
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 18o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 108 
Συνεδρίαση της 15/6/2020    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 21007/10-6-2020
 

 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 15 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 21007/10

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13

και την 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

             

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                             
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                     
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
4.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη όρων διακήρυξης µίσθωσης ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών για τη 

στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής 

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, σχετικά µε την σύνταξη 

των όρων διακήρυξης µίσθωσης ακινήτου 

του συµφωνητικού µίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφ. Φιλαδελφείας 205

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 4o      

                                                                                                                 
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  

2020 

σήµερα στις 15 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

ε αριθµό πρωτ. 21007/10-6-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13—3-2020, 40/20930/31

2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                     2.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    3.Κωφός ∆ηµήτριος                              
4.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   4.Παυλίδου Όλγα                                                                                 
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                   

Σύνταξη όρων διακήρυξης µίσθωσης ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών για τη 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 4ο 

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, σχετικά µε την σύνταξη 

µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου 

ακινήτου επί της Λεωφ. Φιλαδελφείας 205. 

 

                                                                                                                                                        
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                                 

σήµερα στις 15 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

2020, 40/20930/31-3-2020 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
2.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
3.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     
4.Παυλίδου Όλγα                                                                                 

Σύνταξη όρων διακήρυξης µίσθωσης ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών για τη 

 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, σχετικά µε την σύνταξη 

για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου µετά τη λήξη 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη την 

ανάγκη µίσθωσης ακινήτου για τη για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου µετά τη λήξη του 

συµφωνητικού µίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφ. Φιλαδελφείας 205, έχοντας υπόψιν. 

α) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. (Πρόγραµµα Καλικράτης / Οικ. Επιτροπή – Αρµοδιότητες 

ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).  

β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 

114 /Α/08-06-2006). 

γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δηµοπρασίας κ.λ.π.» (ΦΕΚ 77/Α/ 30-03-1981). 

δ) Την αριθµ. 154/15-10-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση 

µίσθωσης νέου ακινήτου. 

ε) Την Αριθµ. 271/12-12-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί της σύστασης της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για το έτος 2020. 

στ). Την αριθµ. 17/19-2-2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί της σύστασης 

Επιτροπής Εκτιµήσεων έτους 2020. 

ζ) Την διάρκεια της µίσθωσης, η οποία θα είναι τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης εφόσον 

κριθεί αναγκαίο για εννέα (9) χρόνια ακόµη µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (και ότι η 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6232 του Προϋπολογισµού Εξόδων του τρέχοντος 

οικονοµικού έτους.) 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΜΥΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Περιγραφή του µίσθιου 

   Το κτίριο για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : 

-Να είναι αυτόνοµο κτίριο. 

-Το συνολικό εµβαδόν το οποίο µπορεί να κατενέµεται σε  ορόφους και  να είναι επιφανείας 

περίπου  1.200 τετραγωνικών  µέτρων.  

-Να µην απαιτεί µεγάλες παρεµβάσεις και οι χώροι να είναι άµεσοι χρησιµοποιήσιµοι . 

-Το κτίριο να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών και κατά προτίµηση επί 

της οδού Φιλαδελφείας  

-Θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώροι στάθµευσης κοινού όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις 

και ειδικότερα να διαθέτει αυτόνοµο και επαρκή χώρο στάθµευσης για 2-3 και (1) θέση 

στάθµευσης ΑΜΕΑ  
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-Να είναι εύκολα προσβάσιµο και να µην επηρεάζεται από καιρικά φαινόµενα  

-Να διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων και των πολιτών. 

 -Να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα για την ασφάλεια 

και λειτουργικότητα των υπηρεσιών. 

- Να διαθέτει άδεια πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύστηµα πυρόσβεσης  

 -Να διαθέτει ανεξάρτητους µετρητές για την σύνδεση µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας. 

-Να υφίσταται νοµιµότητα στη χρήση και τις κατασκευές του κτηρίου ως ορίζεται από τις 

κείµενες διατάξεις ( Ν. 4495/2017 –Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος , 

παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ).  

-Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωµένο και να παραδοθεί έτοιµο για χρήση στο ∆ήµο µέσα 

στην προθεσµία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δηµοπρασίας και θα 

αναγράφεται στη σύµβαση µίσθωσης. 

