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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ο Ππόεδπορ ηος Οπγανιζμού Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ και 

Παιδείαρ Γήμος Βόλβηρ  
 

Έρνληαο ππόςε :  
 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 ( ΦΔΚ Α΄77/30-03-81) «πεξί ησλ νξγάλσλ , ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2020 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/03 «Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 34/1995, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο όκνηεο ηνπ Ν. 2471/99 

6) Σν Ν. 4242/2014 

7) ηελ αξίζκ 22/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο κε 

ΑΓΑΩ1Τ5ΟΚΔ6-ΔΘΛ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
 

Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα 
ηε ζηέγαζε ηνπ Κ.Α.Π.Η. Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Απνιισλίαο ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. 

Γήκνπ Βόιβεο  Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι, πος είναι ιδιοκηήηερ 

καηάλληλυν ακινήηυν, ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ, να 
ςποβάλλοςν ζηο ππυηόκολλο ηος  ΟΚΠΑΠ Γήμος Βόλβηρ, ςπ’ ότιν 

ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ Ακινήηυν ηος άπθπ. 7 ηος Π.Γ. 270/81, 
έγγπαθη ππόηαζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, με ηα απαιηούμενα 

δικαιολογηηικά, ενηόρ πποθεζμίαρ είκοζι (20) ημεπών από ηη 
δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ ηος Πποέδπος ηος ΟΚΠΑΠ Γήμος 

Βόλβηρ. 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο 20ήκεξεο πξνζεζκίαο, νπνηαδήπνηε 
ππνβνιή πξνζθνξάο είλαη εθπξόζεζκε, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα πξνζθνξέο πνπ 

έρνπλ απνζηαιεί εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο (γεγνλόο πνπ πξέπεη λα 
απνδεηθλύεηαη κε βέβαηε ρξνλνινγία). 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν, αλάκεζα ζηα αθίλεηα πνπ 
θξίζεθαλ θαηάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε εθηίκεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξ. 7 Π.Γ. 270/82, ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Απνιισλίαο ελώπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ. 

 

Άπθπο 1ο 
Πεπιγπαθή ηος μιζθίος 

Σν κίζζην πξέπεη: 
 λα βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνύ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Ν. Απνιισλίαο  ηνπ Γήκνπ Βόιβεο  
 λα έρεη εκβαδό ηνπιάρηζηνλ 55 έσο 65 η.κ.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ώζηε λα κπνξέζεη λα 
εγθαηαζηαζεί  άκεζα ην ΚΑΠΗ  Νέαο Απνιισλίαο θαη επηπιένλ λα δηαζέηεη όια ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ηνπ έγγξαθα (ηίηινο θηίζεο, νηθνδνκηθή άδεηα).  
 

Άπθπο 2ο 
ςμμόπθυζη ηος ζςμμεηέσονηα ζηο διαγυνιζμό ζηιρ ςποδείξειρ ηηρ 

Δπιηποπήρ 
Ο πξνζθέξσλ ην αθίλεην, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηπρόλ ππνδείμεηο ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξ. 7 Π.Γ. 270/81, αθνύ πξαγκαηνπνηήζεη απηνςία 

ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
Καηά ηελ ηειηθή θξίζε θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ ζα 

ιεθζνύλ ππόςε ηα αθόινπζα: Η εηδηθόηεξε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ παξαπάλσ 
πεξηνρή, ε θαηαιιειόηεηα ηνπ θηηξίνπ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ, ε απόζηαζή ηνπ 

από ηελ θεληξηθή πιαηεία. 
 

Άπθπο 3ο  
Σπόπορ Γιεξαγυγήρ ηηρ Γημοππαζίαρ 

Ι. Η δημοππαζία διεξάγεηαι ζε δύο θάζειρ υρ εξήρ:  
Α. Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ: Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο 

θαηαηίζεληαη ζην ΟΚΠΑΠ  θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δηνηθεηηθή  ππεξεζία ηηο 
απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/81, ε νπνία, κε επηηόπηα 

έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί 
ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή 

ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ 

πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ 
έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, 

απνζηέιινληαη ζηνλ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο  ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ 
πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.  

