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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση     
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες    
Τηλέφωνο     
E-mail           

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
Α.∆.Α: 
 
Πρέβεζα,  12-08-2016 
 
Αρ. Πρωτ. : 73969/3176 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης: 9/2016 

 

∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π. Ε.  Πρέβεζας  
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  : 

Να ευρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της ∆. Κ. 
Καναλλακίου και να είναι συνολικής επιφάνειας 
εκατόν τριάντα (130) τ. µ. περίπου 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ : 

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλλακίου και 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καναλλακίου της ∆/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π. Ε. 
Πρέβεζας.  
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

Οι ενδιαφερόµενοι µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο θα 
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε 
έγγραφες προσφορές. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

: 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 
2ος  Όροφος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

: 

Η ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας 
θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής και θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των 
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

∆ιοικητήριο  Περιφέρειας Ηπείρου  
(Πλ. Πύρρου 1,  Ιωάννινα) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαµηλότερη τιµή. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
Αναστασία Ναστούλη, Τηλ.: 26823 60291  
e-mail: a.nastouli@php.gov.gr   

 

: Σπηλιάδου 8 
: 48 100 
:  Αναστασία Ναστούλη 
:  26823 60291 
:  a.nastouli@php.gov.gr 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).  
β. Του Π.∆. 140/2010 "Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 233/Α/2010). 
γ. Του Ν. 3861/2010 Για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α/2010) . 
δ. Του Π.∆. 242/1996 «Καθορισµός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκµίσθωση, 
δωρεά την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη µίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγµάτων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/1996). 
ε. Της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α'). 
στ. Του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ150/Α/2007). 

2. Την υπ’ αριθ. ∆6/Β/14826/2008 Κ.Υ.Α. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (ΦΕΚ 1122/ Β/2008). 

3.  Τις εγκυκλίους: 
α. Την αρ. 5930/15.4.1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης µε θέµα: «Ερµηνευτική Εγκύκλιος του Π.∆. 242/1996». 
β. Την αρ. 4966/5.11.1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα: «Παροχή οδηγιών 
για τη διατύπωση πρόσθετων όρων καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων για στέγαση 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών». 

4. Την αρ. πρωτ. 1452/8-9-2010 κύρια σύµβαση µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της 
Ν. Α. Πρέβεζας, η οποία παρατάθηκε µε την αρ. 28/1214/4-10-2013 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για  χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, ήτοι από 9-9-2013 έως 9-9-2016.   

5. Την υπ’ αριθ. 18/973/01-07-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η πραγµατοποίηση δαπάνης για τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 
Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλλακίου και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλλακίου, 
καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, οι οποίες θα βαρύνουν τους 
προϋπολογισµούς της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. 

6. Την αρ. 63687/2772/13-07-2016 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 
καταχώρησης 498/03-08-2016  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ.∆.Ε. στο Ν. 
Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 22/1246/05-08-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιας µειοδοτικής 
δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.   

8. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης ακινήτου για τη στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, καθότι η υφιστάµενη σύµβαση µίσθωσης λήγει την 09-09-2016. 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας εκατόν 
τριάντα (130 τ.µ.) περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των κύριων, βοηθητικών, κοινοχρήστων και  
αποθηκευτικών χώρων, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου Γεωργικής 
Ανάπτυξης Καναλλακίου και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλλακίου της ∆/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας.  
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Άρθρο 1 
Περιγραφή του υπό εκµίσθωση ακινήτου 

1. Το προς µίσθωση ακίνητο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου 
Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλλακίου και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλλακίου της ∆/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας.  

2. Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Καναλλακίου και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Να είναι συνολικής επιφάνειας εκατόν τριάντα (130 τ.µ.) περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των 
κύριων, βοηθητικών, κοινοχρήστων και  αποθηκευτικών χώρων. 

β) Να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.  
γ) Να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, χωρισµένο σε αίθουσες ή να µπορεί να διαµορφωθεί µε 

δαπάνες του ιδιοκτήτη στους απαραίτητους κύριους και βοηθητικούς χώρους, ώστε να δηµιουργεί ένα 
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και να συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα στεγαστούν.  

