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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής 

και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου στέγασης αποθήκης για 

τα υλικά δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής τής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα έτη 2021-

2023, με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €). 

 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόμων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Το άρ. 176 του Ν. 3852 / 2010 [αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής] 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ 
άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και με τον Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α / 19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. » 
[Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]) και ισχύει. 
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2. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

3. Το Π.Δ. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-
2016). 

4. Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α 
/ 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 81320 + 77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β 
/ 30-12-2016) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 242 / 1996 [κυρίως τα άρ. 16-21, που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων τρίτων] 
«Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την 
παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 
πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (Φ.Ε.Κ. 179 Α') και την υπ' αρ. 5930 / 15-
4-1997 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης. 

6. Το άρ. 11 του Π.Δ. 159 / 6-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 251 / Α / 18-11-2013) "Όροι και 
προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία 
καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων". 

 
 
Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1. Την υπ’ αρ. 202 / 11-11-2019 (ΑΔΑ ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης της Π.Κ.Μ, οικονομικού έτους 2020», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-2019 [ΑΔΑ 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-
2019). 

3. Την υπ’ αρ. 46 / 9-7-2020 (ΑΔΑ ΩΗΗΣ7ΛΛ-Μ8Ω) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με την οποία ορίστηκαν τα μέλη τής τριμελούς επιτροπής τού 
άρ. 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242 / 1996, αρμόδιας για την εκτίμηση της καταλληλότητας των 
προσφερόμενων ακινήτων. 

4. Το υπ' αρ. πρωτ. 288173 (8290) / 9-6-2020 Αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ., με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή διαδικασίας για τη μίσθωση 
αποθήκης για τα υλικά δακοκτονίας τής Δ/νσης, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρ. 11 του 
Π.Δ. 159 / 6-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 251 / Α / 2013).  

5. Την υπ’ αρ. 630604 / 2913 / 11-11-2020 (ΑΔΑ ΨΔΕΣ7ΛΛ-Δ99) Έγκριση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης του Αντιπερ/ρχη Χαλκιδικής, συνολικού ποσού έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00 €) ισομοιρασμένων ανάμεσα στα οικονομικά έτη 2021-23, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0813.01 του Ειδικού Φορέα 721.  

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 640610(2948)/17-11-2020  της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρ. 
Πόρων τής Π.Ε.Χ. προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία ζητήθηκε η έγκριση της 
διενέργειας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου 
στέγασης αποθήκης για τα υλικά δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής τής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τα έτη 2021-2023, συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €), καθώς και η έγκριση των όρων της 
Διακήρυξης.  

7. Την υπ’ αρ. οικ. 1665/22-12-2020 (Α.∆.Α. 69ΚΓ7ΛΛ-0Α3) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια της δημοπρασίας και οι όροι της 
Διακήρυξης.  
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Γ) Την ανάγκη μίσθωσης χώρου για τη στέγαση αποθήκης για τα υλικά δακοκτονίας τής 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τής Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, για τα έτη 2021-2023, λόγω μη ύπαρξης ιδιόκτητου χώρου και σύμφωνα με το 
υπ' αρ. 288173 (8290) / 9-6-2020 σχετικό αίτημα της εν λόγω Διεύθυνσης. 

 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
 

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση χώρου στέγασης 
αποθήκης για τα υλικά δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής τής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα έτη 2021-2023, με 
συνολικό προϋπολογισμό μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €), η οποία δημοπρασία θα 
διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., 
κατόπιν αποστολής προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν 
κατάλληλα από την αρμόδια τριμελή επιτροπή τού άρθρου 13 § 4 του Π.Δ. 242 / 1996. 

 

 

1. ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα στεγάσει στο μίσθιο αποθήκη για τα υλικά 
δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.  

     

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών και θα αρχίσει από την ημέρα 
εγκατάστασης στο μίσθιο, που βεβαιώνεται με Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. 
Επιτρέπεται παράταση της μίσθωσης, πάντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιούμενη δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο. 21 του Π.Δ. 242 / 1996. 