 
 

 
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ: ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο  νξίδεη εκέξα θαη ώξα 

δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε 
απηήλ κόλν εθείλνη, ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ θαηάιιεια, θαηά ηε 
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δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο.  
Η δεκνπξαζία είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ 

νξηζζείζα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΟΚΠΑΠ  εκέξα θαη ώξα. Η δεκνπξαζία δύλαηαη 
λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηζζείζαο ώξαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ 

δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην 
πξαθηηθό θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ κεηνδόηε. Κάζε 

πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ θάζε κεηνδόηε, ε δέζκεπζε δέ απηή 
κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, 

νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, 

δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηδίνπ. Καηά ηε 
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν, κεηά ηε ιήμε ηεο 

δεκνπξαζίαο, ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή. Δπί ησλ 
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

 
Δπιγπαμμαηικά: 

- Ο Πξόεδξνο  δεκνζηεύεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ΟΚΠΑΠ, ζην 
«Γηαύγεηα» , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην BlogSpot ηνπ  ΟΚΠΑΠ , ηε 

δηαθήξπμε κε ηνπο όξνπο απηήο 
- Με ηε δηαθήξπμε, απηνκάησο θαινύληαη, όζνη επηζπκνύλ θαη ελδηαθέξνληαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκνπξαζία, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ, 
λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ 

- Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ή ζα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο δηα ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ 
Βόιβεο  

- Η Δπηηξνπή, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη εάλ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Δληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ, ζπληάζζεη 
αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ην θάζε πξνζθεξόκελν αθίλεην 

- Η Δπηηξνπή δύλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο, λα απνθιείζεη θάπνην 
αθίλεην πνπ πξνζθέξεηαη, εθόζνλ δελ θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί 
- Η εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο, κε θξνληίδα ηνπ ΟΚΠΑΠ , ζα θνηλνπνηεζεί ζε 

όζνπο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 
- Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΚΠΑΠ , κε έγγξαθν ή απόθαζή ηνπ, ζα νξίζεη ηελ εκέξα 

θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απόδεημε απηνύο, ηα 
αθίλεηα ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ θαηάιιεια. 

 

Άπθπο 4ο 

Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών και διενέπγειαρ 

δημοππαζίαρ 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ κέζα ζε πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο – πξνζθνξά εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ  Βόιβεο, ππ ‘ όςηλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξ. 7 Π.Γ. 270/81. 
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Μεηά ηελ νξηδόκελε σο άλσ δηαδηθαζία εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ν Πξόεδξνο   

νξίδεη εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε 
απνδεηθηηθό εθείλνπο, ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ θαηάιιεια από ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξ. 7 Π.Γ. 270/81. 
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Απνιισλίαο πνπ 

ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο , ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε κεηνδνηηθή, θαλεξή, πξνθνξηθή δηαδηθαζία ζα δειώλνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη’ αιθαβεηηθή πξνζθνξά εθθσλήζεσο. 
Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε 

απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη 
επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 

Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, 
θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. 

 
Άπθπο 5ο 

Γιάπκεια Μίζθυζηρ 
 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο επηπιένλ ηξηώλ 

(3) εηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ην ΟΚΠΑΠ . Η ζύκβαζε 
κπνξεί λα ιπζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηεο ζπκπεθσλεκέλεο δηάξθεηαο, κε λεόηεξε 

έγγξαθε ζπκθσλία θαη ησλ δύν κεξώλ ή κε έγγξαθε θαηαγγειία απηήο γηα 

ζπνπδαίν ιόγν. Η εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΚΠΑΠ ζα γίλεη κεηά από 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή 
απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη, κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 
 

Άπθπο 6ο 
Καθοπιζμόρ οπίος ππώηηρ πποζθοπάρ – Καηαβολή μιζθυμάηυν 

 
Η πξώηε θαη αλώηαηε πξνζθνξά, πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο 

πξνθνξηθήο, θαλεξήο, κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, θαζνξίδεηαη από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη εηδηθόηεξα από 

δηαγσληδόκελν, ν νπνίνο πξώηνο ζα αλαθσλήζεη ηελ ηηκή πνπ επηζπκεί λα 

εθκηζζώζεη ην αθίλεηό ηνπ, ζε εηήζηα βάζε.  
Σν εηήζην πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ζα 

θαηαβάιιεηαη από ηνλ ΟΚΠΑΠ  πξνο απηόλ κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο, αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηα 

πξνβιεπόκελα από ην λόκν δηθαηνινγεηηθά. 
Σν εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη αλα ηξίκελν  θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο  

(άξζξν 21 ηνπ Ν. 3130/2003). 
Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ ΟΚΠΑΠ  πξνο ηνλ εθκηζζσηή δελ ζα 

επηβαξύλνληαη κε πξνζαπμήζεηο. 
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Σν πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ζα πξέπεη λα 
είλαη ζηαζεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο θαη λα πεξηιακβάλεη 

θόξνπο-ηέιε-ραξηόζεκα. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο θαηά θαηξνύο 
ηζρύνπζεο εθ ηνπ λόκνπ θξαηήζεηο (π.ρ. ραξηνζήκνπ, ΟΓΑ επί ραξηνζήκνπ θιπ) 

νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. 
 

