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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
α) το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981),
β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
γ) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
δ) τις διατάξεις του Α.Κ.,
ε) την υπ’ αριθ. 83/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης (Α∆Α: ΩΣ69ΩΚ3-16Ε) περί
αναγκαιότητας µίσθωσης ή αγοράς ακινήτου, για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου σε
ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο,
στ) την υπ’ αριθ. 197/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας (Α∆Α: ΩΕΘ0ΩΚ3-3Ι4).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου/των για τη στέγαση των υπηρεσιών
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 83/2018 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου χωρίς την αξία του.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Το/τα προς µίσθωση ακίνητο/α πρέπει να ευρίσκεται στον ∆ήµο Νέας Σµύρνης και εντός δύο
χιλιοµέτρων από την κεντρική πλατεία Νέας Σµύρνης.
2. Να έχει κύρια επιφάνεια τουλάχιστον 4.000 τ.µ. και βοηθητικούς χώρους τουλάχιστον 2.000 τ.µ. Οι
κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, σε ενιαία δοµή, µε σκοπό να
δηµιουργηθεί ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο.
3. Να έχει κατασκευαστεί µέσα στα τελευταία δεκαπέντε έτη και να είναι καλής κατασκευής και
κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται.
4. Να έχει κατάλληλη υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αποχέτευση και κεντρική θέρµανση.
5. Να έχει τουλάχιστον τρείς εισόδους – εξόδους και τουλάχιστον δυο ανελκυστήρες.
6. Στους βοηθητικούς χώρους πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον 20 στεγασµένες θέσεις
στάθµευσης.
7. Να έχει διαµορφωµένους διακριτούς χώρους, για εγκατάσταση γραφείων και ιδανικά να έχει
διαµορφωµένο χώρο, που θα δύναται να χρησιµοποιηθεί ως κέντρο διαχείρισης συστηµάτων
πληροφορικής και επικοινωνίας.
8. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που
ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η προσφορά να
γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, αρκεί να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης.
9. Σε περίπτωση που γίνεται η προσφορά από κάτοχο του(των) ακινήτου(των) δυνάµει χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing), πρέπει να προσκοµίζεται η έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, εκτός εάν
ρητά και ανεπιφύλακτα του χορηγείται από την σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης το
δικαίωµα µερικής ή ολικής υπεκµίσθωσης του(των) ακινήτου(των) και δικαίωµα παραχώρησης χρήσης
προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της απολύτου και υπ’ ευθύνη του µισθωτή επιλογής προκειµένου ο
εκάστοτε υποµισθωτής να το χρησιµοποιεί για να ασκεί σε αυτό αποκλειστικώς τη δραστηριότητα για
την οποία έχει νοµίµως συσταθεί και λειτουργεί η επιχείρησή του.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει εντός της προβλεπόµενης εικοσαήµερης
προθεσµίας από τη δηµοσίευση της διακήρυξης να υποβάλουν σε φάκελο, µε την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (έξω από το φάκελο), στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος), προς την
Επιτροπή Εκτίµησης-Καταλληλότητας του Π.∆. 270/81, τα κάτωθι δικαιολογητικά :

2

ΑΔΑ: 638ΘΩΚ3-ΠΥ6
1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις, του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών-εκµισθωτών
καθώς και αριθµό φορολογικού µητρώου και ∆.Ο.Υ.
2. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά µεταγραφών των τίτλων ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
4. Πιστοποιητικά βαρών και µη διεκδικήσεως και στοιχεία – έγγραφα απ’ όπου προκύπτει ότι το(α) ακίνητο(α)
είναι ελεύθερο(α) κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσηµείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή
αναγκαστικής, προικώου και κληρονοµικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώµατος τρίτου,
εισφορών, φόρων και τελών δηµοσίων και δηµοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζηµίωσης από
οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερο/α κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας µε όλα τα συµπαροµαρτούντα
δικαιώµατα των προσωπικών και πραγµατικών και των συναφών µε αυτά αγωγών από το Υποθηκοφυλακείο.
5. Πρόσφατο φύλλο και απόσπασµα καταχωρήσεως του(των) ακινήτου(των) στα βιβλία του οικείου
Κτηµατολογίου.
6. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη του(των) ακινήτου(των) ή του κατόχου σε περίπτωση που γίνεται η προσφορά
από κάτοχο του(των) ακινήτου(των) δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing).
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του ιδιοκτήτη, που να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού ή του
κατόχου σε περίπτωση που γίνεται η προσφορά από κάτοχο του(των) ακινήτου(των) δυνάµει χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing).
8. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Νέας Σµύρνης περί µη οφειλής, που να ισχύει κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού (Ελ. Βενιζέλου 14, 1ος όροφος).
9. Θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα από την αρµοδία πολεοδοµία δια όρους δόµησης και αρτιότητα. Στην
περίπτωση των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, σχεδιάγραµµα κατόψεως, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
και κανονισµού πολυκατοικίας, επικυρωµένη µε την µεταγραφή της και την καταχώρησή της στο
κτηµατολόγιο του οικείου κτηµατολογικού γραφείου.
10. Θεωρηµένη οικοδοµική άδεια, του(των) ακινήτου(των) από την οποία θα προκύπτει η χρήση του ακινήτου
και η οποία θα είναι κατάλληλη για το σκοπό τον οποίο προορίζεται.
11. Υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση προσφέροντος του Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνεται-βεβαιώνεται ότι
στο(α) κτίσµα(τα) (αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή ότι αυτές έχουν
τακτοποιηθεί.
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισµού
η πυρκαγιάς.
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης,
τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
14. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη του προσφέροντος, για τον καλύτερο
προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη
µισθωτική του αξία.
15. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
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16. Αντίγραφα Λογαριασµών ∆ΕΗ & ΕΥ∆ΑΠ.
17. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Ταµείου Παρακαταθηκών
& ∆ανείων ύψους 200,00 ευρώ ως εγγύηση συµµετοχής.
Η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής θα επιστραφεί στον τελευταίο µειοδότη µετά την υπογραφή της
µισθωτικής σύµβασης, στους δε υπόλοιπους συµµετέχοντες, για τους µεν κριθέντες ως ακατάλληλους από την
Επιτροπή Εκτίµησης-Καταλληλότητας, θα τους αποσταλεί µαζί µε το φάκελο και την έκθεση, µε την οποία
κρίθηκαν ακατάλληλοι, στους δε κριθέντες ως κατάλληλους, θα επιστραφεί µετά την έγκριση των πρακτικών
της δηµοπρασίας.