       

3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά 
(σύμφωνα και με το άρ. 11 του Π.Δ. 159 / 6-11-2013 [Φ.Ε.Κ. 251 / Α / 2013]) : 

1) Να βρίσκεται στον Πολύγυρο. 

2) Να είναι ισόγειο, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., και να κλειδώνει. 

3) Να είναι αυτοτελές, αυτόνομο και ανεξάρτητο ή να αποτελείται από μία ή 
περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες εντός του ίδιου κτιρίου. 

4) Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις 
καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζεται. 

5) Να είναι ασφαλισμένο έναντι διάρρηξης, δολιοφθοράς, πυρκαγιάς και φυσικών 
καταστροφών. 

6) Να είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ. 

7) Να διαθέτει ειδικό χώρο όπου θα φυλάσσονται τα τυχόν ακατάλληλα φάρμακα. 
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8) Να διαθέτει σύστημα εξαερισμού για τους χώρους όπου θα διατηρούνται τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

9) Να διαθέτει επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, γεγονός που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
πιστοποιητικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

10) Να διαθέτει δάπεδο κατασκευασμένο από μη απορροφητικά υλικά. 

11) Να διαθέτει τουαλέτα. 
 
 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, να 

διορθώνει και να επισκευάζει με δικές της δαπάνες κάθε φθορά και βλάβη αυτού που 
προέρχονται από κακή χρήση του μισθίου. Ο εκμισθωτής, όσο διαρκεί η μίσθωση, 
υποχρεούται να ενεργεί σε αυτό τις απαιτούμενες επισκευές που προκαλούνται από ζημιές ή 
βλάβες που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, σε ανωτέρα βία, στη συμφωνημένη ή συνήθη 
χρήση. 

Ειδικά σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, 
μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
οφείλονται σε κακή χρήση από τη μισθώτρια, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από τη μισθώτρια να τις 
επισκευάζει. Με την πάροδο του πενθήμερου και εφόσον ο εκμισθωτής αμελεί ή αρνείται την 
εκτέλεσή τους, η μισθώτρια δικαιούται α) να φροντίζει για την επισκευή των εν λόγω βλαβών 
ή ζημιών με έξοδα του εκμισθωτή, β) να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι να 
εκτελεστούν οι επισκευές, γ) να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης. Το ίδιο ισχύει και 
σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται 
από κακή χρήση. Επίσης ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να διατηρεί το ακίνητό του 
ασφαλισμένο έναντι διάρρηξης, δολιοφθοράς, πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών. Στην 
αντίθετη περίπτωση η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης 
ζημιών που θα προκριθούν. 

Η Π.Ε. Χαλκιδικής  δεν είναι υποχρεωμένη σε ουδεμία αποζημίωση για τις βλάβες ή 
ζημιές που έγιναν στο μίσθιο από κακή κατασκευή του ή από τυχαίο γεγονός ή από ανωτέρα 
βία ή τρομοκρατική ενέργεια. Η υποχρέωση αυτή ανήκει στον εκμισθωτή. 
 
 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από την Υποδ/νση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ., στο τηλέφωνο 23713 51267 (για τα χαρακτηριστικά τού μισθίου) 
και 23713 51483 (για τους όρους της Διακήρυξης και τη διαδικασία τής ανάθεσης). 
 
 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 
Η πληρωμή των μισθωμάτων ξεκινάει με την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο μίσθιο 

και θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του 
εκμισθωτή. 

Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος, που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. 

Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή 
και συνεχίζεται με τον νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από την 
Υπηρεσία στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά από κοινοποίηση στη στεγαζόμενη Υπηρεσία των 
απαραίτητων πιστοποιητικών μεταβολής. 
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Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση.  
Η παραμονή της Υπηρεσίας στο μίσθιο πέρα του συμφωνηθέντος αρχικού και του 

τυχόν κατά παράταση χρόνου για οποιοδήποτε λόγο θα συνεχίζεται έναντι μισθώματος ίσου 
προς το καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης και για όσο χρόνο απαιτηθεί, και 
οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, που θα προκύψει από τη διενέργεια 
δημοπρασίας, χωρίς αυτό να συνιστά σιωπηρή αναμίσθωση. 
 
