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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
   ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
    ΔΓΡΑ: ΔΛΔΟΤΑ 
 
  ΑΡ. ΑΠΟΦ.  50/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό Απ. 05/26-02-2018 
ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ 
Δπιηποπήρ    ηος Γήμος Είηζαρ. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
«Καηάπηιζη όπων εκμίζθωζηρ ακινήηος 
(Κληποδοηήμαηορ Φωκίωνορ Ράδος) 
ζηην οδό Βηλαπά και Μπαλάνος 30 ζηα 
Ηωάννινα (διαμέπιζμα Β1)». 

 
ηελ Διενύζα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 26 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ 
ηνπ έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13.00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 
2624/22-02-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ & ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε ή 
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, γηα λα 
ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε λόκηκεο απαξηίαο, 
αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πέληε  (5) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ  

1. Πιηάθνο Μηραήι-Πξόεδξνο   
2. Βνηζηθαο Αιθηβηάδεο-Μέινο  
3. Γθνπγηάλλνο Δπάγγεινο-Μέινο  
4. Γξίβαο Πεξηθιήο –Αλαπι.Μέινο 
5. Μάζηαθαο Θσκάο- Μέινο 

 

 

 

                  
ΑΠΟΝΣ
Δ 

ΑΠΟΝΣΔ 
1.Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
2.Βνύδαο Υξπζόζηνκνο 

  
  

  
 

 

Δπίζεο παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. ηαύξνπ Αγγειηθή γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, έζεζε ππόςε ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα εμήο: 

ύκθσλα θαη κε ην κε αξ. πξση. 4009 ( 75241/2010)/30-3-2011 έγγξαθν ηνπ 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππάγεηαη ε 
δηαρείξηζε ηδξπκάησλ θαη θεθαιαίσλ απηνηεινύο δηαρείξηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ.  
  Από ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη όηη ε δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ αλήθεη πιένλ 
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ ε νπνία πξηλ ηε ιήςε απόθαζεο 
ιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ 
εθπξνζώπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ν νπνίνο γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 
θνηλόηεηαο.  
    Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ αλσηέξσ ηξόπν ην 
θιεξνδόηεκα  ηνπ Γήκνπ Είηζαο Φσθίσλνο Ράδνπ. 
Σν Κιεξνδόηεκα Φσθίσλνο Ράδνπ, έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ έλα αθίλεην                     
(δηακέξηζκα)β΄νξόθνπ  πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βειαξά θαη Μπαιάλνπ 30 ζηα 
Ησάλληλα ήηνη:  
α) Γηακέξηζκα Β-1 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 94,60 η.κ. ΚΑΔΚ 201190814002/0/19 πνπ 
απνηειείηαη από ζαιόλη,δηάδξνκν ,ηξία ππλνδσκάηηα ,θνπδίλα ,ινπηξό θαη WC, ην 
νπνίν, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ, είλαη θελό θαη πξέπεη λα 
θηλεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηε εθκίζζσζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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      ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο είπε όηη γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα εγθξηζνύλ νη όξνη 
ηεο δηαθήξπμεο θαη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4182/2013 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4223/2013, ην ζρέδην ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
                                       ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
1) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα 
ηελ εθκίζζσζε ηνπ παξαθάησ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βειαξά θαη 
Μπαιάλνπ 30 ζηα Ησάλληλα:  
α) Γηακέξηζκα Β-1 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 94,60 η.κ. ,ΚΑΔΚ 201190814002/0/19 πνπ 
απνηειείηαη από ζαιόλη,δηάδξνκν ,ηξία ππλνδσκάηηα ,θνπδίλα ,ινπηξό θαη WC, 
2) Ζ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ πξνζθνξώλ ζα θαζνξηζηεί κε πεξηιεπηηθή 
πξόζθιεζε-δηαθήξπμε, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο θαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο πνπ βξίζθεηαη ην παξαπάλσ αθίλεην  
ζηελ νδό Βειαξά θαη Μπαιάλνπ 30 ζηα Ησάλληλα  
3) Καζνξίδεη ην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ επξώ 
(300,00€) κεληαίσο, κε βάζε ηα κηζζώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ πίλαθα 
αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηεο πεξηνρήο..  
4) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο πνπ έρεη ζπληαρζεί αξκνδίσο θαη 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα.  
    