Άρθρο 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής :

Α1. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (Ελ. Βενιζέλου 14 4ος όροφος)
εντός της ανωτέρω εικοσαήµερης προθεσµίας προς την στην Επιτροπή Εκτίµησης-Καταλληλότητας του
άρθρου 7 του Π. ∆. 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων
ακινήτου(των) και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι
λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης µαζί µε τις
προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο ∆ήµο, µε µέριµνα του οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν που
εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Α2. ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής, προφορικής, µειοδοτικής
δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό να λάβουν µέρος σ' αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα
κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α' φάσης.
∆ιεξάγεται η δηµοπρασία από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του άρθρου 1 του Π.∆.270/81.
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία µετά τη λήξη της δηµοπρασίας
υπογράφονται από τον µειοδότη και τον εγγυητή του και τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής σύµφωνα µε την
παρ.7του άρθρου 5 του Π.∆.270/81.
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της
δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 5 του Π.∆.270/81, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται προς
έλεγχο νοµιµότητας στην αρµόδια ελεγκτική αρχή.
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Άρθρο 3ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρία υπεύθυνος µε αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.
Άρθρο 4ο
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Άρθρο 5ο
Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε επανάληψη δηµοπρασίας εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το
µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ο κύριος του ακινήτου συνυπογράφει τη σύµβαση
µίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του µισθίου από το ∆ήµο καθ’ όλη τη διάρκεια της
µίσθωσης, εκτός εάν ρητά και ανεπιφύλακτα του χορηγείται από την σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης το δικαίωµα µερικής ή ολικής υπεκµίσθωσης του(των) ακινήτου(των) και δικαίωµα παραχώρησης
χρήσης προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της απολύτου και υπ’ ευθύνη του µισθωτή επιλογής προκειµένου ο
εκάστοτε υποµισθωτής να το χρησιµοποιεί για να ασκεί σε αυτό αποκλειστικώς τη δραστηριότητα για την
οποία έχει νοµίµως συσταθεί και λειτουργεί η επιχείρησή του.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.
Άρθρο 6ο
Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή για τη συµµετοχή
του στη δηµοπρασία, ύψους 200,00 ευρώ, ως εγγύηση συµµετοχής.
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Άρθρο 7ο
∆ιάρκεια µίσθωσης
Η χρονική διάρκεια της µισθώσεως θα είναι εξαετής (6), αρχόµενη από της υπογραφής της µισθωτικής
σύµβασης και του σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής, µε δυνατότητα παράτασης έως έξι (6)
έτη, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αιτήσεως του εκµισθωτή.
Ο µισθωτής ∆ήµος δικαιούται να αποχωρήσει από το µίσθιο οποτεδήποτε και να λύσει µονοµερώς τη
σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφόσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα
µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το µισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λύση της σύµβασης.
Άρθρο 8ο
Τίµηµα µισθώµατος & Προθεσµία καταβολής του
Το µηνιαίο µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για τα δύο (2) πρώτα µισθωτικά έτη, από δε το τρίτο
µισθωτικό έτος και εφόσον δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση που καταβάλλουν οι
ΟΤΑ, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή
δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
(Ε.Σ.Υ.Ε.). Το µηνιαίο µίσθωµα θα προκαταβάλλεται και θα κατατίθεται κάθε µήνα σε τραπεζικό λογαριασµό
του εκµισθωτή, µετά την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τον µισθωτή.
Άρθρο 9ο
Αλλαγή κυριότητας µισθίου
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας, νοµής, επικαρπίας κ.λ.π. του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος
κύριος, νοµέας, επικαρπωτής κ.λ.π., αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
µίσθωση.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κύριος του ακινήτου
υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε το δήµο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, µε τους ίδιους όρους.
Άρθρο 10ο
∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη
διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης www.neasmyrni.gr (προκηρύξεις) καθώς
και στη ∆ιαύγεια.
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Άρθρο 11ο
Επανάληψη της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν :
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την αρµόδια
∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής για το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη
σύµβαση.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του
εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνοµα του, δυνάµενο να
µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της
διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ & ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
Άρθρο 12ο
Ο µισθωτής ∆ήµος µπορεί να προβεί στη διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων του µισθίου για την
καλύτερη εξυπηρέτησή του υπό τον όρο ότι οι εργασίες αυτές δεν θα θίγουν τους κοινόκτητους και
κοινόχρηστους χώρους, την εξ’ οπλισµού σκυροδέµατος κατασκευή του Μισθίου ή όλου του Ακινήτου καθώς
και την ασφάλεια, αντοχή και στερεότητα αυτού. Ο µισθωτής µπορεί επίσης να προβεί στην προσαρµογή
τηλεφωνικού, υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου.
Μετά τη λήξη της σύµβασης όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν από το ∆ήµο και οι εγκαταστάσεις που
έγιναν από αυτόν περιέρχονται σε αυτόν (∆ήµο), χωρίς δικαίωµα εκµισθωτή προς αφαίρεση ή οποιαδήποτε
αποζηµίωσή του, ούτε αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, από τα οποία
δικαιώµατά του παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από τώρα. Ο ∆ήµος υποχρεούται να αποδώσει το µίσθιο
στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Κάθε εγκατάσταση που γίνεται από τον ∆ήµο ανήκει σε αυτόν, ο οποίος και έχει κάθε δικαίωµα να την
αφαιρέσει.
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Άρθρο 13ο
Ο Μισθωτής υποχρεούται πάντα να κάνει καλή

