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Αριθ. Απόφασης: 242/2016 
 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση µε δηµοπρασία του 

δηµοτικού ακινήτου στη συµβολή των οδών ∆ιός –Λαγκαδά ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων  

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µήνα ∆εκεµβρίου, του 

έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ.συνήλθε η Οικονοµική 

Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, µετά από την 16614/28-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 

ήταν:  

1)Μεζίκης Βασίλειος(Πρόεδρος),2)ΣιδηρόπουλοςΣάββας(Μέλος)  3)Καρράς 

Ευστράτιος(Μέλος),4)Αποστολίδου Μαρία(Μέλος),5)Ράπτου Όλγα(Μέλος). 

 

Απόντες: 1)Κουσενίδης Αλέξανδρος(Μέλος),2)Κατζικάς Γεώργιος(Μέλος),3)Καζαντζίδης 

Γεώργιος,4)Ζωναρέλη –Λαζαρίδου Κυριακή (Μέλος). 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών  την υπ’ 

αριθµ.  369/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας αποφασίστηκε η εκµίσθωση του 

δηµοτικού ακινήτου στη συµβολή των οδών ∆ιός –Λαγκαδά ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παργρ 1 του N.3463/2006: «Η εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και των 

Κοινοτήτων γίνεται µε δηµοπρασία»  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π∆ 270/1981: « Η πρώτη δηµοπρασία γνωστοποιείται δια 

διακηρύξεως εκδιδοµένης υπό του ∆ηµάρχου βάσει των δια αποφάσεως των αρµοδίων οργάνων 

του ∆ήµου καθορισθέντων όρων.»  



 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010:  «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο που:..……ε) 

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες», 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούµαστε προς την Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους 

διακήρυξης για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης αυτού και να συντάξει τη διακήρυξη, ως το κάτωθι 

σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη της και το σχετικό Πρακτική της Επιτροπής Καταµέτρησης και 

Εκτίµησης των προς εκποίηση- αγορά- µίσθωση- εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου, κατ΄ αρθρα 7, 8 

και 9 Π∆ 270/81.  

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ EKΜΙΣΘΩΣΗΣ ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 118 ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αµπελοκήπων  

 

Άρθρο 1ο  – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄12, Αµπελόκηποι, την 

……12-.2016, ηµέρα ….. και ώρα …..µ έως ….µµ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.∆. 270/81. 

 

Άρθρο 2ο – ∆ηµοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη δηµοσιεύεται δέκα τουλάχιστον (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε 

τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και στα δηµοσιότερα µέρη 

του ∆ήµου  

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π∆ 270/1981 

και αυτές του άρθρου 3 του Ν.3548/07 σε µία εφηµερίδα της πόλης ή του νοµού και σε µία 

ηµερήσια εφηµερίδα Αθηνών ή Θεσσαλονίκης τουλάχιστον δέκα ηµερολογιακές (10) ηµέρες πριν 

την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Άρθρο 3ο – Χώροι προς εκµίσθωση 

Ο υπό εκµίσθωση χώρος είναι ακίνητο εµβαδού 1.360τµ, εντός του οποίου υφίσταται υποσταθµός 

φυσικού αερίου (ισόγειο κτίσµα) εµβαδού 48τµ στη συµβολή της οδού ∆ιός και Λαγκαδά εντός των 

ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 



 

 

 Άρθρο 4ο – ∆ιάρκεια µίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εννεαετής από την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης..  

 

Αρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των ………,00€ µηνιαίως, πλέον νοµίµων 

τελών, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης ακινήτου, της επιτροπής καθορισµού τιµήµατος για την 

εκµίσθωση ακινήτων σύµφωνα µε το Π∆ 270/81 και την υπ’αρ. 403/2015  απόφ.∆Σ. 

 

Άρθρο 6ο – Χρήση του µισθίου  

 

Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί για εµπορικές δραστηριότητες από τον µισθωτή ως χώρος 

υπαίθριας έκθεσης οχηµάτων χωρίς δικαίωµα µονίµων κατασκευών . 

 

Άρθρο 7ο – Κατάθεση προσφορών 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του.  

Για τα νοµικά πρόσωπα-εταιρίες, από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.  

• Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν 

τροποποιήσεις του.  

• Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως 

ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις  

• Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικ. 

Συµβούλιο (πρακτικό ∆.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και 

τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευση του σε ΦΕΚ.  

 

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν 

ως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισµού. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, 

ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι 

εκπρόσωποι ορίζονται από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο 

 

 

 



 

 

Αρθρο 8ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Αστυνοµική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού 

προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου 

εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής 

θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση 

των όρων της σύµβασης. 

3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή 

του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου:   

         α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, 

         β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και 

Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

        γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας 

(Α.Ε.) 

Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που 

αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο.  

5. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης 

τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου 

µε το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου µισθώµατος, δηλαδή …..,00€. 

 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό 10% επί του 

επιτευχθησόµενου µισθώµατος ενός έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του 

µισθώµατος και την τήρηση όλων των όρων του µισθωτηρίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης θα παραµείνει στην αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου καθ’ όλη τη διάρκεια της µισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον µισθωτή µετά τη 

λήξη της σύµβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 

µισθωτή. 

Για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός 

πενθηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 



 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία 

λύσης ή / και εκκαθάρισης. 

 

7. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ∆ήµο, ή, αν τυχόν έχει τέτοιες, έχει ήδη 

εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.  

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία ή του νόµιµου εκπροσώπου του 

ότι: 

i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii. ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆. 

 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε το 

ά.11 Ν.2690/99, εκτός της φορολογικής ενηµερότητας, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή 

θεωρηµένη, όπως ο νόµος ορίζει.  

