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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Τεμπών 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 149/2022 απόφαση της Οικ. Επιτροπής 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών  για διάστημα τεσσάρων (4) ετών και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
(ημερομηνία λήξης προσφορών 12-08-2022) με τους κάτωθι όρους: 
Άρθρο 1ο Περιγραφή του  Μισθίου 
Το μίσθιο πρέπει: Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, πλησίον της Κεντρικής Πλατείας της Τοπικής 
Κοινότητας Μακρυχωρίου, και  να είναι επιφάνειας περίπου 60-110 τ.μ.  
Το ανωτέρω ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές – Υδραυλικές - Χώρους Υγιεινής WC σε καλή κατάσταση και  με 
βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 
(επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού), να είναι 
προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου ως W.C. ΑΜΕΑ.  
 Άρθρο 2ο Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής  
 

Α’ ΦΑΣΗ.  Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης, 
σύμφωνα με τον νόμο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές 
ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς το 
προσφερόμενο ακίνητο ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.  
Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του 20ημέρου η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα αποστείλει τις 
προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, στην επιτροπή του άρθρου 7 του 
Π.Δ.270/81. Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από  
την αρμόδια Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα 
είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης – εκτίμησης.  
Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα τυχόν πλεονεκτήματα που δεν προβλέπονται σ' 
αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους τυχόν αποκλεισμού κάποιου ή 
κάποιων από τα προσφερόμενα ακίνητα. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στους 
ενδιαφερόμενους.   
 

Β’ ΦΑΣΗ.  Διενέργεια δημοπρασίας.  
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία θα  διεξαχθεί στο Μακρυχώρι  στην αίθουσα  του Δημοτικού 
Συμβουλίου «Αντλιοστάσιο» του Δήμου Τεμπών, στην οποία θα κληθούν με απόδειξη, να λάβουν 
μέρος, εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την πιο 
πάνω Επιτροπή, κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης προσκομίζοντας τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά: 
1 Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο  περί μη οφειλής. 
2.Φωτοτυπία Ταυτότητας  
 

Άρθρο 3ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της 
δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει :  

ΑΔΑ: 9Ο43ΩΗ7-ΔΜΔ



1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι θα 
συμμορφώνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον κανονισμό λειτουργίας  των Κ.Α.Π.Η. του 
Δήμου Τεμπών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθμ. 116/2018, ΑΔΑ:6Ρ2ΚΩΗ7-5ΞΞ). 
Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει :  
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των 
κριτηρίων καταλληλότητας για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του 
ακινήτου.  
β)Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή 
και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, Υπαγωγή του ακινήτου στο Ν.4178/2013 ή στο Ν.4495/17, ή 
Βεβαίωση κτιρίου υφισταμένου προ του έτους 1955. 
γ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης 
της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.  
δ) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα.  
Οι φάκελοι (συνοδευμένοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός 
φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου  σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γραφούν απ’ έξω 
την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), και 
τα στοιχεία του αποστολέα. 
 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές 
κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους και τιμές ή την 
ταυτότητα των εκμισθωτών. 
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή. 
γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 
Άρθρο 4ο Διάρκεια μίσθωσης  
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, 
με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο. 
Άρθρο 15ο  Δημοσίευση της διακήρυξης  
Η Διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στο Μακρυχώρι, 
στη σελίδα του Δήμου Τεμπών (www.dimostempon.gr). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια». 
Άρθρο 16ο  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο τηλέφωνο 
24953 50407 (κα Χατζή Γεωργία)  Διεύθυνση: Μακρυχώρι Λάρισας Τ.Κ. 40006, email: 
ghatzi@dimostempon.gr 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Γεώργιος Μανώλης 
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