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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 3998/25-01-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    1
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 24-01-2013 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 24η 

Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 2682/18-01-2013 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 18-01-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

5. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       «  « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

7. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.           Μέλος   της Ο.Ε. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –005–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 5
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, στην κατάρτιση όρων δηµοπρασίας µίσθωσης 

οικήµατος για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 2700/18-01-2013 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 93  του N. 3463/2006 περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Το άρθρο 194 του Ν. 3463/20065 περί µίσθωσης ακινήτων 

• Το άρθρο 75 § ε2 του Ν. 3463/2006 περί Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  

• Το άρθρο 4 του Π.∆. 270/81 περί δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης  

• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112
Α
’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

Το γεγονός ότι στις 30-04-2013 λήγει η µίσθωση του οικήµατος επί της οδού Ίου 11 -

Ίλιον, όπου στεγάζεται το γραφείο υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

Παρακαλούµε να καταρτίσετε τους όρους διενέργειας προφορικής, φανερής και 

µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση οικήµατος που θα στεγάσει το γραφείο υποστήριξης 

ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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    Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διενέργειας προφορικής, φανερής και πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας για τη µίσθωση οικήµατος που θα στεγάσει το γραφείο υποστήριξης ΑΜΕΑ της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, που έχουν ως κατωτέρω: 

        ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (σχέδιο) 

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου 

διακηρύσσει ότι: 

 

 Την   Την   …/…/ 2013  ηµέρα    …………  και ώρα 12:00 έως 12:30µ.µ. στο ∆ηµαρχείο 

ΙΛΙΟΥ (Κάλχου 48-50) θα γίνει φανερή, µειοδοτική δηµοπρασία που θα αφορά στη µίσθωση 

οικήµατος για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 

                                                           Άρθρο 1
ο
  

Το  οίκηµα, θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική περιοχή του ∆ήµου Ιλίου, κοντά στο ∆ηµαρχείο, 

σε καλή κατάσταση και να έχει εµβαδόν περίπου 150τ.µ. Η προκείµενη µίσθωση ρυθµίζεται από τις 

διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 

                                                           Άρθρο 2
ο
  

Της δηµοπρασίας θα προηγηθεί: 

• υποβολή αίτησης 

• αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας ή οικοδοµικής άδειας 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός προθεσµίας είκοσι 

(20) ηµερών από την ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε το άρθρο 

11 της παρούσης. Στην συνέχεια τα προσφερόµενα οικήµατα θα ελεγχθούν από την Επιτροπή 

εκτίµησης ακινήτων του ∆ήµου, ώστε να κριθεί η καταλληλότητά τους. Ο ∆ήµαρχος Ιλίου θα 

προσκαλέσει  εγγράφως εκείνους του ιδιοκτήτες, τα οικήµατα των οποίων θα κριθούν κατάλληλα 

για τη συµµετοχή τους στη δηµοπρασία. 

                                                        Άρθρο 3
ο
  

Η δηµοπρασία θα είναι φανερή µειοδοτική. Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της 

δηµοπρασίας και δέχεται χωρίς διακοπές τις προσφορές  των  ιδιοκτητών τα οικήµατα των οποίων 

κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή ελέγχου και καταλληλότητας. Μετά τη λήξη της ώρας που 

ορίζει η διακήρυξη για τη παράδοση των προσφορών καµία προσφορά δε γίνεται δεκτή. Σε 

περίπτωση βέβαια που αρχίσει η παράδοση των προσφορών στην οριζόµενη ώρα, συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή και µετά τη λήξη της ώρας. 

                                               Άρθρο 4
ο
 

Η διάρκεια της µίσθωσης που ορίζεται σε ……… (…………..) χρόνια. Η µίσθωση αρχίζει µε την 

υπογραφή πρωτοκόλλου εγκατάστασης του ∆ήµου στο µίσθιο. 

Ο µισθωτής θα καταθέσει στον εκµισθωτή εγγύηση ποσού ίσου µε ένα µηνιαίο µίσθωµα. 

Η πληρωµή του µισθώµατος εκτελείται κατά µήνα, στις αρχές του επόµενου από τον δεδουλευµένο 

 και εις βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισµού µετά την αφαίρεση των νοµίµων 

κρατήσεων. 