 

Αρθρο 9ο – ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού 

1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών σε δηµόσια 

συνεδρίαση. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του 

διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση 

της δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών και η 

απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2. Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί 

στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά προσέλευσης 

καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους. 

3. Στη συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου 

να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει 

νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον 



 

 

πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

5. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από 

τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της 

επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών. 

7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του 

αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόµατι 

του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. 

 

Αρθρο 10ο –Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλει τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η 

οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

2. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον 

τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου της 

διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί 

συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµιά αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του 

∆ήµου λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το νόµο αρµόδιο 

όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε 

επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε 

περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο 

κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο 

µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. 

 

Άρθρο 11ο – Καταβολή µισθώµατος 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται το τελευταίο 

δεκαήµερο εκάστου µήνα προκαταβολικά και η πληρωµή τους θα γίνεται χωρίς όχληση από το 

∆ήµο. Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου θα συντάσσει ετησίως χρηµατικό κατάλογο. Η 

αναπροσαρµογή του  µισθώµατος θα γίνεται ετησίως σε ποσοστό 1% επί του τελευταίου 

µισθώµατος. 

 

Σε περίπτωση τρίµηνης καθυστέρησης της καταβολής των παρόντων µισθωµάτων, ή και 

καθυστέρησης καταβολής οφειλών παλαιοτέρων µισθωµάτων του πλειοδότη που τυχόν έχουν 



 

 

ρυθµισθεί, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος άµεσα και η µισθωτική σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, 

από την ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καµίας 

µορφής αποζηµίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου.  

 

Άρθρο 12ο – Υπογραφή σύµβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη 

σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει 

υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού 

και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό 

τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την ανωτέρω επιτροπή. 

Άρθρο 13ο - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν 

πλειοδότης.  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το Γ. Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της 

δηµοπρασίας, 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται 

εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 

ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου.  

γ)µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την 

σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.  

 

Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που 

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρας προ της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά 

την προηγουµένη δηµοπρασία.   

 



 

 

Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση γίνεται απευθείας µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

Άρθρο 14ο  – Γενικές υποχρεώσεις 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του µισθίου.  

Το µισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ. 

Ο µισθωτής από την υπογραφή της µίσθωσης και εφεξής δε δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος 

για οποιονδήποτε λόγο, ακόµη και λόγω βλαβών και ζηµιών του µισθίου, πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως αποδεδειγµένων που καθιστούν παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ’ 

οιουδήποτε λόγου. Ο µισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του µισθώµατος και αν ακόµη δεν κάνει 

χρήση του µισθίου. 

Ο µισθωτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του 

εκµισθωτή, µονοµερώς να λύσει την παρούσα σύµβαση πριν από την παρέλευση του συµβατικού 

χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των µέχρι τη λήξη της 

µισθώσεως µισθωµάτων, που αυτοµάτως γίνονται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά. 

 

Άρθρο 15ο – ∆ιατήρηση κατάστασης µισθίου 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του, 

να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να 

συµµορφώνεται στις υποδείξεις του ∆ήµου. Επίσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου θα γίνει 

και οποιαδήποτε άλλη επέµβαση στο µίσθιο, πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπονται από το Νόµο 

 

Άρθρο 16ο  – Πραγµατική Κατάσταση µισθίου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για την πραγµατική και νοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, 

της οποίας έχει λάβει γνώση ο µισθωτής µε προσωπική του έρευνα, καθ ΄υπόδειξη της αρµόδιας 

υπηρεσίας του ∆ήµου. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγµατικά ή 

νοµικά ελαττώµατα του µισθίου, µη υποχρεούµενος σε µείωση του µισθώµατος ή λύση της 

µίσθωσης ή αποζηµίωση του µισθωτή. 

 

Άρθρο 17ο  – Παράδοση µισθίου 

Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 

παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Μετά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης για 

οποιονδήποτε λόγο, ο µισθωτής, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικού 

εγγράφου, υποχρεούται να εκκενώσει το κτήριο από τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλά του και τον 



 

 

εξοπλισµό του µε δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει επίσης µε δικές του δαπάνες, τυχόν ζηµιές 

που προκάλεσε στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και να το αποδώσει άδειο και 

ελεύθερο στο ∆ήµο. 

Σε περίπτωση όµως µη πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το ∆ήµο, τότε ο ∆ήµος 

δικαιούται να παρακρατήσει τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις του µισθωτή. 

Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ηµερών, ο ∆ήµος δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις 

εγκαταστάσεις του µισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την 

µίσθωση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον µισθωτή. 

 

Αρθρο 18ο - Υπεκµίσθωση 

Η υπεκµίσθωση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του µισθίου από τον 

µισθωτή σε τρίτους απαγορεύεται. 

 

Αρθρο 19ο –∆υνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφοµένης σύµβασης θα 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ∆ήµου 

οποιουδήποτε δικαιώµατός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το 

δικαίωµά του αυτό. 

 

Αρθρο 20ο – Παράβαση όρων 

Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής 

του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το χώρο χωρίς 

δικαστική παρέµβαση. 

 

Άρθρο 21ο - Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ∆/νση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης  

Ταχ. ∆/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123,  

Αρµόδιος υπάλληλος…………….. 

 

 

 

 



 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 

 

Α) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου στη 

συµβολή των οδών ∆ιός –Λαγκαδά ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  

Β) Συντάσσει τη διακήρυξη, ως το άνωθεν σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη της και το σχετικό Πρακτικό 

της Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης των προς εκποίηση- αγορά- µίσθωση- εκµίσθωση 

ακινήτων του ∆ήµου, κατ΄ αρθρα 7, 8 και 9 Π∆ 270/81.  

         Γ)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242/2016. 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  05/12/2016 

 

 

               Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                                                                               Μεζίκης Βασίλειος 

 

                                                  