δ) Να υπάρχει εγκατεστηµένος επαρκής κλιµατισµός του χώρου και κεντρική θέρµανση. 
ε) Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φυσικού φωτισµού και αερισµού,  

θέρµανσης, ελαιοχρωµατισµού κ.λ.). 
στ) Να παρέχεται η δυνατότητα χώρου στάθµευσης σε κοντινή απόσταση, για περιορισµένο 

αριθµό αυτοκινήτων, προκειµένου να εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο η πρόσβαση στο κτίριο 
τόσο των πολιτών, όσο και των εργαζόµενων σ’ αυτό.  

ζ) Κτίρια που περιλαµβάνουν χώρους σε ορόφους θα εξυπηρετούνται υποχρεωτικά µε 
ανελκυστήρες (ασανσέρ), προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτούς ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 

η) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πυροπροστασία,  αποδεικνυόµενης µε το ανάλογο 
πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

θ) Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των προσφερόµενων ακινήτων θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις ανάγκες των στεγαζόµενων υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 2 

∆ικαιολογητικά προσφοράς. 
Α.  Οι ενδιαφερόµενοι για να υποβάλουν προσφορά θα καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Σπηλιάδου 8, Τ.Κ. 48 100, 
Πρέβεζα, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
στον τοπικό τύπο. 

Κάθε αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος,  δεσµεύει τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας και πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις του ή των ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών - 

εκµισθωτών. 
2.  Σε περίπτωση που η αίτηση εκδήλωσης 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. 
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Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε. η υποβολή της αίτησης γίνεται 
από το ∆/ντα Σύµβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτηµένο µε σχετικό πρακτικό ∆.Σ., στο 
οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει 
αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως και να αναφέρεται ο αριθµός της παρούσας διακήρυξης 
και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την 
υποβολή της αίτησης να προσκοµίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης του καταστατικού 
της εταιρίας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική 
εντολή στο ανωτέρω πρακτικό. 

Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι 
απαραίτητη η προσκόµιση µε την υποβολή της αίτησης, σε φωτοαντίγραφο, του καταστατικού της 
εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η αίτηση υποβάλλεται από νόµιµο 
εκπρόσωπο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο καταστατικό της εταιρείας. 

 
3. Λεπτοµερής περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, µε την ακριβή θέση στην οποία αυτό 

βρίσκεται, µε συνηµµένα και θεωρηµένα από την πολεοδοµία σχεδιαγράµµατα κατόψεων - τοµών, 
διάγραµµα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες. Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να είναι 
απολύτως νόµιµο, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις ή να έχει ενταχθεί και 
τακτοποιηθεί σύµφωνα µε την υφιστάµενη  νοµοθεσία περί «τακτοποίησης αυθαιρέτων», 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

4. Θεωρηµένο από την Πολεοδοµία αντίγραφο οικοδοµικής αδείας.  
5. Άδεια για χρήση του ακινήτου ανάλογη του σκοπού για τον οποίο διατίθεται. Στην περίπτωση 

που απαιτείται αλλαγή χρήσης αυτό θα γίνει µε δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

6.  Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου.  
7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3661/2008  

«Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
89/Α/2008). 

8.  Πιστοποιητικό πυροπροστασίας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την τήρηση των 
αναγκαίων µέτρων πυροπροστασίας.  

9.  Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για 
µίσθωση ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη µε την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

11.  Οποιοδήποτε άλλη πληροφορία κατά την κρίση του προσφέροντος για τον καλύτερο προσδιορισµό 
ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία. 

 
 Β. Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να 
προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 6 της παρούσας. 
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Άρθρο 3 
Αρµόδιες Επιτροπές ∆ιενέργειας της δηµοπρασίας 

1.  Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου θα διεξάγει τη δηµοπρασία για την µίσθωση 
του ακινήτου. 