 
Άπθπο 7ο 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία/ Γικαιολογηηικά 

ηελ αξρηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο, πνπ 

έρνπλ ζηελ θπξηόηεηά ηνπο αθίλεηα ή είλαη λνκείο – επηθαξπσηέο αθηλήησλ, ηα 
νπνία πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

ηε κεηέπεηηα δεκνπξαζία δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη σο άλσ, κεηά ηηο 
νξηδόκελεο δηαδηθαζίεο, θαηαζέηνληαο ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γεκνπξαζηώλ, θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. Γειηίν Σαπηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό 
πξόζσπν νηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμία, πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό, ην ΦΔΚ, από ην νπνίν πξνθύπηεη ε 
θαηά λόκν δεκνζίεπζε, θαζώο θαη πξαθηηθό ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δεκνπξαζία 
 

2. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, 

αλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο εγγύεζε, 
ζηελ Δπηηξνπή Γηελεξγείαο Γεκνπξαζηώλ, γξακκάηην ζπζηάζεσο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ 
πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιινπ, ν νπνίνο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) 
ηνπ  εθηηκώκελνπ θαη ελδεηθλπόκελνπ από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξ. 7 Π.Γ. 

270/81 ηηκήκαηνο, ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεσο, κε άιιε, πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10 επί ηνπ πνζνύ πνπ 

επεηεύρζε θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο γηα έλα έηνο.  
3. Αληίγξαθν ηίηινπ θπξηόηεηαο ή επηθαξπίαο, λόκηκα κεηαγεγξακκέλν ζην 

Τπνζ/θείν, πνπ λα απνδεηθλύεη ην δηθαίσκά ηνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αθηλήηνπ ή, εάλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηνο, ππεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86, κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δελ 

έρεη λόκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηόηεηαο θαη ζα αλαθέξεη πεξί ηνπ ηξόπνπ 
θηήζεο ηεο θπξηόηεηάο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια αληίγξαθν ηνπ Δ9 

 
4. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα 

  
5. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 όηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα από ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο  
 

6. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη έιαβε γλώζε 
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
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αλεπηθύιαθηα 
 

7. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ην αθίλεην 
είλαη απαιιαγκέλν από θάζε δνπιεία, δελ έρεη εγγξαθεί ππνζήθε επάλσ 

ηνπ θαη νύηε ηειεί ππό θαηάζρεζε θαη όηη ν ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο δελ 
ππνρξενύηαη ζε όπνηα κειινληηθή θαηαβνιή γηα ινγαξηαζκό ηνπ θπξίνπ ή 

επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ελδερόκελεο νθεηιέο ησλ ηδίσλ πξνο 
νπνηνλδήπνηε. 

 

8. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ 
 

9. Τπεύζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 όηη ν ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ 
αθηλήηνπ παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηδηόρξεζεο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθύξσζεο ηεο κίζζσζεο ζε απηόλ. 
10. Απηόο πνπ κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη 

ξεηά ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ 
έλαξμε απηήο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό 

πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό 
 

11. Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο αδείαο, θαη, ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηήο, 
βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο γηα ηε λνκηκόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ  

 

12. ρέδηα θαηόςεσλ  αθηλήηνπ ή/θαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα 
νηθνπέδνπ. 

13. Δλεξγεηαθό πηζηνπνηεηηθό, εάλ απαηηείηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία 
 

14. Ο εθκηζζσηήο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Τπεύζπλε 
Γήισζε Ν. 1599/86 Γηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ ή Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ 

θαη ελόο Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δηαηάμεσλ (παζεηηθήο – ελεξγεηηθήο 

ππξαζθάιεηαο αληίζηνηρα) 
15. Έθζεζε, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ε επηθάλεηα, ε 

ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζώο 
θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε απηνύ θαη κειινληηθνύ εθκηζζσηή 

 
Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη γηα έιεγρν ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ έσο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ελδηαθεξόκελνο πνπ έρεη απνθιεηζηεί 
από απηήλ, δηόηη ην πξνζθεξόκελν από απηόλ αθίλεην θξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξ. 7 Π.Γ. 270/81 αθαηάιιειν ή πνπ δελ έρεη πξνζθνκίζεη θάπνην από ηα 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελδηαθεξόκελνο πνπ 

ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία δελ δηαιακβάλνπλ θάπνην από ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία. 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηαθνξεηηθά θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηώζεη ηνλ 

ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Α.Κ.. 
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Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη νη δηαγσληδόκελνη ζα κεηνδνηνύλ πξνθνξηθά 
ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ. Οη πξνζθνξέο ζα 

αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό κε ηε ζεηξά πνπ εθθσλήζεθαλ, κε ην 
νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθάζηνηε κεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ην 

κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην 
ζηνπο επόκελνπο θαη ηειηθά επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 
γξαπηώο ηπρόλ ελζηάζεηο ηνπο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 

ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, κλεκνλεύνληαη ζην πξαθηηθό θαη ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην  απνθαζίδεη γη’ απηέο, κε πιήξε αηηηνινγία.  
Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ππέξ 

απηνύ, πνπ πξνζέθεξε ην ρακειόηεξν πνζό. 
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

 
Άπθπο 8ο  

 
Δγγςηηήρ 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο θαη ηειεπηαίνο κεηνδόηεο 
ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ 
ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ: 

 
 

1. Γειηίν ηαπηόηεηαο 
2. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα 

3. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 όηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα από ηα λνκηθά 
πξόζσπα ηνπ Γήκνπ 

4. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη έιαβε γλώζε 
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα 
  

Άπθπο 9ο  
Λοιποί όποι – δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε απέλαληη ζηνλ ΟΚΠΑΠ  γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην, ην νπνίν πξέπεη λα 

είλαη απαιιαγκέλν από νηαδήπνηε δνπιεία ή βάξνο. Ο ΟΚΠΑΠ , εθόζνλ 

δηαπηζησζεί όηη θάηη από ηα αλσηέξσ δελ ηεξείηαη, δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη είηε 
ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ είηε ηε κείσζε απηνύ. Ο ΟΚΠΑΠ  

δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 
 

Σν αθίλεην νθείιεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο έγγξαθεο δηαβεβαηώζεηο ηνπ 
κεηνδόηε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη. Μέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΚΑΠΗ, 
αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, δελ δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη 

ζην ρώξν θακία απνιύησο ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ή αθαίξεζε πνπ λα 
κεηαβάιιεη ηε κνξθή ηνπ αθηλήηνπ, δίρσο ηελ άδεηα ηνπ ΟΚΠΑΠ , νύηε θαη λα 
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επηθέξεη ηπρόλ αιινηώζεηο, παξά κόλνλ όζεο ζπκθώλεζε κε ηνλ ΟΚΠΑΠ  θαη επ’ 
σθειεία ηνπ ηδίνπ ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο ηδίαο ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ΚΑΠΗ 
ηνπ ΟΚΠΑΠ πνπ ζα ζηεγαζηεί εθεί θαη ζα είλαη ζπκθσλεκέλνο  θαη 

ππνρξεσκέλνο ν ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο λα πξνβεί ζε απηέο, σο θαιή 
εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. Σπρόλ παξέκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα 

ηνπ ΟΚΠΑΠ  ή κε παξνρή, από απηέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη νθείινληαη, 
ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ κεηνδόηε σο εθπηώηνπ, ιόγσ παξάβαζεο ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο.  

Απαγνξεύεηαη ε κνλνκεξήο άξλεζε ηνπ κεηνδόηε γηα πξνζππνγξαθή ηνπ 
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Δπίζεο, απαγνξεύεηαη ζην κεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.  
Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ 

θαζπζηέξεζεο ή κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ ΟΚΠΑΠ  Γήκνπ Βόιβεο  ή από ηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή, ή 

ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΑΠΗ, πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην 
λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο θαη ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην 

ιόγν απηό. 
 

Ο ΟΚΠΑΠ , σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο 
ηελ θαηαβνιή νπδεκίαο απνδεκίσζεο ζηνλ εθκηζζσηή, ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο, πξηλ από ηε ζπκβαηηθή ηεο ιήμε, εάλ: α) κεηαζηεγαζηεί ε ζηεγαζκέλε 
ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ, β) παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία 

ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο 

κίζζσζεο, γ) θαηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία ή 
κεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζύλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, 

θαηά ηξόπν ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιύπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο 
ηεο αλάγθεο ή κεηαβιεζεί ή έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο. Γηα ηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθδίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν απόθαζε πεξί 
πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  
 

Η απόθαζε πεξί πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ 
αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ ΟΚΠΑΠ 
γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.   

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο ή ηεο λνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ 
αθηλήηνπ, ν λένο θύξηνο, λνκέαο, θάηνρνο ή επηθαξπσηήο αλαιακβάλεη όιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ αξρηθνύ εθκηζζσηή, πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα κίζζσζε, 

απηόο δέ είλαη ππνρξεσκέλνο, πξνηνύ κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην, λα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Γήκν ηελ ελέξγεηα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ 

ηδηνθηήηε, λνκέα, θαηόρνπ ή επηθαξπσηή, θαζώο επίζεο ππνρξενύηαη λα 
ελεκεξώζεη ηνλ ίδην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κηζζσηηθή δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο 

λένο ηδηνθηήηεο, λνκέαο, θάηνρνο ή επηθαξπσηήο ζεσξείηαη εθεμήο εθκηζζσηήο 
θαη ην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην όλνκά ηνπ, εθόζνλ γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ΟΚΠΑΠ  ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα.  

