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ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ     Α.Π.:  Δ.Ο.Τ /21517   
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ  ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

Προκθρφςςει δθμοπραςία  φανερι, προφορικι και μειοδοτικι για τθν μίςκωςθ ακινιτου 
(γραφείων) με ςκοπό    τθν κάλυψθ βαςικϊν ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των Κεντρικϊν Τπθρεςιϊν του 
Διμου Μυτιλινθσ, ςτθ Μυτιλινθ (μονάδων των Διευκφνςεων Σεχνικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν).  
και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 

 

 ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακόριςε με τθν αρικμ. 27/2019 απόφαςι τθσ θ Οικονομικι 
Επιτροπι. Σο προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να πλθροί τα εξισ: 
 

 Να βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ και εντόσ ι πλθςίον του κτθρίου, όπου ςτεγάηονται 
οι λοιπζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου (Ελ. Βενιηζλου 13-17). Η εγγφτθτα του ηθτοφμενου 
χϊρου προσ τισ λοιπζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ κα αξιολογθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι του 
Διμου με ιδιαίτερθ βαρφτθτα με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ των δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν, τθ διαςφάλιςθ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
δθμοτϊν.    

 Να είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ από 140 τ.μ. ζωσ 250 τ.μ. ι ανά ςτεγαηόμενθ μονάδα ωσ 
ακολοφκωσ:  

 i. Χϊροσ/Σμιμα I Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 ii. Χϊροσ/Σμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 iii. Χϊροσ/Σμιμα IΙΙ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 40 ζωσ 71,42 τ.μ. 
 iv. Χϊροσ/Σμιμα I Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 v. Χϊροσ/Σμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 vi. Χϊροσ/Σμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 

 Να διακζτει ζξι (6) τουλάχιςτον αυτόνομα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ γραφείων, ζνα για κάκε 
μία εκ των ζξι ωσ άνω μονάδων (Σμθμάτων) ι να παρζχεται θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ 
κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο εμβαδόν/μονάδα. 

 Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο. 

 Να είναι ελαιοχρωματιςμζνο και ςτεγανοποιθμζνο κατά το χρόνο παράδοςισ του. 

 Να είναι ςυνδεδεμζνο με δίκτυα παροχισ νεροφ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικισ ενζργειασ, 
τθλεπικοινωνιϊν κάκε μορφισ (ενςφρματθ ι αςφρματθ, θλεκτρομαγνθτικι, θλεκτρικι, κ.λπ., 
ακουςτικι και οπτικι). 

 Να καλφπτει τισ ανάγκεσ των προσ ςτζγαςθ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε χϊρουσ γραφείων, 
αρχειοκζτθςθσ, τουαλετϊν και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ. Οι 
χϊροι πρζπει να είναι διαμορφωμζνοι ι να δίνεται θ δυνατότθτα εςωτερικϊν 
διαρρυκμίςεων (διαχωριςτικά, ψευδοροφζσ κλπ). Εφόςον απαιτθκοφν διαρρυκμίςεισ, αυτζσ 
πρζπει να ζχουν ςυντελεςτεί κατά τθν παράδοςθ του ακινιτου και ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου και με δαπάνεσ του ιδιοκτιτθ. 
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 Να είναι φωτεινό, με καλό εξαεριςμό και εξοπλιςμό κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και ςκίαςθσ.  

 Να είναι νομίμωσ υφιςτάμενο (με βάςθ τθν ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία) ι 
ανεγερμζνο με νόμιμθ οικοδομικι άδεια ι τακτοποιθμζνο με τουσ Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, 
και  Ν. 3843/10, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
μιςκωτθρίου ςυμβολαίου. 

 Να κακορίηεται από τθ ςχετικι οικοδομικι άδεια θ χριςθ του προσ μίςκωςθ ακινιτου ωσ 
χϊροι γραφείου ι να επιτρζπεται και να είναι δυνατι θ αλλαγι χριςθσ του χϊρου ςε χϊρο 
γραφείου, τθν οποία ο προςφζρων κα αναλάβει με δικι του μζριμνα και δαπάνθ, ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ.  

 Να διακζτει ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ κτθρίου ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3661/2008 και τθσ ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Τπουργείου Οικονομικϊν. Η 
αποδεκτι ενεργειακι κατθγορία του κτιρίου είναι από Α ζωσ και Γ, βάςει των διατάξεων του 
αρκρ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143 Α'). 

 Να διακζτει  ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό Ενεργθτικισ Πυροπροςταςίασ από τθν αρμόδια 
Πυροςβεςτικι Τπθρεςία ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν προςβαςιμότθτα των ΑΜΕΑ ςτα Δθμόςια Κτίρια.  

 Να διακζτει αςφαλζσ  θλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρθτι, ικανό να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ για τθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ ιςχφ. Για τθν αςφάλεια του δικτφου   τθν 
υπογραφι του ςχετικοφ ςυμβολαίου κα γνωμοδοτιςει ο τεχνικόσ αςφάλειασ του Διμου 
Μυτιλινθσ. 

 Να διακζτει τθλεπικοινωνιακι υποδομι και δυνατότθτα δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, χϊρο 
ςυγκζντρωςθσ και τερματιςμοφ του εξοπλιςμοφ Σθλεπικοινωνιϊν και Πλθροφορικισ, κζςεισ 
τερματικϊν πριηϊν παροχισ δικτφου ΗΤ και τθλεφωνίασ. 

 Να διακζτει δίκτυο φδρευςθσ με αυτόνομο μετρθτι. 

 Να πλθροί γενικά τισ προδιαγραφζσ ςτζγαςθσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ϊςτε να 
διαςφαλίηονται οι προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των εργαηομζνων και ςυνάκροιςθσ 
κοινοφ για τουσ προςερχόμενουσ πολίτεσ. 

 

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ αρχομζνθσ από τθσ θμζρασ εγκατάςταςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ςτο ακίνθτο. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ αυτισ, κατακζτοντασ τθν αίτθςθ με τα οριηόμενα ςτα ςχετικά 
άρκρα τθσ διακιρυξθσ ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά. 
Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο 
οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Λζςβου 
(Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ), υπόψθ τθσ αρμόδιασ δθμοτικισ υπθρεςίασ ςτθν διεφκυνςθ που 
αναφζρεται παρακάτω. τθ ςυνζχεια παραδίδονται οι φάκελοι ςτθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
Ακινιτων (της παρ. 1 τοσ αρ. 7 τοσ ΠΔ 270/81), θ οποία με επιτόπια ζρευνα, κρίνει περί τθσ 
καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ακινιτων, περί του αν ταφτα πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ λιψεωσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν 
ζκκεςθ. 
Πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ τθσ 
δθμοπραςίασ παρζχονται από το Σμιμα  Δθμοτικισ Περιουςίασ του Διμου Λζςβου, κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτθ διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ, τθλ 2251350579 
2251350515. Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
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ςτθ διεφκυνςθ http://www.mytiline.gr/category/prokiksis όπου οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να 

αποκτιςουν τθν διακιρυξθ. 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΒΟΤ 
 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ  

http://www.mytiline.gr/category/prokiksis
ΑΔΑ: 6ΛΒΙ46ΜΓΘΓ-ΗΩΒ
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