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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ ΟΣΗ : 

 

Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηξηώλ (3)  δεκνηηθώλ 

αθηλήησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο δεκνηηθνύ θηηξίνπ, ζηελ νδό Εσζηκαδώλ ζηα Ησάλληλα, Πιαηεία 

Γ. Σηαύξνπ 5 : 

1) Ηζόγεην πνπ πεξηιακβάλεη: α) ην Η1 θαηάζηεκα επηθάλεηαο 231,67η.κ., κε παηάξη επηθάλεηαο 

104,85η.κ. θαη  β) - Υπόγεην πνπ απνηειείηαη από ηνλ Υ1 ρώξν επηθάλεηαο 319,35η.κ. 

2)  1νο όξνθνο-δηακέξηζκα Α1, κε επηθάλεηα 322,23η.κ. 

3)  2νο όξνθνο-δηακέξηζκα  Β1, κε επηθάλεηα 176,65η.κ. 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθόκελα αθίλεηα ζα γίλνπλ δεθηέο μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

Δληαία ζα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά γηα ην ηζόγεην θαηάζηεκα θαη ην ππόγεην ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζπλνδεύεη 

ην θαηάζηεκα. 

Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο [Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα] ζηηο 12 ηνπ 

κελόο Ioπιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη από ώξα 11.00π.κ. έσο 12.00κ., 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ. 

Υξνληθό δηάζηεκα ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νξίδεηαη: από 

ώξα 10.30π.κ. έσο 11.00π.κ.. Ώξα έλαξμεο ησλ πξνζθνξώλ ε 11.00π.κ.  

Δάλ ε δεκνπξαζία παξέιζεη άγνλε επαλαιακβάλεηαη ζηηο 19 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα 

ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη από ώξα 11.00 π.κ. έσο 12.00κ. θαη κε ίδηνπο όξνπο. 

 

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί όινη όζνη πξνζθνκίζνπλ: α] Γξακκάηην ύζηαζεο Παξαθαηαζεθώλ 

ηνπ Τ.Π. & ΓΑΝΔΗΩΝ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο  ή βεβαίσζε ηνπ Τ.Π.& 

ΓΑΝΔΗΩΝ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό ησλ θάησζη πνζώλ σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό: 

1) γηα ην ηζόγεην (κε παηάξη) θαη ην ρώξν ηνπ ππνγείνπ αμίαο: 1.800,00€ 

2) γηα ην νξνθνδηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ Α-1 αμίαο: 930,00€ 

3) γηα ην νξνθνδηακέξηζκα 2νπ νξόθνπ Β-1 αμίαο:  484,80€ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θα νθία Εηάθα 

& θα Δπαλζία Παληαδή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-

Διενύζα,  ζηα Σειέθσλα: 2653360022 θαη 2653360013 αληίζηνηρα θαη ζηα email.: 

sziaka@zitsa.gov.gr θαη vpantazi@zitsa.gov.gr 
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

                                                                           Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                      

                                          

 

                                                                       ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΡΗΧΝ (3) ΑΚΗΝΖΣΧΝ 

 ΔΝΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΠΛ. Γ. ΣΑΤΡΟΤ 5   

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

Έρνληαο Υπόςε: 

Α)  Τν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ Α’ 77/30-3-81) 

Β)  Τν Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 

Γ)  Τν Ν. 3852/2010 θαη ηνλ Ν.4555/2018 «ΚΛΔΗΣΘΔΝΖΣ», όπσο ηζρύεη, 

Γ) Τελ αξηζ. 25/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηξηώλ (3) δεκνηηθώλ 

αθηλήησλ εληόο δεκνηηθνύ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Εσζηκαδώλ ζηα Ησάλληλα,  Πιαηεία Γ. 

Σηαύξνπ 5.  
Δ) Τελ αξηζ. 240/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο 

δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ησλ ηξηώλ (3) αθηλήησλ. 

