρεί σηµαντικό ή ότι εξυπηρετεί την κατοχύρωση 

του αδιάβλητου της διαδικασίας.  

ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Κηφισιάς (οδός Μυρσίνης και 

∆ιονύσου γωνία) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την ηµέρα που θα καθορίσει ο κ. 

∆ήµαρχος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί φανερά και προφορικά στον τόπο και κατά το χρόνο που 

αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο της παρούσας. Η διαδικασία µπορεί να συνεχισθεί και 

µετά την καθορισµένη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη 

συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της καθορισµένης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή και η 

απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασία 

α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη µειοδοτική δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει εντός του 

10ηµέρου ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής εκτιµήσεως του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 αίτηση 

µαζί µε σχετικό σχεδιάγραµµα που να περιλαµβάνει µε λεπτοµέρεια την περιγραφή του 

οικήµατος, τη θέση στην οποία βρίσκεται, το εµβαδόν και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά το 

οίκηµα. 

β) Να προσκοµίσει γραµµάτιο κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική 

επιστολή Τράπεζας ποσού τριακοσίων Ευρώ (300,00€). Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον 

τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µετά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης της 

µίσθωσης, στους λοιπούς δε που έχουν λάβει µέρος στη δηµοπρασία αµέσως µετά από το 

πέρας αυτής.  

γ) Να καταθέσει τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου και τα δελτία αστυνοµικής του 

ταυτότητας καθώς και αποδεικτικό της τελευταίας διεύθυνσης του τόπου διαµονής του. 
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δ) Εάν επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία δι' αντιπροσώπου, ο τελευταίος υποχρεούται 

να το δηλώσει πριν την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

ε) ∆ύναται να προσκοµίσει αίτηση ενδιαφέροντος για ένα, δύο ή και 

τρία οικήµατα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Αποκλεισµός από τη συµµετοχή 

Η Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη δηµοπρασία, εφόσον κρίνει ότι 

δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Η απόφαση της Επιτροπής για τον αποκλεισµό 

οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου από την δηµοπρασία αναγράφεται στα τηρούµενα πρακτικά. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Οι µειοδότες των οποίων έγινε δεκτή η συµµετοχή τους στην ∆ηµοπρασία, υποβάλλουν τις 

προσφορές τους οι οποίες αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά που εκφωνούνται µε το 

ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. Η προσφορά κάθε µειοδότη είναι δεσµευτική για τον ίδιο, η 

δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο µειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Λήξη της δηµοπρασίας 

Με την παρέλευση του χρόνου υποβολής των προσφορών ή της παράτασης που έδωσε 

ενδεχόµενα, η Επιτροπή ανακοινώνει τη λήξη της δηµοπρασίας και το όνοµα του τελευταίου 

µειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο Υπογραφή πρακτικών 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο τα πρακτικά 

υπογράφονται από τον τελευταίο µειοδότη και από την Επιτροπή. Αν ο µειοδότης είναι 

αγράµµατος, υπογράφει γι' αυτόν άλλος βάσει ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή 

άλλα δύο πρόσωπα από τα παριστάµενα στη δηµοπρασία, τα οποία βεβαιώνουν ενώπιον της 

Επιτροπής ότι ο τελευταίος µειοδότης δήλωσε ότι είναι αγράµµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας 

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική πράξη 

της, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Ο τελευταίος 

µειοδότης του κτιρίου δεν αποκτάει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 

καθυστέρησης έγκρισης ή και απόρριψης των πρακτικών από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο Υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης 

Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση µε αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της 

∆ιοικητικής Αρχής µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, ο τελευταίος 

µειοδότης είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης του 

προς µίσθωση κτιρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο Κατάπτωση εγγύησης - άλλες συνέπειες 

Εάν ο τελευταίος µειοδότης του κτιρίου δεν προσέλθει για την υπογραφή της µισθωτικής 

σύµβασης, η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία που κατέθεσε (σύµφωνα µε το άρθρο 9 

παρ. β της παρούσας) καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Κηφισιάς χωρίς να απαιτείται δικαστική 

απόφαση και κατόπιν διεξάγεται αναπλειστηριασµός σε βάρος του ανακηρυχθέντος 

τελευταίου µειοδότη για το συγκεκριµένο µίσθιο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π∆ 270/81, 

όπως ισχύει σήµερα. Ο τελευταίος αυτός µειοδότης θα ενέχεται σε ολόκληρο απέναντι στο 

∆ήµο Κηφισιάς για την κάλυψη εις βάρος του τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από τον 

αναπλειστηριασµό σε σχέση µε το αποτέλεσµα της προηγηθείσας δηµοπρασίας. Η πιο πάνω 

διαφορά βεβαιώνεται σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και εισπράττεται από αυτούς 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου «Περί  βεβαιώσεως  και εισπράξεως δηµοσίων εσόδων» 

µε όλες τις νόµιµες προσαυξήσεις. Αναπλειστηριασµός µε τις ίδιες πιο πάνω συνέπειες θα 

γίνεται και στην περίπτωση που ο µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεώνεται να ενεργήσει µε δαπάνες του τις εργασίες που 

αφορούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του οικήµατος, όπως (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) φωτισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και να παραδώσει το οίκηµα σε 

πλήρη λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 17ο Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη 

Ο τελευταίος µειοδότης βαρύνεται µε την πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης της 

περιληπτικής διακήρυξης ∆ηµάρχου µε τους τρόπους που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία 

και µε την πληρωµή κάθε δαπάνης της διεξαγωγής της δηµοπρασίας (κηρύκεια κλπ). Τον 

τελευταίο µειοδότη βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αφορούν το εισπραττόµενο απ' 

αυτόν ενοίκιο (φόρος, χαρτόσηµο κλπ) διότι ο ∆ήµος Κηφισιάς απαλλάσσεται εκ του νόµου. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο Καταβολή του µισθώµατος 

Το ενοίκιο θα καταβάλλεται από το ∆ήµο µε την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος 

µέσω της Ταµειακής του Υπηρεσίας µετά το τέλος κάθε µήνα. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Η µίσθωση θα αρχίσει από την ηµέρα της εγκατάστασης του ∆ήµου στο οίκηµα, πράγµα το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης και θα 

τελειώσει αντίστοιχα έξη (6) χρόνια µετά από την υπογραφή πρωτοκόλλου εγκατάστασης.  

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική 

εταιρεία και να προσκοµίσει συµβόλαιο πυρός. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος δεν ευθύνεται 

για ζηµιές που θα προκληθούν από τυχόν πυρκαγιά. 

              ΑΡΘΡΟ 21ο  Γνώση των όρων της δηµοπρασίας 

Η συµµετοχή κάθε µειοδότη στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι έλαβε γνώση 

των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΑΡΘΡΟ 22 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του δηµάρχου µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της 

έδρας του δήµου. 

Επίσης θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.kifissia.gr. 

ΑΡΘΡΟ 23 Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν µειοδότης.  

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 ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή 

σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας  

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας και την κοινοποίηση της σχετικής εγκριτικής 

απόφασης ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται εµπρόθεσµα  να 

υπογράψουν τα πρακτικά  ή τη σύµβαση µίσθωσης.  
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Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και 

του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε 

στο όνοµα αυτού , δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 

αναφερόµενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 24 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Περισσότερες  πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται   τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

υπεύθυνες: κα Πετρίδου Σµαρώ τηλ. 210-8015565 και κα ∆ηµοπούλου Χρυσούλα 2132007127-

& 200. 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων αυτής χορηγείται ή αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και 

την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΑΔΑ: 7ΞΘΣΩΕΜ-ΔΩΟ
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