χρήση του Μισθίου (υπό την επιφύλαξη των

τροποποιήσεων που ο Μισθωτής τυχόν διενεργήσει), διαφορετικά, θα ευθύνεται σε αποζηµίωση για φθορές και
βλάβες που προκλήθηκαν στο Μίσθιο από κακή χρήση του Μισθίου ή υπαιτιότητα του Μισθωτή, εκτός εάν οι
τοιαύτες φθορές και βλάβες προέρχονται από την συνήθη χρήση, για την αποκατάσταση των οποίων ευθύνεται
αποκλειστικά ο Εκµισθωτής.
Άρθρο 14ο
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εκτελέσει πριν ή κατά τη διάρκεια της µίσθωσης καµία επισκευή του
µισθίου έστω και αναγκαία και ο εκµισθωτής οφείλει να αποκαθιστά κάθε βλάβη και φθορά που δεν
προέρχεται από τη συνήθη χρήση.
Άρθρο 15ο
Μόλις λήξει η σύµβαση ή δηλώσει ο «µισθωτής ∆ήµος» ότι επιθυµεί τη λύση της, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του παρόντος, η µίσθωση θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη.
Άρθρο 16ο
Η δαπάνη καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος, υδρεύσεως και τηλεφώνου βαρύνει ολοκληρωτικά το
µισθωτή ∆ήµο.
Άρθρο 17ο
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να πληρώσει κρατήσεις 2% επί του καταβαλλόµενου
µισθώµατος υπέρ ΤΑ∆ΚΥ καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση ή νόµιµα έξοδα.
Άρθρο 18ο
Όλοι οι όροι της µισθώσεως καθώς και της διακηρύξεως, συµφωνούνται ουσιώδεις. Σε περίπτωση
παραβάσεως οιουδήποτε όρου, θεωρουµένων ως ενιαίου συνόλου, από τον εκµισθωτή δικαιούται ο µισθωτής
∆ήµος να καταγγείλει τη µισθωτική σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική και αποθετική του ζηµία από τον
εκµισθωτή.
Κάθε τροποποίηση των όρων µπορεί να γίνει µόνον εγγράφως.
Άρθρο 19ο
Η µη άσκηση ή η µη έγκαιρη άσκηση δικαιώµατος του µισθωτή ∆ήµου, η οποία αναγνωρίζεται από το
Νόµο ή την διακήρυξη και µισθωτική σύµβαση, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή
του από το δικαίωµα αυτό.
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Άρθρο 20ο
Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια.
Άρθρο 21ο
Για την παρούσα δηµοπρασία και τη µισθωτική σύµβαση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.∆.
270/81, του Ν.3463/06 (άρθρο 194), του Ν.3852/10 και οι διατάξεις του Α.Κ.
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο της
∆ηµοτικής Περιουσίας, Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος, τηλέφωνο 2132025930 Αννίτα Γιαµπίλη.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση τους
στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

9