2. Η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.∆. 242/1996, µετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει 
την καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων, καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση αξιολόγησης εντός δέκα (10) ηµερών από τη 
λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου θα αιτιολογηθούν στην έκθεση επαρκώς. 

Η κατά τα ως άνω συντασσόµενη έκθεση µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης  ενδιαφέροντος θα 
επιστραφούν στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
προκειµένου να διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Άρθρο 4 
Τόπος, Χρόνος και ∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή 
τις προσφορές, όσων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καθώς και την έκθεση της επιτροπής του άρ. 13 
του Π.∆. 242/1996. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
(∆ιοικητήριο - Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα).  

Η ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής και θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική. 
Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού αναγράφονται στα πρακτικά, 

κατά σειρά εκφωνήσεως. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη, η δέσµευση δε 
αυτή µεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
µειοδότη. 

 
Άρθρο 5 

 Επανάληψη της δηµοπρασίας 
1. Εάν η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνει ασύµφορο το µίσθωµα το οποίο 

επετεύχθη κατά τη δηµοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω ανταγωνισµό ή ακόµη εάν πριν 
κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο µειοδότη, επιδοθεί µε δικαστικό επιµελητή στην Οικονοµική 
Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούµενο να συµµετάσχει στην δηµοπρασία και υπό την 
προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% µικρότερη εκείνης η οποία έχει 
επιτευχθεί, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε ανώτατο όριο µισθώµατος, το επιτευχθέν κατά τη 
δηµοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς εφόσον υπάρχει τέτοια. 

2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται επίσης, κατ’ εφαρµογή αναλόγως των σχετικών διατάξεων 
του άρθρου 6 του Π.∆. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

3.  Σε περίπτωση µη προσελεύσεως µειοδότη ή όταν το επιτευχθέν κατά τη δηµοπρασία µίσθωµα 
έχει κριθεί ασύµφορο, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Σε περίπτωση νόµιµης 
αντιπροσφοράς επί του αποτελέσµατος, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µεταξύ εκείνων των οποίων τα 
ακίνητα έχουν κριθεί, κατά την τελευταία δηµοπρασία, ως κατάλληλα για µίσθωση. 
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Άρθρο 6 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία 

 Ο ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, πρέπει να προσκοµίσουν 
ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία διεξάγει τη δηµοπρασία, εγγυητική επιστολή συµµετοχής  
από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Το ύψος της ανωτέρω εγγυητικής ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό του ορίου προσφοράς, για 
χρόνο µίσθωσης ενός έτους. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυµία ή τις επωνυµίες των 
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό ιδιοκτητών, όπως αυτές αναγράφονται στους τίτλους κυριότητας, τον 
πλήρη τίτλο της διακήρυξης για την οποία δίδεται η εγγύηση,  τον όρο παραιτήσεως του εγγυητή από το 
δικαίωµα της διζήσεως και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό 
της εγγύησης χωρίς καµιά ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση και 
να απευθύνεται προς την «Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Επισηµαίνεται ότι ο τίτλος που θα αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον 
διαγωνισµό θα είναι ο εξής: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας» και 
τον αριθµό της διακήρυξης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού (9/2016). 

Στην παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς της είναι απεριορίστου χρόνου ή 
ότι αυτή ισχύει το λιγότερο για χρονικό διάστηµα πέντε µηνών, από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης της ισχύος της, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από την 
υπηρεσία. 

Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας κατά τις 
διατάξεις του Π.∆. 242/1996, προβλέπεται στην περίπτωση που ο αναδειχθείς µειοδότης υπέρ του 
οποίου κατακυρώνεται η δηµοπρασία και αναδεικνύεται εκµισθωτής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
για υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την υπογραφή της σύµβασης 
µίσθωσης και την παραλαβή του µισθίου από την αρµόδια επιτροπή. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των 
άλλων ενδιαφεροµένων τους αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 
Απαλλάσσονται της υποχρέωσης για εγγυοδοσία το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

Άρθρο 7 
Υπογραφή - ∆ιάρκεια Σύµβασης Μίσθωσης   

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ο µειοδότης καλείται εγγράφως από 
την υπηρεσία να προσέλθει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης.  