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, 
ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή 

ΑΔΑ: 6ΘΒΙΟΚΕ6-Η4Ι



θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά 
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Τπνρξενύηαη επίζεο λα δηαηεξεί ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη λα δηνξζώλεη θαη επηζθεπάδεη κε δαπάλεο ηνπ 
θάζε θζνξά θαη βιάβε απηνύ, πνπ πξνέξρεηαη από θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 

Σέινο, ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 
Ο εθκηζζσηήο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο, θαζώο θαη κε ηελ 

απνθαηάζηαζε δεκηώλ ή βιαβώλ, πνπ νθείινληαη ζε ηπραία γεγνλόηα, αλσηέξα 
βία θαη ζηε ζπκθσλεκέλε ή ζπλήζε ρξήζε. Δηδηθά, ζε όηη αθνξά ζε δεκίεο ή 

βιάβεο, πνπ ηπρόλ παξνπζηάζνπλ νη ειεθηξνινγηθέο, κεραλνινγηθέο ή 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ 
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε από ην κηζζσηή, ζπκθσλείηαη ξεηά όηη ν εθκηζζσηήο 

ππνρξενύηαη λα ηηο επηζθεπάζεη άκεζα, ηαπηόρξνλα κε ηελ εηδνπνίεζε θαη ην 
αξγόηεξν κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο. 

 
Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, δηακόξθσζε ή εγθαηάζηαζε αληηθεηκέλσλ ζην κίζζην 

από ην κηζζσηή, ζπκθσλείηαη ξεηά όηη γίλεηαη επ’ σθειεία ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ 
Βόιβεο , δηθαηνπκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα αθαηξέζεη θάζε εγθαηάζηαζε πνπ έγηλε 

κε έμνδά ηνπ θαη λα απνδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.  
 

 
Άπθπο 10ο  

Τπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ  
 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο 
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη, καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηε ζύληαμε θαη 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

ΟΚΠΑΠ  Γήκνπ Βόιβεο , ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δέ 
αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα 

ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο 
πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη 

όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  
 

Άπθπο 11ο  
Δπανάλητη – μαηαίυζη ηηρ δημοππαζίαρ 

 
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη, επαλαιακβάλεηαη θαη εγθξίλεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ εάλ 
δελ παξνπζηαζηεί θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξ. 194 Ν. 3463/2006, είλαη 
δπλαηό, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ, ε κίζζσζε λα 
γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε.   

 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη, θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, όηαλ: 
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α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή ηελ αξκόδηα 
Απνθ/λε Γ/ζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 

απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν 

εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά  
γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο 
γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β θαη γ) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δέ όξην πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα αιιαρζεί κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  
 

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη, κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 
Πξνέδξνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη 

δεκνζηεύεηαη όπσο θαη ε αξρηθή πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξό ηεο εκέξαο 
ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δέ ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξζεθαλ. 
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 

πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία, ηνπ πνζνύ δπλακέλνπ λα 
αιιαρζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ.  

Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ, πνπ αθνξνύλ ζε όινπο ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο. 

 
Άπθπο 12ο 

 
Λοιπέρ διαηάξειρ 

 
Η παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη: 

α) ηελ θήξπμε ηνπ κεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο 

β) ηε ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν, 
κε απόθαζή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

γ) ηελ αμίσζε ηνπ ΝΠΓΓ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκία πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί 
από ηελ παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κεηνδόηε, ιύζε ηεο ζύκβαζεο, 

εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν, κε απόθαζή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό  πκβνύιην 
 

Άπθπο 13ο 

 
Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ 

 
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί, κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ 

Βόιβεο , ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο, κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζην πιένλ δεκόζην κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ 
Βόιβεο θαη ηνπ ΟΚΠΑΠ , ζηε «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην 

BlogSpot ηνπ ΟΚΠΑΠ . 
 

ΑΔΑ: 6ΘΒΙΟΚΕ6-Η4Ι



Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηα γξαθεία ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ 
Βόιβεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, Γ/λζε: Κνηλόηεηα Απνιισλίαο  

Θεζ/λίθεο, ηει. 2393051000, fax 2393041850. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο 
ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΚΠΑΠ 

 

 

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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