ΣΤ) Τα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (θαηόςεηο-ηνκέο ηνπ αθηλήηνπ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ελεξγεηαθό 

πηζηνπνηεηηθό θ.ι.π.), 

 

 ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ηξηώλ (3) αθηλήησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.  

Τα αθίλεηα βξίζθνληαη εληόο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ-θηηξίνπ, ζηελ νδό Εσζηκαδώλ ζηα 

Ησάλληλα, επί ηεο πιαηείαο Γ. Σηαύξνπ 5. 

 

1) Πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ  

 

 1) Ηζόγεην πνπ πεξηιακβάλεη :  α) ην Η1 θαηάζηεκα, επηθάλεηαο 231,67 η.κ., κε πνζνζηό 

ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 267,71/1000, ήηνη 135,71η.κ. επί ηνπ νηθόπεδνπ, (ΚΑΔΚ 

201191005010/0/2 Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ησαλλίλσλ), 

                                             β) Παηάξη, επηθάλεηαο 104,85η.κ. θαη πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ 

νηθνπέδνπ 121,16/1000, ήηνη 61,42 ηκ επί ηνπ νηθνπέδνπ, (ΚΑΔΚ 201191005010/0/3 Κηεκαηνινγηθνύ 

Γξαθείνπ Ησαλλίλσλ) θαη 

β) Τπόγεην πνπ απνηειείηαη από: ηνλ Y1 ρώξν , απνηεινύκελν από 2 απνζήθεο, 4 πξνζαιάκνπο, 2 

ιεβεηνζηάζηα, θξεάηην αλειθπζηήξνο θαη θπξίσο ρώξν ππνγείνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 319,35η.κ. θαη 

πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 92,26/1000, ήηνη 46,77ηκ επί ηνπ νηθνπέδνπ (ΚΑΔΚ 

201191005010/0/1 Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ησαλλίλσλ) 

 

2) έλα δηακέξηζκα Α1 1νπ νξόθνπ, ( νξνθνδηακέξηζκα) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 322,23 η.κ. κε πνζνζηό 

ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 335,132ρηι., επί ηνπ νηθνπέδνπ ΚΑΔΚ 201191005010/0/4 πνπ 

απνηειείηαη από πέληε (5) κεγάιεο αίζνπζεο, δύν (2) γξαθεία, ηέζζεξα (4) WC, κία (1) θνπδίλα, κία  

 



 

βεξάληα κπξνζηά επί ηεο πιαηείαο  Γ. Σηαύξνπ θαη κηα (1) βεξάληα πίζσ  πξνο ηνλ αθάιππην ρώξν ηνπ 

νηθνπέδνπ, 

 

3) έλα δηακέξηζκα, Β1 ηνπ 2νπ νξόθνπ (νξνθνδηακέξηζκα) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 176,65η.κ., κε  

πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 183,72/1000, ήηνη 93,135η.κ. επί ηνπ νηθόπεδνπ (ΚΑΔΚ 

201191005010/0/5 Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ησαλλίλσλ), ην νπνίν απνηειείηαη από ηξείο (3) κεγάιεο 

αίζνπζεο, ηέζζεξηο (4) βνεζεηηθνύο ρώξνπο, ηέζζεξα (4) WC, κία βεξάληα κπξνζηά επί ηεο πιαηείαο  

Γ. Σηαύξνπ θαη κηα (1) βεξάληα κεγαιύηεξε πίζσ  πξνο ηνλ αθάιππην ρώξν ηνπ νηθνπέδνπ,  

 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα (9) εηώλ θαη κε ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο, ύζηεξα από ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή, από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο παξαηάζεηο δεκνηηθώλ αθηλήησλ. 

 

Γηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθόκελα αθίλεηα ζα γίλνπλ δεθηέο μερσξηζηέο πξνζθνξέο.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη: 

α) όηη ν ελδηαθεξόκελνο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ελεκεξώζεθε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππό 

εθκίζζσζε αθηλήηνπ θαη έρεη πιήξε γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία απηό επξίζθεηαη  

β) όηη ν ελδηαθεξόκελνο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 

δηαθεξύμεσο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

1. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. είηε γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα Ν.Π. 

3. Δγγύεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία:  

3α) γηα ην ηζόγεην κε παηάξη θαη ην ρώξν ηνπ ππνγείνπ, αμίαο 1.800,00 επξώ  

3β) γηα ην νξνθνδηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ Α-1 αμίαο 930,00 επξώ 

3γ) γηα ην δηακέξηζκα 2νπ νξόθνπ Β-1, αμίαο 484,80 €. 

4. Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ εγγπεηή, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη όηη, ν εγγπεηήο, ηνλ νπνίν ππέδεημε κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο-πξνζθνξάο ηνπ ν ηειεπηαίνο 

πιεηνδόηεο, απνδέρεηαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο «εγγπεηή», ζπκπιεξσκέλε επαξθώο, ώζηε λα πξνθύπηνπλ 

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εγγπεηή θαη ππέξ πνίνπ εγγπάηαη. 

γηα λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

1. ην θαηαζηαηηθό ζύζηαζή ηνπο, 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

3.Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, ηόζν γηα ηελ εηαηξεία όζν θαη γηα ηνπο δηνηθνύληεο απηήο (δειαδή ησλ 

κειώλ ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ Α.Δ., ηνπ Γηαρεηξηζηή ησλ Δ.Π.Δ., όισλ ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). 

4. ζρεηηθό Πξαθηηθό νξηζκνύ ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: α) γηα λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκό, β) γηα 

λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο θαη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια παξάδνζεο-παξαιαβήο θαη γ) γηα λα 

δηαρεηξίδεηαη θάζε ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ. 

 

2) Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο 

 

Ζ Γεκνπξαζίαο ζα είλαη θαλεξή πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό 

θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηελ Λεσθ. Παζζαξώλνο 1 ζηελ Διενύζα, θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα 

θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξα, εθ' όζνλ 

εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο 



επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν 

πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. Δπίζεο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηνλ νπνίν 

πιεηνδνηεί. 

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί.  

Γηα ηπρόλ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζε επόκελα άξζξν ηεο παξνύζαο. 

 

3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λεσ. Παζζαξώλνο 1 - Διενύζα), ζηηο 

12 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη από ώξα 11.00π.κ. έσο 12.00κ., ελώπηνλ 

ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ. 

Υξνληθό δηάζηεκα ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νξίδεηαη: από 

ώξα 10.30π.κ. έσο 11.00π.κ.. Ώξα έλαξμεο ησλ πξνζθνξώλ ε 11.00π.κ.  

Δάλ ε δεκνπξαζία παξέιζεη άγνλε, επαλαιακβάλεηαη ζηηο 19 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα 

ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη από ώξα 11.00π.κ. έσο 12.00κ.  

 

4) Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 

1) Ηζόγεην & Τπόγεην :   

Τν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηε κίζζσζε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ αθηλήησλ, νξίδεηαη 

ζην πνζό ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξώ ( 1.500,00 €) κεληαίσο, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ 

λόκηκσλ πξνζαπμήζεσλ. 

2) δηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ Α-1 (νξνθνδηακέξηζκα) 

Τν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηε κίζζσζε ηνπ δηακεξίζκαηνο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 

επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ ( 775,00 €) κεληαίσο, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ λόκηκσλ 

πξνζαπμήζεσλ.  

3) δηακέξηζκα 2νπ νξόθνπ Β-1  

Τν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξώ (404,00 €) 

κεληαίσο, πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ λόκηκσλ πξνζαπμήζεσλ. 

 

5) Δγγπεηήο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο πνπ ζα πξνθύςεη, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο 

ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε 

απηόλ, γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ν 

νπνίνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κε ηνλ «κηζζσηή».  

 

6) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο-κηζζσηήο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο (Απνθ/λε 

Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα, ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 

ιόγν.  

Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο 

ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε από ζενκελία ή άιιε νπνηαδήπνηε 

αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ θαηαθύξσζε, νύηε λα επηθαιεζηεί απξόνπηε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθώλ. 

 

 



7) Τπνγξαθή ύκβαζεο 

  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, ηεο 

απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, (ήηνη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο λέα εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ε νπνία 

νξίδεηαη ζην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο θαη επί ησλ κηζζσκάησλ ελόο έηνπο, άιισο θαη ε 

θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

 

8) Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε ελλέα [ 9 ] έηε, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, εάλ δεηεζεί, είλαη δπλαηόλ λα δνζεί, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πεξί επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο, ήηνη ηνπ λόκνπ πνπ αθνξά ηηο 

επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 34/1995 θαη 

ππνγξάθνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4242/2014/28-02-2014. Σηελ πεξίπησζε απηή ην κίζζσκα 

ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζηα λόκηκα πιαίζηα. 

Τπρόλ δηαθνπή ηεο ζύκβαζεο εθκίζζσζεο ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Τν κίζζσκα ησλ εηώλ ησλ επόκελσλ ηνπ πξώηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο, ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζην 75% ηεο ζεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ ΓΤΚ, όπσο απηόο ππνινγίδεηαη από ηελ 

ΔΛΣΤΑΤ, επί ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηνπ εθάζηνηε πξνεγνύκελνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. 

Οη απμήζεηο ζα γίλνληαη εηεζίσο σο αλσηέξσ, έζησ θαη αλ αθόκα ην ελνίθην πνπ ζα πξνθύπηεη θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη ζα είλαη ππεξπνιιαπιάζην ηνπ 10% ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 

κηζζίνπ. 

 

9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

 

Τν κεληαίν κίζζσκα, κεηά ηνπ αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ (3,6%) ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ κηζζσηή, 

ζην πξώην δεθαήκεξν εθάζηνπ κελόο, ρσξίο όριεζε από ηνλ εθκηζζσηή, ζηελ Τακεηαθή ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ή ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Είηζαο, πνπ ζα δνζεί ζηνλ κηζζσηή, αθνύ 

θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ απηό, σο εύινγν, λόκηκν θαη δίθαην θαη απόιπηα 

αληαπνθξηλόκελν ζηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

Σε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο θαηαβνιήο ελόο (1) κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ν Γήκνο δύλαηαη λα θεξύμεη 

ηνλ κηζζσηή «έθπησην» ηεο κηζζώζεσο θαη λα πξνβεί ζηελ άζθεζε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο ηνπ 

ελώπηνλ θάζε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θαη αξρήο, ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.   

 

10) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο-Καιήο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο 

 

Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ θαηαζέζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο 

εγγύεζε, ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, Γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 

Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε 

ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό, από απηόλ πνπ επηζπκεί λα 

ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Τξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, 

πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο, γηα έλα έηνο σο εμήο: 

1) γηα ην ηζόγεην κε παηάξη θαη ην ρώξν ηνπ ππνγείνπ πνζό: 1.800,00€ 

2) γηα ην νξνθνδηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ Α-1 πνζό 930,00 € 

3) γηα ην νξνθνδηακέξηζκα 2νπ νξόθνπ Β-1 πνζό 484,80€ 

 

Ζ Δγγύεζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε 

«Καιήο εθηέιεζεο» ηνπ απηνύ Σακείνπ, πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ησλ επηηεπρζέλησλ 

κηζζσκάησλ ελόο έηνπο.  



Τν πνζό απηό ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλν κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Γελ ζα ζπκςεθίδεηαη κε 

ηπρόλ θαζπζηεξνύκελα ελνίθηα θαη ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνλ κηζζσηή, εθόζνλ δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ζύκθσλα κε ην Νόκν θαηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο θαη 

ηεο εθπιήξσζεο όισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή πνπ απνξξένπλ από ηελ κίζζσζε. 

Σηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο απηεπάγγειηα. 

Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πιεηνδόηε. 

 

11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

 

- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε 

θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

- Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε από θάζε άπνςε (κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

θαη ηεο πγηεηλήο θαη ηεο θαζαξηόηεηαο) θαη δελ κπνξεί λα επηθέξεη νπζηώδεηο αιινηώζεηο ζην κίζζην, 

νύηε λα ελεξγήζεη ζε απηό κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ ζύζηαζε, νύηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

- Κάζε ελδηαθεξόκελνο κηζζσηήο, νθείιεη, πξν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία, λα επηζθεθζεί ην 

πξνο κίζζσζε αθίλεην, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Γήκν Είηζαο, ώζηε λα ιάβεη γλώζε ηνπ ζπλόινπ 

ηεο θηηξηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνληαο πιήξσο ην κίζζην θαη κε ηερληθό ηεο 

εθινγήο ηνπ, κε δηθαηνύκελνο ζε θακηά πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ λα επηθαιεζζεί, νπνηαδήπνηε 

ύπαξμε πξαγκαηηθώλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ –ειαηησκάησλ. 

- Με ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο πξέπεη λα είλαη παξώλ ζηελ ζύληαμε πξσηνθόιινπ 

παξαιαβήο – παξάδνζεο (ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ κηζζσηή θαη ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ) 

- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη κε δαπάλεο ηνπ ηηο ηπρόλ ειιείςεηο πνπ έρεη ην κίζζην. Μεηά 

ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηηο δαπάλεο πνπ έθαλε θαη νη επηζθεπέο 

ζα παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ.  

- Απαγνξεύεηαη λα ελεξγεί ζην κίζζην επηζθεπέο, κεηαξξπζκίζεηο ή πξνζζήθεο, έζησ θαη αλ είλαη 

αλαγθαίεο, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ εθκηζζσηή θαη ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε από ην Νόκν άδεηα 

αξρώλ. 

- Απαγνξεύεηαη λα αθαηξέζεη θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσλ θαη ηελ απνρώξεζή ηνπ από ην κίζζην, 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε έρεη θάλεη, έζησ θαη πνιπηειή, έζησ θαη θαηά παξάβαζε ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ. 

- Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα ηνπο 

θαηάζηαζε, κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηνύ. 

- Τνλ κηζζσηή βαξύλνπλ όιεο νη δαπάλεο γηα ηα ηέιε ύδξεπζεο ηα έμνδα θαηαλάισζεο θ.ι.π. 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηα δεκνηηθά ηέιε θάζε κνξθήο θαζώο θαη νη δαπάλεο θάζε κνξθήο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ αθηλήηνπ ή γηα ηπρόλ επηζθεπέο/βειηηώζεηο αθόκε θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο αλαγθαίεο.  

- Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ινηπώλ αδεηώλ θαη λα ηεξεί θαηά γξάκκα όιεο ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πγηεηλή θαη ηηο πεξί θνηλήο εζπρίαο δηαηάμεηο. Ο Γήκνο δελ 

επζύλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζήο ηνπο. 

- Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ην Γήκν γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη 

λα έρεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ Είηζαο.   

- Δληόο δέθα (10) εκεξώλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο αξρήο, πεξί 

θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ν κηζζσηήο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζην όλνκά ηνπ (ΓΔΖ, Ύδξεπζε, θ.ι.π). 

- Απαγνξεύεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο όπσο επίζεο 

απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ππνκίζζσζε. 

- Ο Γήκνο δηθαηνύηαη κε εθπξόζσπό ηνπ λα πξνβαίλεη ζε επηζεώξεζε ηνπ κηζζίνπ γηα λα δηαπηζηώλεη 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

 



- Ο Γήκνο Είηζαο, εθόζνλ δελ ηεξνύληαη  απαξέγθιηηα νη όξνη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ζα έρεη ην 

δηθαίσκα λα ιύζεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηνλ κηζζσηή.  

- Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή επέιζεη ζηελ εηθόλα θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ «κηζζσηή» (θπζηθνύ 

πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο), ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ δήκνπ θαη ζα 

γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ.  

- Σε πεξίπησζε αίηεζεο έληαμεο ηνπ «κηζζσηή» ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελν-αλαπηπμηαθό πξόγξακκα, 

πνπ ζα αθνξά ηε βειηίσζε, αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ηνπ κηζζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ζα ππνβιεζεί από ηνλ κηζζσηή ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, ην νπνίν ζα εμεηάζεη ηελ πξννπηηθή ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κίζζσζεο κε θξηηήξην ηα έηε 

πνπ ζα απαηηεζνύλ από ην πξόγξακκα, γηα ηελ επηηπρή ηνπ νινθιήξσζε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ν δήκνο 

δελ ζα επηβαξπλζεί από ηελ ελ ιόγσ επέλδπζε πνπ ηπρόλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, αληίζεηα ζα παξακείλεη 

απηή, πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ. 

  

12) Λήμε κίζζσζεο 

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, λα παξαδώζεη ην κίζζην 

θαη ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε επζπλόκελνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

θζνξάο θαη βιάβεο Δπίζεο ζα έρεη ππνρξεσηηθά εμνθιήζεη θάζε είδνο νθεηιήο πνπ αθνξά θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν ην κίζζην.  

Ζ θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο γίλεηαη εγγξάθσο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηξεηο (3) 

κήλεο από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζην Γήκν Είηζαο. Σην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ κελώλ ν κηζζσηήο 

εάλ ην επηζπκεί παξακέλεη ζην κίζζην ή αλ ζπκθσλήζεη κε ην Γήκν κπνξεί λα παξαδώζεη ην κίζζην θαη 

πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξηκήλνπ ηεο θαηαγγειίαο, νπόηε ζα νθείιεη ηα κηζζώκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν, κεηά ηελ θαηαγγειία θαη έσο ηε ζπκθσλεκέλε παξάδνζή ηνπ, κε ζύληαμε 

πξσηνθόιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο εμνπιηζκνύ, ζα θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

Δάλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κεηά ηε ιήςε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο παξαθξαηεί αδηθαηνιόγεηα ηε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη ζα απνδεκίσζε ρξήζεο ζην Γήκν θαηαβάιινληαο ηα 

αληίζηνηρα κηζζώκαηα σο απνδεκίσζε ρξήζεο κέρξηο όηνπ απνβιεζεί από ην κίζζην. 

 

13) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

 

Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο, 

ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ δήκνπ. 

Yπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο, 

θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ δήκνπ θαη ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Είηζαο. Ο 

ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηε ζύκβαζε. Σε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν 

αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

Κάζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ όπσο θαη ε ηπρόλ αλακίζζσζε ή ε παξάηαζεο 

ηεο κίζζσζεο, ζα απνδεηθλύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν εγγξάθσο, απνθιεηζκέλνπ νπνηνπδήπνηε 

άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ, αθόκε θαη απηνύ ηνπ όξθνπ. 

Ο εθκηζζσηήο επηθπιάζζεηαη λα δώζεη ζηνλ κηζζσηή δηθαίσκα νιηθήο ή κεξηθήο ππνκηζζώζεσο ηνπ 

κηζζίνπ ή νπνηαζδήπνηε παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ή αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ, κε αληάιιαγκα ή 

ρσξίο. Σε πεξίπησζε πνπ ήζειε εγθξηζεί ε ππνκίζζσζε, ν κηζζσηήο κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ δελ 

απαιιάζζνληαη από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβαλ απέλαληη ζηνλ Γήκν Είηζαο κε ηελ δηαθήξπμε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αξρηθνύ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη 

λα αλαθνηλώλεη ζηνλ Γήκν Είηζαο ηε ζύληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο ππνκίζζσζεο ππνβάιινληαο 

ζπγρξόλσο θαη αληίγξαθν απηνύ, καδί κε ην απνδεηθηηθό ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κίζζσζεο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 

Δπηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 34/1995, κεηά ηξηεηίαο από ηε ζύλαςε 

ηεο κίζζσζεο, ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζε εηαηξία πξνζσπηθή ή πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, 

πνπ ζα ζπζηαζεί κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ κηζζσηή θαηά πνζνζηό 35%. Έλαληη ηνπ εθκηζζσηή 

επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ θαη ν κηζζσηήο θαη ε εηαηξία ζηελ νπνία παξαρσξήζεθε ε ρξήζε ηνπ 

κηζζίνπ. 



 

14) Δπζύλε –δηθαηώκαηα εθκηζζσηή Γήκνπ 

 

Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ κηζζώκαηoο 

ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ νπζηαζηηθνύ ζπνπδαίνπ ιόγoπ.  

Τπρόλ κε έγθαηξε άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ή θάπνηνπ από απηά, δελ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζησπεξά παξαίηεζε από απηά, αθνύ ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ηα αζθεί, 

νπνηεδήπνηε, είηε νκαδηθά, είηε αηνκηθά. 

Παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή ή πιεηνδόηε. 

Ο δήκνο δηθαηνύηαη λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζε επηζεώξεζε ησλ θηηξηαθώλ θαη κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ, πξνο έιεγρν ηεο θαηαζηάζεσο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο απηώλ, λα 

ππνδεηθλύεη ηπρόλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη από ηελ ρξήζε, απ’ απηνύο θαη πάληνηε κε 

δαπάλεο ηνπ κηζζσηνύ. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ δελ ζα πξνζβάιιεηαη ν κηζζσηήο θαη δελ ζα 

ζίγεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αζθνύκελεο ζην κίζζην επηρείξεζεο. 

Ο εθκηζζσηήο δήκνο δελ ππνρξεώλεηαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ, έζησ θαη 

αλαγθαία. Κάζε επηζθεπή ή πξνζζήθε ζην κίζζην, όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε πνπ ζα 

γίλεη από ηνλ κηζζσηή, πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Είηζαο κεηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο 

κίζζσζεο, ρσξίο θακία απνιύησο απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο δελ δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη ηα 

νηθνδνκηθά πιηθά. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη απαξέγθιηηα νη όξνη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

15) Γεκνζίεπζε δηαθήξπμεο 

 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα ( 10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε 

ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Είηζαο 

(Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα) θαη ζην δεκνηηθό θηίξην επί ηεο νδνύ Εσζηκαδώλ 5 ζηα Ησάλληλα. 

Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα ΓΗΑΥΓΔΗΑ.        

Δπίζεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ.     

 

                          

16) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο (άξζξν 6 Π.Γ./81) : 

Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ : 

α) Τν απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) αλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη 

λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο δελ πξνζέιζεη 

απηόο εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

- Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ, σο ειάρηζην δε όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ην νπνίν θαηαθπξώζεθε ζην 

όλνκά ηνπ, ην νπνίν, όκσο είλαη δπλαηόλ λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

3. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δηεμάγεηαη 

ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

Η επανάληψη ηης δημοπραζίας ενεργείηαι με βάζη ηη δοθείζα ηελεσηαία προζθορά καηά ηην προηγούμενη 

δημοπραζία, (ζηην περίπηωζη μη εμθάνιζης ηοσ ηελεσηαίοσ πλειοδόηη και ηοσ εγγσηηή ηοσ για ηην 

σπογραθή ηης ζύμβαζης μίζθωζης). 

Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε «απεπζείαο 

ζπκθσλία», ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. 

 



 

 

17) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Είηζαο: θα νθία 

Εηάθα θαη θα Δπαλζία Παληαδή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λεσθ. Παζζαξώλνο 1 

- Διενύζα,  Σειέθσλα: 2653360022 & 2653360013 αληίζηνηρα. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

 

 

                                                                                         Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ 

               

 

 

                                                                                           ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ   

 

 

 