Η Σύµβαση της µίσθωσης υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη, ως νόµιµο εκπρόσωπο της 
Π.Ε. Πρέβεζας και από τον ιδιοκτήτη (ή τους ιδιοκτήτες ή τον πληρεξούσιο/ους των ιδιοκτητών), που 
έχει/έχουν αναδειχθεί µειοδότης/ες. 

Η άρνηση υπογραφής της σύµβασης ή η µη εµφάνιση του εκµισθωτή, χωρίς αιτιολόγηση, στην 
κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη ηµεροµηνία για την υπογραφή της, επιφέρει κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής του και επανάληψη της δηµοπρασίας σε βάρος του. Στην περίπτωση αυτή επίσης η Π.Ε. 
Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ζηµία ή διαφυγόν 
κέρδος κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Η σύµβαση µίσθωσης ολοκληρώνεται µε την παράδοση από τον εκµισθωτή του µισθίου έτοιµου 
προς χρήση.  

Η παράδοση και παραλαβή του ακινήτου έτοιµου για χρήση πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα (1) 
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µήνα από την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως. 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και θα αρχίσει από την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο µετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο µισθωτήριο συµβόλαιο 
και θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του. 

H Π.Ε. Πρέβεζας, έχει το δικαίωµα να παρατείνει, µε µονοµερή της απόφαση, τη µίσθωση για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικά προβλεπόµενο, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή 
δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου (άρθρο 21 Π.∆. 242/96). 

 

Άρθρο 8 
Μονοµερής λύση της συµβάσεως µισθώσεως 

1.  Η Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας δικαιούται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση µεταφοράς της στεγαζόµενης στο µίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο της ιδιοκτησίας 
της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν. 

β. Σε περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το 
µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον της ανάγκες της. 

 γ. Στις περιπτώσεις µεταφοράς των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών σε ακίνητο που έχει 
µισθωθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρ. 2 άρθρο 32 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163Α/4-9-2009). 

 
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας  ουδεµία αποζηµίωση 

οφείλει στον εκµισθωτή, υποχρεούται όµως να τον ειδοποιήσει εγγράφως τριάντα τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του µισθωτή για 
καταβολή µισθώµατος (άρθρο 19 Π.∆/τος 242/96). 
 

Άρθρο 9  
Εγκατάσταση άλλης υπηρεσίας 

Η Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας έχει τη δυνατότητα,, ακόµη και αν δεν προβλέπεται 
σχετικά στη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο Υπηρεσία της διαφορετική εκείνης της οποίας η 
στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για τον λόγο αυτό ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωσης ή 
πρόσθετου µισθώµατος (άρθρο 20 Π.∆/τος 242/96). 

 

Άρθρο 10  
Παράταση µίσθωσης 

Επιτρέπεται παράταση µίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, µε απλή 
µόνο δήλωση του αρµοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιούµενη δεκαπέντε τουλάχιστον 
ηµέρες προ της λήξης της σύµβασης (άρθρο 21 Π.∆. 242/96). 

 
 

Άρθρο 11 
Χρόνος καταβολής του µισθώµατος 

Η καταβολή του µισθώµατος, που αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του µισθίου, 
πραγµατοποιείται από την Π.Ε. Πρέβεζας στο πρώτο δεκαπενθήµερο της εποµένης τριµηνίας, µετά την 
αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις  
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Άρθρο 12  
Λοιποί  Όροι 

1.  Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν ορίζονται 
ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2.  Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. 
3.  Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί κατάλληλο για χρήση (σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης, της έκθεσης της επιτροπής καταλληλότητας, της απόφασης κατακύρωσης και της 
σύµβασης) το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και από τα δύο 
µέρη.  