                      Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  50/2019 
ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ: 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     ΣΑ ΜΔΛΖ 
                   ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
           
          ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ                  ηαύπος Αγγελική       Ακολ.Τπογπαθέρ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΗΧΝΝΗΝΧΝ  
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ  
ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ  ΦΧΚΗΧΝΟ 
ΡΑΓΟΤ 

                      Δλεούζα 26-02-2019  

Γπαμμαηεία Οικονομικήρ Δπιηποπήρ  
Σηλ. 2653360008  
e-mail: lstaurou@zitsa.gov.gr  
 
                                                                
 
                                                             ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 
Δκμίζθωζηρ ακινήηος (διαμεπίζμαηορ) ηος Κληποδοηήμαηορ Φωκίωνορ Ράδος 
πος βπίζκεηαι ζηην οδό Βηλαπά και Μπαλάνος 30 ζηα Ηωάννινα.  
Καηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 50/2019 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο, εθηίζεληαη ζε εθκίζζσζε κε ππνβνιή πξνζθνξάο έλα αθίλεην (δηακέξηζκα Β-
1) Β΄νξόθνπ  ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Φσθίσλνο Ράδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 
Βειαξά θαη Μπαιάλνπ 30 ζηα Ησάλληλα ήηνη:  
α) ) Γηακέξηζκα Β-1 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 94,60 η.κ. ΚΑΔΚ 201190814002/0/19 πνπ 
απνηειείηαη από ζαιόλη,δηάδξνκν ,ηξία ππλνδσκάηηα ,θνπδίλα ,ινπηξό θαη WC,  θαη 
γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηπιών (3) σπόνων θαη κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:  
 
Άπθπο 1ο  
Ζ εθκίζζσζε αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ σο  θαηνηθία.  
 
Άπθπο 2ο  
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη είηε απηνπξνζώπσο, είηε ηαρπδξνκηθώο, ζην 
γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 
πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ νδό Λ.Παζζαξώλνο 1 ζηελ Διενύζα Ησαλλίλσλ, ώξεο από 
08.00 πκ. έσο 14.00 πκ. ηει. 2653360000 θαη 2653360008, αξκόδηα ε θ.ηαύξνπ 
Αγγειηθή, γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζε πξνζεζκία 
είθνζη(20) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο-δηαθήξπμεο ε 
νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαη 
ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο πνπ βξίζθεηαη ην παξαπάλσ αθίλεην θαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4182/2013 θαη ηνπ Ν1703/87.  
 
Άπθπο 3ο  
Ζ κίζζσζε αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν 
πξέπεη λα ππνγξαθεί κεηά από δέθα πέληε (15) εκέξεο αθνύ αλαξηεζεί ην 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 
 
Άπθπο 4ο  
Ωο θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο, νξίδεηαη ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ επξώ 
(300,00€) κεληαίσο. Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία ζα ηζρύεη γηα ην 
πξώην έηνο (1) έηνο. Γηα θάζε επόκελν έηνο, ην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη 
εηεζίσο θαηά ην Νόκν θαη κε ζρεηηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κίζζσζεο, εθόζνλ ππάξμεη πεξίπησζε 
γηα ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ζα γίλεη λέα ζπκθσλία γηα ην θαζνξηζκό ηνπ 
πνζνζηνύ αύμεζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην ρξόλν απηό.  
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Άπθπο 5ο  
Ζ πξνζθνξά θάζε ελδηαθεξόκελνπ ζα ζπλνδεύεηαη από α) εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζε γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ 
ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, γηα ρξεκαηηθό πνζό ίζν κε δύν (2) 
κεληαία κηζζώκαηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, β) ππεύζπλε δήισζε όηη έιαβε γλώζε ησλ 
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζώο επίζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν 
πξνηίζεηαη λα πιεηνδνηήζεη γ) πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο δ) 
πηζηνπνηεηηθό δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο ε) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
θαη αλ είλαη εηαηξεία θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη πξαθηηθό 
εθπξνζώπεζεο.  
 
Ζ αλσηέξσ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
δεκνπξαζίαο ζηνπο απνηπρόληεο, θξαηείηαη όκσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη 
ππνβάιιεηαη καδί κε ηα πξαθηηθά ζηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα έγθξηζε.  
 
Άπθπο 6ο  
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ελώπηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Είηζαο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 
όιεο νη πξνζθνξέο θαη ηα από ην Νόκν πξνβιεπόκελα ζηνηρεία, ππνγξάθεηαη από 
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, εθαξκνδόκελσλ γηα ηα ινηπά ζρεηηθά 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4182/2013 θαη ηνπ ΠΓ 34/1995. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο κε ην ίδην ηίκεκα, νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
ππνβάιινπλ, επηηόπνπ εθείλε ηε ζηηγκή, βειηησκέλε πξνζθνξά. 
 