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού 

ανακηρυχθεί µειοδότης είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την υλοποίησή τους, άλλως η 

συµφωνία µίσθωσης θα µπορεί να περιέχει πρόβλεψη εκ µέρους του ∆ήµου υλοποίησής των 

απαραίτητων διαµορφώσεων µε αντίστοιχη διευθέτηση των παραµέτρων του µισθώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας. 

   Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις , ως εξής: 

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης. Η προσφορά (πλην του 

τιµήµατος) κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής 

στη δηµοπρασία ( εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, προς την Οικονοµική 

Υπηρεσία/Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας . Η Οικονοµική Υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές 

στην αρµόδια Επιτροπή κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων η οποία έχει συγκροτηθεί µε 

την µε αρ. 17/19-2-2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή σε πρώτη φάση 

ελέγχει τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων. 

   Σε δεύτερη φάση , µετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 

προσφερόµενων ακινήτων για την συγκεκριµένη χρήση καθώς κι αν αυτά πληρούν τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετική και αιτιολογική έκθεση για κάθε προσφερόµενο 

ακίνητο εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. 

   Εάν κάποιο ακίνητο δεν πληροί κάποιον από τους όρους του άρθρου 1 της παρούσας 

διακήρυξης , η Επιτροπή  αναγράφει τους όρους  που δεν πληρούνται. 
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   Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση 

αξιολόγησης µαζί µε  τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονοµική Υπηρεσία η 

οποία την κοινοποιεί  στην Οικονοµική Επιτροπή για λήψη απόφασης. 

   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής εντός πέντε (5)  εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίησής της. Η ένσταση εξετάζεται 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης και αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας . 

   Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την Αρµόδια 

Επιτροπή του ∆ήµου που ορίστηκε µε την µε αρ. 271/12-12-2019 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δηµοπρασία θα είναι 

φανερή και µειοδοτική προς αναζήτηση του µειοδότη. 

   Αν κάποιος µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την 

έναρξη της δηµοπρασίας , παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Καταβολή του µισθώµατος. 

  Η πληρωµή του µισθώµατος που αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του µισθίου από το 

∆ήµο, µε υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής από τον ∆ήµαρχο. Η 

παραλαβή του µισθίου θα γίνει µετά από επανέλεγχο από την Επιτροπή για την εκπλήρωση 

όλων των όρων του άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης . Η πληρωµή του µισθώµατος θα 

γίνεται στο τέλος κάθε τριµηνίας  στο λογαριασµό της τράπεζας που θα υποδειχθεί από τον 

µειοδότη( Ελ. Συν. Πράξη 79/2010). Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20% . 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

   Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της 

δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 

1. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών ( εκτός φακέλου) η οποία θα πρωτοκολληθεί. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

3. ∆ηµοτική ενηµερότητα  από το ∆ήµο περί µη οφειλής που να ισχύει την ηµέρα 

κατάθεσης του φακέλου. 

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος  θα περιλαµβάνει: 

α) Τεχνική Έκθεση διπλωµατούχου Μηχανικού στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

χώροι και οι ωφέλιµες επιφάνειες ως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης µε 

επισυναπτόµενες φωτογραφίες αυτών ( εσωτερικά και εξωτερικά) 
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β) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια 

Πολεοδοµική Αρχή και λοιπά στοιχεία νοµιµότητας ( π.χ. 4178/2013). Εάν η οικοδοµική 

άδεια δεν αντιστοιχεί στη ζητούµενη χρήση, να προσκοµιστεί βεβαίωση της Πολεοδοµικής 

Αρχής ότι είναι επιτρεπτή η ζητούµενη χρήση για το εν λόγω ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή 

να προσκοµισθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο 

της υπογραφής ότι οι αδειοδοτήσεις- εγκρίσεις θα εκδοθούν µε ευθύνη και δαπάνη του 

ενδιαφερόµενου ( εκµισθωτή). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)  στην οποία να δηλώνεται από τον 

προσφέροντα το δικαίωµα για  εκµίσθωση του ακινήτου. Στην δηµοπρασία δικαιούνται να 

υποβάλλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάµει σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ( leasing) , εφόσον µαζί µε την προσφορά τους προσκοµίσουν 

έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου σύµφωνα µε τι διατάξεις  της παρ 1του άρθρου 

3 του ν. 3130/2003 που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 

4099/2012 (Α 250), και ότι θα προσέλθει για την συνυπογραφή της µίσθωσης, καθώς και 

ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα υπεισέλθει ως 

εκµισθωτής στην σύµβαση µε το δηµόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής µε τους ίδιους 

όρους. 