 

7. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους είτε αυτοπροσώπως 

είτε ταχυδρομικώς, πάντως εντός σφραγισμένου φακέλου, σε αποκλειστική προθεσμία από 
την Τρίτη 2-3-2021 έως 22-3-2021, στο Τμήμα Προμηθειών τής Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.Χ, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, με τα παρακάτω στοιχεία:  Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Υποδιεύθυνση 
Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, Υποβολή Προσφοράς για 
διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου,  γραφείο 56, 1ο όροφος, Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100.  

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., η υποβολή τής αίτησης 
γίνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό 
Δ.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.  

Περαιτέρω, στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε   Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή 
Ε.Ε., μαζί με την υποβολή τής αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση σε φωτοαντίγραφο 
του καταστατικού  τής εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης, στην περίπτωση της 
Ε.Π.Ε.), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε 
υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν 
αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με 
βέβαιη χρονολογία). 

Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή 
επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη επί 180 μέρες από τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο 
στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη (άρθρο 5 του Π.Δ.242 / 
1996). 

Εάν, πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό 
επιμελητή στην Οικονομική Επιτροπή νέα προσφορά κάποιου από εκείνους οι οποίοι, ύστερα 
από θετική κρίση ως προς την καταλληλότητα της προσφοράς τους, είχαν κληθεί από τον 
Αντιπεριφερειάρχη να μετάσχουν στη δημοπρασία, και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή 
προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης που έχει επιτευχθεί κατά τη 
δημοπρασία, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, με ανώτατο όριο μισθώματος το επιτευχθέν 
κατά τη δημοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς (άρ. 18 παρ. 1 του Π.Δ.242 / 1996). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του 
οποίου εγκρίνονται τα Πρακτικά της δημοπράτησης, χωρίς να αποκτά το δικαίωμα για 
αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκρισης των Πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Τα δικαιολογητικά που - επί ποινή αποκλεισμού - πρέπει να κατατεθούν είναι τα 

παρακάτω: 
Προσφορά / αίτηση συμμετοχής του εκμισθωτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
σχετικού Παραρτήματος 1 της παρούσας, έξω από το σφραγισμένο φάκελο, που 
απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. και περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς και 
επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (ταχυδρομική δ/νση, τηλ. επικοινωνίας, e-mail, κ.λπ.) και 
περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου (χώροι ακινήτου, εμβαδό, ταχυδρομική διεύθυνση 
και κύριοι δρόμοι προσπέλασης)  και της θέσης στην οποία αυτό βρίσκεται. 
 
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να τα καταθέσει μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο και είναι τα εξής: 

1) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του σχετικού 
Παραρτήματος 2 της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρεται το ζητούμενο μηνιαίο 
μίσθωμα (ολογράφως και αριθμητικώς) και το εμβαδόν του ακινήτου. Σε περίπτωση 
που υπάρχει διαφορά στην αποτύπωση της τιμής του μισθίου, ισχύει η τιμή που 
αναφέρεται ολογράφως. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, του 
ΑΦΜ και της διεύθυνσης του ενδιαφερόμενου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του, με την οποία θα δηλώνει:  
α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή και 
ακριβή,   
β) ότι το ακίνητο, όπως υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, δεν 
περιλαμβάνει μη νόμιμες κατασκευές.  
γ) ότι παρέχεται το δικαίωμα εκμίσθωσης. 
δ) ότι το μίσθιο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
σχετική δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου 
Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλαιότερα Υ.Α.Σ.) 
για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών σύμφωνα με σχετική μελέτη. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία τής ταυτότητάς του, ότι παρέχεται σε 
αυτόν η εντολή να υποβάλει προσφορά και να υπογράψει όλες τις σχετικές 
Υπεύθυνες Δηλώσεις για την παρούσα Διακήρυξη, καθώς επίσης να παρέχεται σε 
αυτόν η εντολή να υποβάλει την έγγραφη οικονομική προσφορά και κάθε άλλη 
προφορική οικονομική προσφορά στα πλαίσια της συγκεκριμένης δημοπρασίας και 
να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της 
εξουσιοδότησης θεωρημένο για το γνήσιο υπογραφής τού εξουσιοδοτούντος από 
αρμόδια κατά νόμο Αρχή. 

3) Τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα κύρια δομικά στοιχεία 
και τα τελειώματα των χώρων (είδος και τύπος εξωτερικών κουφωμάτων, είδος 
εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοδομών και μονώσεων), τρόπος θέρμανσης και 
ψύξης, είδος και τύπος φωτιστικών σωμάτων και γενικά περιγραφή οποιοδήποτε 
στοιχείων κρίνει ο προσφέρων ώστε η επιτροπή να σχηματίσει σαφή εικόνα, καθώς 
και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. 

4) Φωτοαντίγραφο τίτλου κτήσεως του ακινήτου νομίμως μεταγεγραμμένο στο 
αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρημένο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 
σύμφωνα με πιστοποιητικά μεταγραφής ή καταχώρησης αντίστοιχα. 

5) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την Πολεοδομία μετά την 
αποπεράτωση της κατασκευής. Ειδικότερα για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ 
του έτους 1955 και πιθανόν να στερούνται οικοδομικής άδειας, η νομιμότητά τους 
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θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής (του αντίστοιχου 
γραφείου Πολεοδομίας, του αντίστοιχου Δήμου κ.λπ.) 

6) Αντίγραφο της εγκεκριμένης κάτοψης του ακινήτου, διάγραμμα κάλυψης, 
καθώς και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισμού, εάν 
υπάρχει. 

7) Άδεια για χρήση του ακινήτου ανάλογη του σκοπού για τον οποίο διατίθεται 
(χώρος αποθήκης). Σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή χρήσης, απαιτείται να 
προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 / 1986, όπου θα αναφέρεται ότι α) 
είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης από την ισχύουσα νομοθεσία και β) ότι ο εκμισθωτής 
θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη και με δαπάνες του 
εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης. 

8) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή 
στη δημοπρασία ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, ποσού 100,00 €, ή αντίστοιχου αριθμού Εγγυητικές Επιστολές ή Γραμμάτια 
Παρακαταθήκης, συνολικού ποσού 100,00 €, στην περίπτωση που το ακίνητο ή 
ακίνητα ανήκουν σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, η οποία πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, 
τον εκδότη, την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΑΦΜ 997612598), τον αριθμό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του 
ιδιοκτήτη του ακινήτου, τη σχετική διακήρυξη της δημοπρασίας για την οποία δίνεται 
η εγγύηση, την ημερομηνία και τον αριθμό της διακήρυξης, το προς μίσθωση ακίνητο 
και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Στην παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς της είναι 
απεριορίστου χρόνου ή ότι αυτή ισχύει το λιγότερο για χρονικό διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών στο ακίνητο και στους λοιπούς 
συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά το τέλος της 
δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη σύμβαση ως εκμισθωτής, δεν 
θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
εγγυητικής επιστολής το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

9) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εκμισθωτή, καθώς 
επίσης και αίτησή του όπου θα αναφέρεται ότι το φωτοαντίγραφο προσκομίζεται 
προκειμένου να αναζητήσει η Υπηρεσία αυτεπάγγελτα ποινικό μητρώο 
δικαστικής χρήσης. 
Επίσης, αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία αναζητούνται και τα πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του εκμισθωτή. 
 
Περαιτέρω, σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 

ή Ε.Ε., πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
Π.Ε. Χαλκιδικής τα εξής πιστοποιητικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης:  
1) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση,    
2) πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση, μη κατάθεσης αίτησης για 
αναγκαστική διαχείριση και μη έκδοσης απόφασης για αναγκαστική διαχείριση,  και 
3) πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού.  
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Kαι επιπλέον, στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Π.Ε. Χαλκιδικής βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, μη λύσης και μη θέσης σε εκκαθάριση.     
 