Το συµφωνητικό  µπορεί να λυθεί πριν τη λήξη του µισθώµατος, σε περίπτωση  που ο ∆ήµος 

αποκτήσει ιδιόκτητο οίκηµα χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή.  

Σε περίπτωση που κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, θελήσει να λυθεί η υφιστάµενη µίσθωση 

για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το έτερο συµβαλλόµενο µέρος πριν 

από τέσσερις µήνες, χωρίς να καταβληθεί καµία αποζηµίωση από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

Οι ιδιαίτεροι όροι της µίσθωσης θα αναφέρονται σε µισθωτήριο συµβόλαιο το οποίο θα συνταχθεί 

µε τους  όρους της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού και του ενδιαφερόµενου εκµισθωτή. 
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                                                        Άρθρο 5
ο
 

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο ασφαλισµένο κατά  πυρκαγιάς. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο ∆ήµος δε φέρει καµία ευθύνη ούτε υποχρεούται να επανορθώσει τυχόν ζηµίες από  

προκληθείσα  πυρκαγιά. 

Το προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να έχει πλήρης εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

                                                 Άρθρο 6
ο
 

Ο εκµισθωτής υποχρεούται όσο διαρκεί η µίσθωση να εκτελεί στο µίσθιο τις αναγκαίες επισκευές 

και να επανορθώνει τις φθορές που επέρχονται από τη συνηθισµένη χρήση εντός ορισµένης 

προθεσµίας από της ειδοποιήσεως του ∆ηµάρχου. 

Σε περίπτωση άρνησής του να εκτελέσει τυχόν επισκευές µέσα στη τακτή προθεσµία,  ο ∆ήµος, 

έχει δικαίωµα να εκτελέσει  τις επισκευές σε βάρος αυτού και από την πίστωση των µισθωµάτων να 

παρακρατήσει το ποσό της γενοµένης δαπάνης από τα πρώτα µετά τις επισκευές πληρωθέντα  

µισθώµατα  ή να διακόψει την καταβολή µέχρι εκτελέσεως των επισκευών.   

                                                        Άρθρο 7
ο
  

Η προσφορά θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, οπότε αυτός πρέπει να είναι 

ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε τη ρητή εντολή να µειοδοτήσει 

για τη µίσθωση του οικήµατος επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου πρέπει να παραδοθεί στη 

διενεργούσα τη δηµοπρασία Οικονοµική Επιτροπή. 

Αν πρόκειται περί εταιρείας, πρέπει να προσκοµιστεί από τον µειοδοτούντα για λογαριασµό αυτής, 

επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού, πιστοποιητικό του Αρµόδιου ∆ικαστηρίου, ότι αυτή δεν 

έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει, καθώς και συµβολαιογραφική εξουσιοδότηση προς τον 

µειοδοτούντα να µειοδοτήσει για λογαριασµό της εταιρείας που εκπροσωπεί ή απόφαση των 

εταιρειών µε την οποία εξουσιοδοτείται να µειοδοτήσει για λογαριασµό της εταιρείας. 

                                                           Άρθρο 8
ο
  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώσει των όρων της διακήρυξης και συµφωνεί 

µε αυτές, 

2. Εγγυητική Επιστολή ύψους ίσου µε το 10% επί του προσφερόµενου µισθώµατος. 

                                                          Άρθρο 9
ο
 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας ή 

στον ∆ήµαρχο Ιλίου µέχρι τη µεθεπόµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

                                                           Άρθρο 10
ο
 

Το πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά το διαγωνισµό, κατακυρώνεται από την 

αρµόδια προς τούτο Οικονοµική Επιτροπή και σε συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στην 

Aποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Σε περίπτωση µη έγκρισης του πρακτικού  ο µειοδότης δεν έχει 

δικαίωµα αποζηµίωσης. 

                                                              Άρθρο 11
ο
  

Αντίγραφο της παρούσης θα δηµοσιευθεί στα κεντρικότερα µέρη της πόλης και στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα στο συνηθισµένο σηµείο ανακοινώσεων. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

      Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ.,   

              Αλεξόπουλος Β., Κουµαραδιός Γ. 

             Αλεβίζου Α., Κανελλόπουλος Γ.,        

                                       Σταµατόπουλος Γ.   

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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