4.  Η Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας δεν καταβάλλει µεσιτικά δικαιώµατα. 
5.  Ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως προβεί µε δαπάνες του σε διαµόρφωση και 

διαµερισµάτωση των χώρων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Π.Ε. Πρέβεζας. 
6. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία τεκµαίρεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της 

διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
7. Ζηµιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιαστούν και αφορούν ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές ή 

υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση 
από την υπηρεσία, ο εκµισθωτής υποχρεούται να τις αποκαταστήσει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από την Υπηρεσία. 
Στις ανωτέρω υποχρεώσεις του εκµισθωτή δεν συµπεριλαµβάνονται δαπάνες µικρής κλίµακας όπως: 
Προµήθεια - αντικατάσταση λαµπτήρων, επισκευή - αντικατάσταση κλείθρων, επισκευή - 
αντικατάσταση πριζών, επισκευή - συντήρηση κλιµατιστικών, αναγόµωση πυροσβεστήρων, καθώς και 
κάθε πρόσθετη υδραυλική - µηχανολογική - ηλεκτρική εγκατάσταση που καθίσταται λειτουργικά 
αναγκαία µετά την παραλαβή του µισθίου.  

8.  Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει ασφαλισµένο το κτίριο για πυρκαγιά, διαφορετικά η Υπηρεσία 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στο µίσθιο από 
εκδήλωση πυρκαγιάς. 

9. Επίσης ο ιδιοκτήτης βαρύνεται µε κάθε νόµιµο τέλος (Τ.Α.Π., Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε, κ.λ.π.), τον ειδικό 
φόρο οδοστρωµάτων, οικοδοµών, υπέρ ∆ήµων & Κοινοτήτων και γενικά όλα τα τέλη και όλους τους 
υπάρχοντες και εκείνους που πρόκειται να επιβληθούν στο µέλλον φόρους και τέλη. 

10.  Η Π.Ε. Πρέβεζας βαρύνεται µε τα τέλη ύδρευσης και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος του 
µισθίου, µε τις δαπάνες καθαριότητας, κοινοχρήστων, φωτισµού κύριων και βοηθητικών χώρων, τη 
δαπάνη θέρµανσης του µισθίου, τη συντήρηση - µικροεπισκευές του ανελκυστήρα εφόσον υφίσταται, 
των κλιµατιστικών και του καυστήρα - λέβητα θέρµανσης, καθώς και µικροεπισκευές στις ηλεκτρικές - 
υδραυλικές εγκαταστάσεις.  Σε περίπτωση που απαιτούνται εκτεταµένες επισκευές του καυστήρα-
λέβητα θέρµανσης, του ανελκυστήρα και της κεντρικής µονάδας κλιµατισµού εφόσον υπάρχει, η 
σχετική δαπάνη βαρύνει τον εκµισθωτή. 

11.  Αν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο στη 
κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο 
πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενου αυτού εφεξής ως 
εκµισθωτή. 

Τα µισθώµατα καταβάλλονται στον τελευταίο εκµισθωτή από την Υπηρεσία χωρίς καµία άλλη 
διατύπωση από τότε που κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ο νόµιµος τίτλος 
βάσει του οποίου κατέστη αυτός νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νοµίµως µετεγγραµµένος εφόσον 
αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής. 

12. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω εφαρµόζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, οι σχετικές µε 
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τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 

Άρθρο 13 
∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και Περίληψης 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης, καθώς και η περίληψη αυτής, παρέχεται µε 
ελεύθερη πρόσβαση στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας:  
www.preveza.gr και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  της Π.Ε. Πρέβεζας, περίληψη δε 
αυτής θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα (Βήµα της Πρέβεζας), σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 4 και 17 του Π.∆. 242/96 και θα κοινοποιηθεί στο  Επιµελητήριο της Πρέβεζας.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας στον τύπο, θα βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη 
της δηµοπρασίας. 

 
Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη παρέχονται καθηµερινά (7:30 - 15:30) από το 

Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 48100 Πρέβεζα-2ος όροφος) και στο τηλέφωνο 
26823 60291 (αρµόδια υπάλληλος: Αναστασία Ναστούλη). 

 

            

                                                                               Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                    ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
                                                                           ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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