 

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του άρ. 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242 / 1996 επισκέπτεται 

επιτόπου τα προσφερόμενα για μίσθωση ακίνητα και  συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση 
καταλληλότητας ή μη αυτών, την οποία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως της κρίσης που έχει διαμορφώσει η επιτροπή του 
άρ. 13 ως προς την καταλληλότητα ή μη καθενός προσφερόμενου ακινήτου. 
 
 

10. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί με απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής, κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική Επιτροπή 
της Π.Κ.Μ. και  αποστολής πρόσκλησης στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν 
κατάλληλα από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του άρ. 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242 / 1996. Η 
αξιολόγηση των προσφορών και η διαπραγμάτευσή τους θα διεξαχθεί φανερά και προφορικά 
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μειοδότης θα 
αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ο μειοδοτικές προσφορές 
αναγράφονται κατά σειρά σε πρακτικό και εκφωνούνται με το όνομα του κάθε μειοδότη. Η 
διαδικασία συνεχίζεται έως την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη. 
 
 

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος υπεύθυνος εξ ολοκλήρου για τον μειοδότη ως 
προς την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε 
περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν το 
πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας ή το μισθωτήριο έγγραφο εντός της δεκαήμερης 
προθεσμίας, τότε η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας / Π.Ε. Χαλκιδικής και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου 
μειοδότη και του εγγυητή (άρ. 18 παρ. 2 και άρ. 6 περίπτ. β’ της παρ. 2 και παρ. 3 του Π.Δ. 
242 / 1996), οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώσουν τυχόν επιπλέον διαφορά μισθώματος 
μέχρι της λήξης του χρόνου μίσθωσης που όριζε η διακήρυξη, καθώς και κάθε άλλη κατά τις 
περιστάσεις προξενηθείσα στην Π.Ε.Χ. ζημία, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκ 
της αθέτησης της υποχρέωσης του μειοδότη να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο. 
 
 

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία κατακυρώνεται και εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ..  
 
 

13.  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά και εξαρχής στις εξής περιπτώσεις:  α) 

μη προσέλευσης μειοδότη, β) όταν το επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία μίσθωμα έχει κριθεί 
ασύμφορο, και προαιρετικά στις περιπτώσεις γ) μη υπογραφής των πρακτικών από τον 
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τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του, ή δ) ακύρωσης της απόφασης της κατακύρωσης για 
λόγους νομιμότητας. 

Ειδικά στην περίπτωση νόμιμης αντιπροσφοράς επί του αποτελέσματος, χαμηλότερης 
τουλάχιστον κατά 10%, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των οποίων τα 
ακίνητα έχουν κριθεί κατά την τελευταία δημοπρασία ως κατάλληλα προς μίσθωση (εγκ. 
5930 / 1997, Μέρος ΙΙ, στάδιο 6ο). 
 
 

14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
Το μίσθιο πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση (και απολύτως κατάλληλο σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές τής παρούσας) εντός προθεσμίας που τάσσεται από την Οικονομική 
Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία και αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.  

Ο εκμισθωτής υποχρεούται εντός της τασσόμενης προθεσμίας να παραδώσει το 
μίσθιο στη χρήση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, απολύτως κατάλληλο και 
σύμφωνο προς τους όρους του Π.Δ. 242 / 1996, και στην παρούσα αναγραφόμενους όρους, 
καθώς και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν αναγκαίων επισκευών ή διαρρυθμίσεων που 
επιβλήθηκαν από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, η μίσθωση 
λύεται από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής υπέρ της οποίας καταπίπτει η 
κατατεθειμένη εγγύηση, αυτή δε προβαίνει σε νέα μίσθωση με δημοπρασία που 
επαναλαμβάνεται σε βάρος τού τελευταίου μειοδότη. 