δ) Κατόψεις , και τοµές όλων των προσφερόµενων προς µίσθωση ακινήτων ως είναι 

υλοποιηµένα σήµερα. Αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας σχεδίων κατόψεων, τοµών 

τοπογραφικού. 

ε) Αντίγραφο συµβολαίου κυριότητας  ή επικαρπίας µε πιστοποιητικό µεταγραφής ή 

κτηµατολογικό απόσπασµα ( µε τα επισυναπτόµενα  σχέδια επ΄ αυτών) που να µπορεί να 

πιστοποιήσει και να αποδείξει τους νόµιµους ιδιοκτήτες του προσφερόµενου προς µίσθωση 

ακινήτου. 

στ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις από το Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο ότι δεν 

έχουν υποβληθεί κατασχέσεις καθώς και ότι δεν υπάρχουν υποθήκες στο προσφερόµενο 

προς µίσθωση ακίνητο. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι 

χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της 

αίτησης συµµετοχής :α) αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλλε για την έκδοσή τους και β) 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις και υποθήκες. 

Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµισθούν τα ανωτέρων πιστοποιητικά. 

ζ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα 

πυρασφάλειας και ασφάλειας ως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ζητούµενη 

χρήση. 

ΑΔΑ: 65ΩΛΩΨ8-ΡΧΗ



η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων ( ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010). 

θ) Βεβαίωση στατικής επάρκειας διπλωµατούχου µηχανικού ( µακροσκοπικός έλεγχος του 

κτίσµατος). 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών. 

   Οι φάκελοι σφραγισµένοι ( συνοδευόµενοι από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η 

οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου υπόψη της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας/Τµήµα ∆ηµόσιας Περιουσίας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, Τηλέφωνο: 213 2072361-367  , και θα γράφουν 

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 

τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.  

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

   Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 

πρώτης φάσης του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να 

προσέλθουν για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό για την οικονοµική προσφορά 

ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα 

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο εκπρόσωπο εφόσον πρόκειται για 

εταιρεία , προκειµένου µεν για τις προσωπικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, για 

δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας την οποία επί 

ποινή αποκλεισµού θα προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που θα 

υποδειχθεί από την πρόσκληση. 

  

   Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ΄αλφαβητική 

σειρά  εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για  τον εκάστοτε µειοδότη και η 

δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη . 

   Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό διαγωνισµού κατά την σειρά 

της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους . 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Κατακύρωση. 
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Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν 

εκτιµητικής έκθεσης της αρµόδιας Επιτροπής, σχετικά µε το αν το προσφερόµενο µίσθωµα 

είναι συµφέρον ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης. 

   Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 ΑΡΘΡΟ  8ο :   Σύµβαση  

   Η σύµβαση µίσθωσης πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει όλους τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης καθώς και τους όρους της απόφασης έγκρισης των πρακτικών. Ο εκµισθωτής 

έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ∆ήµου 

κατάλληλο και σύµφωνο προς τους όρους της διακήρυξης και της απόφασης έγκρισης της 

µίσθωσης. ∆ιαφορετικά η µίσθωση λύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Ο ∆ήµος προβαίνει σε 

νέα µίσθωση χωρίς δηµοπρασία και ο µειοδότης υποχρεώνεται σε αποζηµίωση του ∆ηµοσίου 

για τη µη προσήκουσα παράδοση του µισθίου , ίση µε το 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος της 

σύµβασης για κάθε µέρα καθυστέρησης µέχρι την οριστική στέγαση των Υπηρεσιών  σε άλλο 

κατάλληλο ακίνητο, που βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.∆.Ε.). Η σύµβαση συντάσσεται σε 

τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος και 

δύο παραµένουν στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών .    

ΑΡΘΡΟ 9ο : Λύση της σύµβασης. 

   Ο ∆ήµος , ως µισθωτής , µπορεί να προβεί κατά την διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά 

αποζηµίωση στον εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης , εάν: 

α) Καταργηθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου εν όλω ή εν µέρει ή 

επεκταθεί έτσι ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του. 

β) Μεταφερθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου σε ιδιόκτητο ακίνητο. 

γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο 

χρόνο της µίσθωσης. 

δ) Αναδιαρθρωθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου, κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών ή να µην είναι 

απαραίτητο. 

ε) Μεταφερθούν σε άλλο µέρος οι εγκατεστηµένες στο ακίνητο υπηρεσιακές µονάδες, έστω 

και προσωρινά . 

   Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω , εκδίδεται από τον ∆ήµαρχο 

απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης , ύστερα από γνωµοδότηση της Οικονοµικής 
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Επιτροπής, η οποία συντάσσεται µε βάσει το σχετικό έγγραφο αίτηµα των στεγασµένων 

υπηρεσιών και σύµφωνη γνώµη των Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου . Η 

απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον εκµισθωτή του ακινήτου και 

επιφέρει τα αποτελέσµατά της τριάντα (30) µέρες τουλάχιστον µετά την κοινοποίησή της . 

Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του ∆ήµου για καταβολή µισθωµάτων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ιάρκεια µίσθωσης. 

   Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3)   έτη µε δικαίωµα παρατάσεως για άλλα εννέα 

(9)  χρόνια    αρχοµένης από της ηµέρας εγκατάστασης των υπηρεσιών του ∆ήµου στο 

ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του 

ακινήτου από τον ∆ήµαρχο.  

   Η σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

πριν την πάροδο τριών (3)   ετών εφόσον αντικειµενικά εκλείψουν οι λόγοι στέγασης των 

υπηρεσιών ( άρθρο 19 παρ. 1α Ν. 3130/03) 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  Αναµίσθωση-Υπεκµίσθωση. 

  Σιωπηρή αναµίσθωση, καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 

απαγορεύεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Υποχρεώσεις εκµισθωτή ( ιδιοκτήτη) 

   -Ο εκµισθωτής ( ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκηµα στη χρήση του ∆ήµου, 

έτοιµο και κατάλληλο µέσα στην προθεσµία που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και µετά την 

εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθµίσεων και σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης , της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης µίσθωσης.  

-Η παραλαβή του ακινήτου ( µισθίου) από τον ∆ήµο καθώς και η παράδοση του στον εκµισθωτή 

µετά την λήξη της σύµβασης ενεργείται από τον ∆ήµαρχο, αφού συνταθεί πρωτόκολλο 

παράδοσης –παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκµισθωτής καλείται εγγράφως από τον 

∆ήµαρχο να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο στην παραλαβή ή στην 

παράδοση του ακινήτου( µισθίου) αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από 

τον ∆ήµαρχο και κοινοποιείται σε αυτόν µε απόδειξη. 

-Η µε Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου ( µισθίου) από τον ∆ήµαρχο, δεν απαλλάσσει τον 

εκµισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου. 

-Εάν το ακίνητο( µίσθιο) κατά την διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο  

τρόπο στην 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. 

-Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από τον ∆ήµο τα µισθώµατα , χωρίς καµιά άλλη 

διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτόν ο οικείος νόµιµος τίτλος βάσει του 

οποίου κατέστη αυτός νοµέας , επικαρπωτής, χρήστης, κλπ, νοµίµως µεταγραµµένος, εφόσον 
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αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου κτήσης ( 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας υπηρεσίας , ο οποίος φροντίζει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Υποχρεώσεις –δικαιώµατα µισθωτή. 

   Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί  και να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

   Ο ∆ήµος υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση τη 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

   Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή (α) για 

επιγενόµενες βλάβες ή ζηµιές στο ακίνητό του, οφειλόµενες στη συνήθη χρήση ή κακή 

κατάσταση ή κατασκευή του κτηρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, τροµοκρατική ενέργεια 

κλπ. ( η έννοια των συνήθων χρήσεων επί µισθώσεων των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των 

κοινών µισθώσεων) (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή µετά την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή (γ) αν από δική του 

υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση  περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή 

λυθεί η σύµβαση, ή (δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού. 

   Κατά την διάρκεια της µίσθωσης, ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα ακόµη και αν δεν προβλέπεται 

σχετικά από την σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσίες του διαφορετικές  εκείνων  

των  οποίων  η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει µε τις υπηρεσίες αυτές  και 

άλλες υπηρεσίες ,  χωρίς ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κατακύρωση. 

   Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν 

εκτιµητικής έκθεσης της αρµόδιας επιτροπής , σχετικά µε το αν το προσφερόµενο µίσθωµα είναι 

συµφέρον ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης. 

   Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι (20)  ηµέρες πριν την διενέργεια της 

δηµοπρασίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών www.acharnes.gr, στην ∆ιαύγεια, στον 

ηµερήσιο τύπο, και µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και των Κ.Ε.Π. του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Επανάληψη της δηµοπρασίας . 

  Η δηµοπρασία δύναται να επαναληφθεί εάν δεν παρουσιαστεί κατ΄αυτήν µειοδότης. Η 

δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν συντρέχουν 

οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 270/81. 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων. 
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   Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 

Την Οικονοµική Υπηρεσία/ Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµατολογίου & Απαλλοτριώσεων του 

∆ήµου Αχαρνών, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, 

Τηλέφωνο: 213 2072361-367 

1) Ιστοσελίδα του ∆ήµου :  www.acharnes.gr 

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα  από 

αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας. 

 

* Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας , η οποία θα 

δηµοσιευθεί από τον ∆ήµαρχο , σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 270/81 .  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη στέγαση υπηρεσιών του δήµου. 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

∆ιακηρύττει ότι: 

 

Προκηρύσσεται δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη µίσθωση ακινήτου από 

τον ∆ήµο Αχαρνών, στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Περιγραφή του µίσθιου 

   Το κτίριο για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : 

-Να είναι αυτόνοµο κτίριο. 

-Το συνολικό εµβαδόν το οποίο µπορεί να κατενέµεται σε  ορόφους και  να είναι επιφανείας 

περίπου  1.200 τετραγωνικών  µέτρων.  

-Να µην απαιτεί µεγάλες παρεµβάσεις και οι χώροι να είναι άµεσοι χρησιµοποιήσιµοι . 

-Το κτίριο να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών και κατά προτίµηση επί 

της οδού Φιλαδελφείας  
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-Θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώροι στάθµευσης κοινού όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις 

και ειδικότερα να διαθέτει αυτόνοµο και επαρκή χώρο στάθµευσης για 2-3 και (1) θέση 

στάθµευσης ΑΜΕΑ  

-Να είναι εύκολα προσβάσιµο και να µην επηρεάζεται από καιρικά φαινόµενα  

-Να διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων και των πολιτών. 

 -Να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα για την ασφάλεια 

και λειτουργικότητα των υπηρεσιών. 

- Να διαθέτει άδεια πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύστηµα πυρόσβεσης  

 -Να διαθέτει ανεξάρτητους µετρητές για την σύνδεση µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας. 

-Να υφίσταται νοµιµότητα στη χρήση και τις κατασκευές του κτηρίου ως ορίζεται από τις 

κείµενες διατάξεις ( Ν. 4495/2017 –Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος , 

παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ).  

 -Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωµένο και να παραδοθεί έτοιµο για χρήση στο ∆ήµο µέσα 

στην προθεσµία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δηµοπρασίας και θα 

αναγράφεται στη σύµβαση µίσθωσης. 

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού 

ανακηρυχθεί µειοδότης είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την υλοποίησή τους, άλλως η 

συµφωνία µίσθωσης θα µπορεί να περιέχει πρόβλεψη εκ µέρους του ∆ήµου υλοποίησής των 

απαραίτητων διαµορφώσεων µε αντίστοιχη διευθέτηση των παραµέτρων του µισθώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας. 

   Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις , ως εξής: 

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης. Η προσφορά (πλην του 

τιµήµατος) κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής 

στη δηµοπρασία ( εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, προς την Οικονοµική 

Υπηρεσία/Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας . Η Οικονοµική Υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές 

στην αρµόδια Επιτροπή κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων η οποία έχει συγκροτηθεί µε 

την µε αρ. 17/19-2-2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή σε πρώτη φάση 

ελέγχει τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων. 

   Σε δεύτερη φάση , µετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 

προσφερόµενων ακινήτων για την συγκεκριµένη χρήση καθώς κι αν αυτά πληρούν τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετική και αιτιολογική έκθεση για κάθε προσφερόµενο 

ακίνητο εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. 
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   Εάν κάποιο ακίνητο δεν πληροί κάποιον από τους όρους του άρθρου 1 της παρούσας 

διακήρυξης , η Επιτροπή  αναγράφει τους όρους  που δεν πληρούνται. 

   Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση 

αξιολόγησης µαζί µε  τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονοµική Υπηρεσία η 

οποία την κοινοποιεί  στην Οικονοµική Επιτροπή για λήψη απόφασης. 

   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής εντός πέντε (5)  εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίησής της. Η ένσταση εξετάζεται 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης και αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας . 

   Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την Αρµόδια 

Επιτροπή του ∆ήµου που ορίστηκε µε την µε αρ. 271/12-12-2019 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δηµοπρασία θα είναι 

φανερή και µειοδοτική προς αναζήτηση του µειοδότη. 

   Αν κάποιος µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την 

έναρξη της δηµοπρασίας , παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Καταβολή του µισθώµατος. 

  Η πληρωµή του µισθώµατος που αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του µισθίου από το 

∆ήµο, µε υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής από τον ∆ήµαρχο. Η 

παραλαβή του µισθίου θα γίνει µετά από επανέλεγχο από την Επιτροπή για την εκπλήρωση 

όλων των όρων του άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης . Η πληρωµή του µισθώµατος θα 

γίνεται στο τέλος κάθε τριµηνίας  στο λογαριασµό της τράπεζας που θα υποδειχθεί από τον 

µειοδότη( Ελ. Συν. Πράξη 79/2010). Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20% . 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

   Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της 

δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 

5. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών ( εκτός φακέλου) η οποία θα πρωτοκολληθεί. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

7. ∆ηµοτική ενηµερότητα  από το ∆ήµο περί µη οφειλής που να ισχύει την ηµέρα 

κατάθεσης του φακέλου. 

8. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος  θα περιλαµβάνει: 
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α) Τεχνική Έκθεση διπλωµατούχου Μηχανικού στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

χώροι και οι ωφέλιµες επιφάνειες ως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης µε 

επισυναπτόµενες φωτογραφίες αυτών ( εσωτερικά και εξωτερικά) 

β) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια 

Πολεοδοµική Αρχή και λοιπά στοιχεία νοµιµότητας ( π.χ. 4178/2013). Εάν η οικοδοµική 

άδεια δεν αντιστοιχεί στη ζητούµενη χρήση, να προσκοµιστεί βεβαίωση της Πολεοδοµικής 

Αρχής ότι είναι επιτρεπτή η ζητούµενη χρήση για το εν λόγω ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή 

να προσκοµισθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο 

της υπογραφής ότι οι αδειοδοτήσεις- εγκρίσεις θα εκδοθούν µε ευθύνη και δαπάνη του 

ενδιαφερόµενου ( εκµισθωτή). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)  στην οποία να δηλώνεται από τον 

προσφέροντα το δικαίωµα για  εκµίσθωση του ακινήτου. Στην δηµοπρασία δικαιούνται να 

υποβάλλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάµει σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ( leasing) , εφόσον µαζί µε την προσφορά τους προσκοµίσουν 

έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου σύµφωνα µε τι διατάξεις  της παρ 1του άρθρου 

3 του ν. 3130/2003 που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 

4099/2012 (Α 250), και ότι θα προσέλθει για την συνυπογραφή της µίσθωσης, καθώς και 

ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα υπεισέλθει ως 

εκµισθωτής στην σύµβαση µε το δηµόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής µε τους ίδιους 

όρους. 

δ) Κατόψεις , και τοµές όλων των προσφερόµενων προς µίσθωση ακινήτων ως είναι 

υλοποιηµένα σήµερα. Αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας σχεδίων κατόψεων, τοµών 

τοπογραφικού. 

ε) Αντίγραφο συµβολαίου κυριότητας  ή επικαρπίας µε πιστοποιητικό µεταγραφής ή 

κτηµατολογικό απόσπασµα ( µε τα επισυναπτόµενα  σχέδια επ΄ αυτών) που να µπορεί να 

πιστοποιήσει και να αποδείξει τους νόµιµους ιδιοκτήτες του προσφερόµενου προς µίσθωση 

ακινήτου. 

στ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις από το Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο ότι δεν 

έχουν υποβληθεί κατασχέσεις καθώς και ότι δεν υπάρχουν υποθήκες στο προσφερόµενο 

προς µίσθωση ακίνητο. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι 

χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της 

αίτησης συµµετοχής :α) αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλλε για την έκδοσή τους και β) 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις και υποθήκες. 

Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµισθούν τα ανωτέρων πιστοποιητικά. 

ζ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα 
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πυρασφάλειας και ασφάλειας ως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ζητούµενη 

χρήση. 

η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων ( ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010). 

θ) Βεβαίωση στατικής επάρκειας διπλωµατούχου µηχανικού ( µακροσκοπικός έλεγχος του 

κτίσµατος). 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών. 

   Οι φάκελοι σφραγισµένοι ( συνοδευόµενοι από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η 

οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου υπόψη της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας/Τµήµα ∆ηµόσιας Περιουσίας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, Τηλέφωνο: 213 2072361-367  , και θα γράφουν 

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 

τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.  

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

   Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 

πρώτης φάσης του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να 

προσέλθουν για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό για την οικονοµική προσφορά 

ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα 

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο εκπρόσωπο εφόσον πρόκειται για 

εταιρεία , προκειµένου µεν για τις προσωπικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, για 

δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας την οποία επί 

ποινή αποκλεισµού θα προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που θα 

υποδειχθεί από την πρόσκληση. 

  

   Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ΄αλφαβητική 

σειρά  εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για  τον εκάστοτε µειοδότη και η 

δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη . 

   Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό διαγωνισµού κατά την σειρά 

της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους . 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Κατακύρωση. 

Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν 

εκτιµητικής έκθεσης της αρµόδιας Επιτροπής, σχετικά µε το αν το προσφερόµενο µίσθωµα 

είναι συµφέρον ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης. 

   Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 ΑΡΘΡΟ  8ο :   Σύµβαση  

   Η σύµβαση µίσθωσης πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει όλους τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης καθώς και τους όρους της απόφασης έγκρισης των πρακτικών. Ο εκµισθωτής 

έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ∆ήµου 

κατάλληλο και σύµφωνο προς τους όρους της διακήρυξης και της απόφασης έγκρισης της 

µίσθωσης. ∆ιαφορετικά η µίσθωση λύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Ο ∆ήµος προβαίνει σε 

νέα µίσθωση χωρίς δηµοπρασία και ο µειοδότης υποχρεώνεται σε αποζηµίωση του ∆ηµοσίου 

για τη µη προσήκουσα παράδοση του µισθίου , ίση µε το 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος της 

σύµβασης για κάθε µέρα καθυστέρησης µέχρι την οριστική στέγαση των Υπηρεσιών  σε άλλο 

κατάλληλο ακίνητο, που βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.∆.Ε.). Η σύµβαση συντάσσεται σε 

τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος και 

δύο παραµένουν στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών .    

ΑΡΘΡΟ 9ο : Λύση της σύµβασης. 

   Ο ∆ήµος , ως µισθωτής , µπορεί να προβεί κατά την διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά 

αποζηµίωση στον εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης , εάν: 

α) Καταργηθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου εν όλω ή εν µέρει ή 

επεκταθεί έτσι ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του. 

β) Μεταφερθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου σε ιδιόκτητο ακίνητο. 

γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο 

χρόνο της µίσθωσης. 

δ) Αναδιαρθρωθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου, κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών ή να µην είναι 

απαραίτητο. 

ε) Μεταφερθούν σε άλλο µέρος οι εγκατεστηµένες στο ακίνητο υπηρεσιακές µονάδες, έστω 

και προσωρινά . 
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   Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω , εκδίδεται από τον ∆ήµαρχο 

απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης , ύστερα από γνωµοδότηση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, η οποία συντάσσεται µε βάσει το σχετικό έγγραφο αίτηµα των στεγασµένων 

υπηρεσιών και σύµφωνη γνώµη των Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου . Η 

απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον εκµισθωτή του ακινήτου και 

επιφέρει τα αποτελέσµατά της τριάντα (30) µέρες τουλάχιστον µετά την κοινοποίησή της . 

Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του ∆ήµου για καταβολή µισθωµάτων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ιάρκεια µίσθωσης. 

   Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3)   έτη µε δικαίωµα παρατάσεως για άλλα εννέα 

(9)  χρόνια    αρχοµένης από της ηµέρας εγκατάστασης των υπηρεσιών του ∆ήµου στο 

ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του 

ακινήτου από τον ∆ήµαρχο.  

