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Α∆Α:
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

52ηη/2015

Θέµα : Εκµίσθωση καταστήµατος στην οδό Λάµπρου Πορφύρα 2α
(CPV – 70130000-1).
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα
µε την 31η/16-9-2015,, θέµα 9ο , απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α : ΩΝ6ΑΟΞΧΣ-ΓΧΖ))
ΩΝ6ΑΟΞΧΣ
εκθέτει
σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης σύµφωνα µε άρθρο 38 του Π.∆.
715/1979 , & το άρθρο 79
9 του ν. 3996/11 ένα (1) κατάσταστηµα 19 τ.µ. που
βρίσκεται στην
ην οδό Λάµπρου Πορφύρα 2α, στην περιοχή Ντεπό Θεσ/νίκης
/νίκης , µισθωτικής
αξίας 1.200,00 € / έτος (100,00
(10
€ /µήνα),
), συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου,
µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά από οικονοµικής απόψεως.
Ο διαγωνισµός
ωνισµός θα γίνει την 13.10.2015
13
Ηµέρα Τρίτη & ώρα 10.00 στα γραφεία
του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 , Θεσσαλονίκη.

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες, όταν είναι φυσικά
πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές καθώς &
άλλα πρόσωπα µε εξουσιοδότηση, η γνωστοποίηση των οποίων θα πρέπει
πρέπε να έχει
περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µε συστηµένη επιστολή µέχρι την
προηγούµενη εργάσιµη
η ηµέρα του διαγωνισµού, ∆ευτέρα 12.10.2015,
.2015, & ώρα 13.30µµ.
13.30

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούµενοι να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν
την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου
(Παπαρηγοπούλου 7) µέχρι την προηγούµενη
προη
νη ηµέρα του δ/σµού (∆ευτέρα
12.10.2015) και ώρα 13:00 (µε οποιοδήποτε
οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή
αποστέλλονται). Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην
Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Προσφορές που θα περιέλθουν στην
Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία & ώρα δεν παραλαµβάνονται αλλά
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, καθώς και
νοµικά πρόσωπα.
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µέσα σε ξεχωριστό φάκελο µε την
ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 200,00 ευρώ (ελάχιστο 2µηνιαίο
µίσθωµα)
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενηµερότητας.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο
φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα. Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως περιγράφεται παραπάνω.
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε
αρµόδια επιτροπή παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο
να καθαρογράψει την τυχούσα διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά
τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και
για το χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε EURO. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή. Προβλέπεται όµως
ετήσια αναθεώρηση του µισθώµατος, µε βάση την ετήσια τιµαριθµική αύξηση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής προµηθευτή
στον διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 Π.∆. 118/07. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν
γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10% επί της
προϋπολογισµένης αξίας. Το ύψος του όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
1.000,00 € και µεγαλύτερο των 5.000,00 €.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης θα
προσκοµιστεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα, στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσό ίσο µε το τριπλάσιο του επιτευχθέντος
µηνιαίου µισθώµατος. Η αξία της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι
εκφρασµένη σε EURO.
2. Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται από τις Τράπεζες ή αρµόδιους
Οργανισµούς, θα περιλαµβάνουν δε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επί ποινή αποκλεισµού, θα ισχύει
µέχρι τη λήξη της µίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων
της σύµβασης.
.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του δ/σµού υποβάλλεται στο ∆.Σ. του Κέντρου για έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του δ/σµού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα
πλειοδότη. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα στον χρόνο που ορίζεται από την
ανακοίνωση της κατακύρωσης για την υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς πλειοδότης δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που
του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Κέντρου µετά από εισήγηση της αρµόδιας
επιτροπής και του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η εκµίσθωση θα ισχύει για πέντε (5) έτη από την υπογραφή της σύµβασης.
2. Το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται σε 100,00 € .
3. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται κάθε µήνα, έως την 5η του µήνα σε µετρητά στην
εκάστοτε ταµία του Κέντρου , στα γραφεία ∆ιοίκησης του Κέντρου.
4. Το Κέντρο δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του µισθωτού και ούτε αυτός
απαλλάσσεται από το µίσθωµα εάν δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα
του Κέντρου.
5. Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση και
εφεξής.
6. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να το
προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.
7. Το Κέντρο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της σύµβασης, όταν
καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου, χωρίς να αποζηµιώσει τον µισθωτή.
8. Το Κέντρο δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, την οποία όφειλε να γνωρίζει ο µισθωτής πριν
την υπογραφή της µίσθωσης.

9. Υπεκµίσθωση ή σιωπηρή αναµίσθωση του ακινήτου απαγορεύεται. Ο µισθωτής
υποχρεούται µε τη λήξη της σύµβασης να αποδώσει το µίσθιο στη Μονάδα,
ειδάλλως θα υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας.
10. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των προσφερόντων την
πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
•

•

•
•
•

Κάθε οικοδόµηµα ή παράπηγµα ή εγκατάσταση που έγινε από τον µισθωτό στο
µίσθιο περιέρχεται στην κυριότητα του ΝΠ∆∆ µετά τη λήξη της σύµβασης, χωρίς
αποζηµίωση και ο µισθωτής δεν µπορεί να τα αφαιρέσει.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση,
υποχρεούµενος στις αναγκαίες επισκευές, χωρίς να φέρει αλλοιώσεις ή
µεταρρυθµίσεις σ’αυτό, χωρίς την άδεια του ΝΠ∆∆ και δεν µπορεί να το
χρησιµοποιεί για άλλη χρήση εκτός από αυτήν που αναγράφεται στη σύµβαση.
Για κάθε παράβαση όρου της παρούσης, ο µισθωτής υποχρεούται σε
αποζηµίωση έναντι του ΝΠ∆∆, η οποία εισπράττεται µέσω ∆.Ο.Υ.
Κάθε παράβαση όρου της σύµβασης συνεπάγεται λύση της µίσθωσης και έξωση
του µισθωτού, πέραν της αξίωσης σχετικής αποζηµίωσης.
Μετά τη λύση της µισθώσεως και την ολοσχερή εξόφληση του µισθώµατος, µετά
από σχετική βεβαίωση του ΝΠ∆∆, διατάσσεται εντός µηνός η απόδοση της
εγγυήσεως καλής εκτέλεσης στον µισθωτή.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Μονάδα.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι
διατάξεις περί προµηθειών των Ν.Π.∆.∆. καθώς & όλες οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του
Ν. 4281/2014 , Π.∆. 715/79, ν. 3996/11 άρθρο 79, καθώς επίσης και οι διατάξεις των
Οδηγιών της Ε.Ε. µε τις οποίες έχει εναρµονιστεί η Ελληνική Νοµοθεσία.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την σύµβαση
που θα υπογραφεί από τον παρόντα δ/σµό, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια
Θεσσαλονίκης.

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