Για την παραλαβή του μισθίου και την απόδοση αυτού μετά τη λήξη της μίσθωσης 
συντάσσεται από διμελή επιτροπή (που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της μέλλουσας να 
εγκατασταθεί ή εγκατεστημένης Υπηρεσίας και ενός μηχανικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, μέλους της επιτροπής του άρ. 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242 / 1996) πρωτόκολλο για τη 
γενική και ειδική κατάσταση του μισθίου εις πενταπλούν, από το οποίο ένα λαμβάνει ο 
εκμισθωτής. Ο εκμισθωτής πρέπει να κληθεί εγγράφως και επί αποδείξει από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για να παραστεί κατά την παραλαβή ή απόδοση του μισθίου, αν 
δε αρνηθεί να προσέλθει, στη μεν περίπτωση της παράδοσης ισχύουν τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, στην περίπτωση δε της απόδοσης συντάσσεται 
πρωτόκολλο από την επιτροπή.  

Η καταβολή  του μισθώματος, που αρχίζει από την ημερομηνία  παραλαβής του 
μισθίου, πραγματοποιείται ανά τριμηνία και στο τέλος εκάστης τριμηνίας, μετά την αφαίρεση 
των νομίμων κρατήσεων. 
 
 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Ο μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας ή της διοικητικής Αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
 

16. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής δικαιούται να λύσει μονομερώς τη σύμβαση: α) 

σε περίπτωση μεταφοράς των στεγαζόμενων στο μίσθιο Υπηρεσιών σε ακίνητο ιδιοκτησίας 
της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν, β) σε περίπτωση που το μίσθιο 
δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της για λόγους αντικειμενικούς,  ή γ) σε περίπτωση 
μεταφοράς των στεγαζόμενων Υπηρεσιών σε ακίνητο που είχε μισθωθεί για άλλη Υπηρεσία 
σύμφωνα με τα ανωτέρω (άρ. 32 παρ. 2 του Ν. 3801 / 2009, ΦΕΚ 163Α/4-9-2009) ή  εθνικών 
κληροδοτημάτων, τα οποία εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και σε ακίνητα κοινωφελών 
σωματείων ή ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στις περιπτώσεις αυτές η Περιφερειακή Ενότητα ουδεμία αποζημίωση οφείλει στον 
εκμισθωτή, υποχρεούται όμως να τον ειδοποιήσει εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες 
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πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης (άρ. 19 και 20 του Π.Δ. 242 / 1996), από την 
οποία παύει κάθε υποχρέωση της Π.Ε. Χαλκιδικής για καταβολή μισθώματος. 
 Ακόμη η Π.Ε. Χαλκιδικής  διατηρεί το δικαίωμα - διαρκούσης της μίσθωσης - να 
προβεί με τη συναίνεση του εκμισθωτή σε τροποποίηση όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου, 
όταν ιδιαίτερες και αιτιολογημένες συνθήκες το απαιτούν (π.χ. σχετικά με τον 
επανακαθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εκμισθωτή και της Π.Ε. Χαλκιδικής ως 
μισθωτή, συμπεριλαμβανομένου και του μισθώματος σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές της 
αγοράς και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες), με βάση και τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 

Η Π.Ε Χαλκιδικής δύναται, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύμβαση, να 
εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης για την οποία η μίσθωση είχε αρχικά 
προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο 
μίσθωμα ( άρ. 20 του Π.Δ. 242 / 1996). 
   Εάν το μίσθιο - διαρκούσης της μίσθωσης - περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο 
στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λπ. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται 
αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λπ., αυτού 
θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Σε αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από την 
Π.Ε. Χαλκιδικής τα μισθώματα, από την κοινοποίηση σε αυτή του αντίστοιχου νόμιμου 
τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νομέας κ.λπ., νόμιμα μεταγραμμένου, 
εφόσον απαιτείται μεταγραφή. 