Άπθπο 7ο  
Αθνύ παξέιζεη ε πξνζεζκία  ησλ 15 εκεξώλ, από ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαξηεζεί ν 
πίλαθαο πξνζθνξώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ρσξίο λα 
ππάξμνπλ ελζηάζεηο, ηόηε εηδνπνηείηαη ν αλαθεξπρηείο κηζζσηήο ν νπνίνο νθείιεη 
κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξώλ λα πξνζέιζεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Είηζαο, 
γηα ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβνιαίσλ, πξνζθνκίδνληαο ρξεκαηηθή εγγύεζε 
πνζνύ ίζν κε δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο,θαζώο θαη αμηόρξεν εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.  
Ζ εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο.  
Καηά ηελ ππνγξαθή ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ επηζηξέθεηαη ε εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 .  
ε πεξίπησζε κε πξνζειεύζεσο ηνπ κηζζσηή κέζα ζηελ νξηδόκελε εκεξνκελία, ή 
αζεηήζεσο απ' απηόλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εθαξκόδνληαη εηο βάξνο ηνπ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 24 παξ.9 ηνπ Ν. 4182/2013 (επηβνιή πξνζηίκσλ θ.ι.π).  
 
Άπθπο 8ο  
Ζ κίζζσζε αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ιήγεη ηελ 
αληίζηνηρε εκεξνκελία ζύκθσλα κε ην Νόκν, νπόηε νθείιεη λα παξαδώζεη ην κίζζην 
ζε θαιή θαηάζηαζε, καδί κε ηηο από ηνλ ίδην γελόκελεο ηπρόλ πξνζζήθεο ή 
εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηέξρνληαη ζην Κιεξνδόηεκα, πιελ θπζηθά ησλ επίπισλ 
θαη ησλ ζθεπώλ θαη όζσλ άιισλ αθαηξνύληαη ρσξίο λα πξνθιεζεί δεκία ζην κίζζην 
θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  
 
Άπθπο 9ο  
Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κείσζε ηνπ ελνηθίνπ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία, πιελ όηαλ ππάξμεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ.  
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Σν ελνίθην ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε κήλα θαη κέρξη ηελ 5ελ εκέξα θάζε 
κελόο. 
 
Άπθπο 10ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα θάλεη κε 
δαπάλεο ηνπ ηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, ρσξίο λα επηθέξεη νπζηώδεο κεηαβνιέο ή 
αιινηώζεηο ζην κίζζην.  
Δπίζεο κπνξεί κε δαπάλεο ηνπ λα πξνβαίλεη ζε δηαξξπζκίζεηο ζην κίζζην, ρσξίο λα 
πξνμελεί βιάβε ζηελ ζηαηηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ, ύζηεξα από γλσκάηεπζε εηδηθνύ 
κεραληθνύ θαη κεηά από έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Δπίζεο, νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ κηζζίνπ, απνθξνύνληαο 
θάζε θαηαπάηεζε ηνπ από ηξίηνπο.  
 
Άπθπο 11ο  
Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ.  
 
Άπθπο 12ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δέρεηαη επηζθέςεηο ζην κίζζην ηόζνλ ησλ κειώλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο όζνλ θαη ησλ αηόκσλ πνπ ζα 
ελδηαθεξζνύλ κειινληηθά γηα πιεηνδνζία ζε πξνζερή λέα δηαθήξπμε εθκηζζώζεσο 
απηνύ ή εθπνηήζεώο ηνπ. 
 
Άπθπο 13ο  
ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε ελνηθίνπ ζα θαηαγγέιιεηαη θαηά ην λόκν 
ε ζύκβαζε κηζζώζεσο θαη ζα δεηείηαη δηθαζηηθά ε απόδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ 
θαη ε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ελνηθίσλ λνκηκόηνθα θαη από ηελ εκεξνκελία 
νθεηιήο θάζε ελνηθίνπ, ελώ ηαπηνρξόλσο ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο ε 
θαηαηεζείζα ρξεκαηηθή εγγύεζε.  
 
Άπθπο 14ο  
Γηα θάζε άιιν ζέκα ην νπνίν ήζειε πξνθύςεη ηόζνλ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνζθνξώλ όζνλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο, ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη 
από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4182/2013 θαη ηνπ 
Ν. 1703/87 πεξί αζηηθώλ κηζζώζεσλ όπνπ απηόο δελ αληίθεηηαη κε ηηο παξαπάλσ 
δηαηάμεηο. 
 
 
                                             Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 
 
 
                                                                    ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 
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