   Η σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

πριν την πάροδο τριών (3)   ετών εφόσον αντικειµενικά εκλείψουν οι λόγοι στέγασης των 

υπηρεσιών ( άρθρο 19 παρ. 1α Ν. 3130/03) 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  Αναµίσθωση-Υπεκµίσθωση. 

   Σιωπηρή αναµίσθωση, καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 

απαγορεύεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Υποχρεώσεις εκµισθωτή ( ιδιοκτήτη) 

   -Ο εκµισθωτής ( ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκηµα στη χρήση του ∆ήµου, 

έτοιµο και κατάλληλο µέσα στην προθεσµία που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και µετά την 

εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθµίσεων και σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης , της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης µίσθωσης.  

-Η παραλαβή του ακινήτου ( µισθίου) από τον ∆ήµο καθώς και η παράδοση του στον εκµισθωτή 

µετά την λήξη της σύµβασης ενεργείται από τον ∆ήµαρχο, αφού συνταθεί πρωτόκολλο 

παράδοσης –παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκµισθωτής καλείται εγγράφως από τον 

∆ήµαρχο να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο στην παραλαβή ή στην 

παράδοση του ακινήτου( µισθίου) αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από 

τον ∆ήµαρχο και κοινοποιείται σε αυτόν µε απόδειξη. 

-Η µε Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου ( µισθίου) από τον ∆ήµαρχο, δεν απαλλάσσει τον 

εκµισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου. 

-Εάν το ακίνητο( µίσθιο) κατά την διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο  

τρόπο στην 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. 
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-Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από τον ∆ήµο τα µισθώµατα , χωρίς καµιά άλλη 

διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτόν ο οικείος νόµιµος τίτλος βάσει του 

οποίου κατέστη αυτός νοµέας , επικαρπωτής, χρήστης, κλπ, νοµίµως µεταγραµµένος, εφόσον 

αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου κτήσης ( 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας υπηρεσίας , ο οποίος φροντίζει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Υποχρεώσεις –δικαιώµατα µισθωτή. 

   Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί  και να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

   Ο ∆ήµος υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση τη 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

   Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή (α) για 

επιγενόµενες βλάβες ή ζηµιές στο ακίνητό του, οφειλόµενες στη συνήθη χρήση ή κακή 

κατάσταση ή κατασκευή του κτηρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, τροµοκρατική ενέργεια 

κλπ. ( η έννοια των συνήθων χρήσεων επί µισθώσεων των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των 

κοινών µισθώσεων) (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή µετά την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή (γ) αν από δική του 

υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση  περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή 

λυθεί η σύµβαση, ή (δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού. 

   Κατά την διάρκεια της µίσθωσης, ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα ακόµη και αν δεν προβλέπεται 

σχετικά από την σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσίες του διαφορετικές  εκείνων  

των  οποίων  η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει µε τις υπηρεσίες αυτές  και 

άλλες υπηρεσίες ,  χωρίς ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κατακύρωση. 

   Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν 

εκτιµητικής έκθεσης της αρµόδιας επιτροπής , σχετικά µε το αν το προσφερόµενο µίσθωµα είναι 

συµφέρον ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης. 

   Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι (20)  ηµέρες πριν την διενέργεια της 

δηµοπρασίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών www.acharnes.gr, στην ∆ιαύγεια, στον 

ηµερήσιο τύπο, και µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και των Κ.Ε.Π. του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Επανάληψη της δηµοπρασίας . 
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   Η δηµοπρασία δύναται να επαναληφθεί εάν δεν παρουσιαστεί κατ΄αυτήν µειοδότης. Η 

δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν συντρέχουν 

οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 270/81. 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων. 

   Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 

Την Οικονοµική Υπηρεσία/ Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµατολογίου & Απαλλοτριώσεων του 

∆ήµου Αχαρνών, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, 

Τηλέφωνο: 213 2072361-367 

2) Ιστοσελίδα του ∆ήµου :  www.acharnes.gr 

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα  από 

αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας. 

* Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας , η οποία θα 

δηµοσιευθεί από τον ∆ήµαρχο , σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 270/81 .  

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθµό  108/2020 

 

      Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                   

 

 

                                                    
Ακριβές Απόσπασµα 

                                                      Αχαρνές  Αυθηµερόν 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 

                                                       ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               

Βρεττός Μιχαήλ                                               

∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   

Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
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