H Π.Ε. Χαλκιδικής έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μίσθωση για ίσο χρόνο με τον 
αρχικά προβλεπόμενο, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή δεκαπέντε τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρ. 21 του Π.Δ. 242 / 1996). 
 

17. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου της στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Π.Ε Χαλκιδικής και με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. 
(http://www.pkm.gov.gr), ενώ η Περίληψή της θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια" και 
θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα "Τύπος της Χαλκιδικής".  
 

18. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Στη Δημοπρασία και στη σύμβαση μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 242 

/ 1996 και 34 / 1995, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί των σχέσεων μισθωτή και 
εκμισθωτή καθώς και οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις τού άρ. 21 του Ν.4002 / 2011 «Μισθώσεις 
Ελληνικού Δημοσίου» και του Ν. 4081 / 2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, κ.λπ.». 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον μειοδότη υπέρ του οποίου θα 
εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας. 
    
       Πολύγυρος,   24-2-21 
                                     

 Θεωρήθηκε 

 Η Προϊσταμένη Υποδ/νσης Οικον. & Ανθρ. Πόρων Π.Ε.Χ. 

 Αναστασία Χατζησάρρου 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 

ΑΘΗΝΑ ΑΗΔΟΝΑ  
 

* * * 
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TΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Πρόεδρος : 

Αθανασιάδου - Αηδονά Αθηνά 

 
Τα Μέλη : 

1. Μήττας Χρήστος 

2. Μπάτος Σωτήριος 

3. Δερμεντζοπούλου Μαρία 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Καζαντζίδης Παντελεήμων 

6. Ζωγράφου Αικατερίνη 

7. Ζέρζης Πέτρος 

8. Τζόβας Απόστολος 

9. Θωμά Δήμητρα 

10. Τρελλόπουλος Γεώργιος 

11. Τσεχελίδης Ιωάννης 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

 

* * * 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Του :   ……………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία 

επιχείρησης] 

 Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα : ……………… 

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : 

………………  
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 Νόμιμος εκπρόσωπος [αν υπάρχει] : ……………….. , σύμφωνα με 

……………… [το νομιμοποιητικό έγγραφο] 

 

Προσφορά για τη μίσθωση χώρου στέγασης αποθήκης για τα υλικά 

δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τής 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα έτη 2021-2023, σύμφωνα με την 

υπ' αρ. …… / … / …-…-2021 Διακήρυξη. 

 

Περιγραφή προσφερόμενου ακινήτου: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Δηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής: 

- ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

Πρόσκλησης, ότι η Προφορά μου πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη 

διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και ότι δεσμεύομαι να μην ενεργήσω κατά 

τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

- ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, 

- ότι η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με 

δυνατότητα παράτασης, 

- ότι το προσφερόμενο ακίνητο θα βρίσκεται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής  

για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης καθώς και κάθε 

νόμιμης παράτασής της,  

- ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία (Κανονισμός 

Ε.Ε. 2016 / 679) - δημοσιοποίηση προσωπικών μου δεδομένων με όποιον τρόπο 

ορίζει η σχετική Νομοθεσία, 

- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή, 
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- ότι κάθε αποδεικνυόμενη ενημέρωσή μου που είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω 

δηλωθέντα στοιχεία μου πληροί τους όρους του Νόμου. 

- ότι θα προσκομίσω αμέσως όποια έγγραφα μού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας και αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα προσκομίσω όλα τα έγγραφα που απαιτείται 

να προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 

 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν. 1599 / 1986 σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

…………… , …-…-2020 

 

Ο Προσφέρων 

 
   ( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου στέγασης αποθήκης για τα υλικά 

δακοκτονίας τής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τής 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα έτη 2021-2023» 

 
(Αριθμός Διακήρυξης : …… / … / …-…-2021) 

 
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : Μέχρι 6.000,00 €,  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του : .........................................................… 

Δ/νση κατοικίας ή Έδρα : ......................................................… 

Προσφορά (μηνιαίο μίσθωμα) : ……………………………………. 

 

………… , …-…-2020 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
 

 

 


