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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΟ
Λακβάλνληαο ππόςε:
1) Σν Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013) «Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ
θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (θαη εηδηθά ην άξζξν 24) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4261/14
θαη ηνλ Ν. 4223/13
2) Σελ αξ. 1/2014 Εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ(Γεληθή Δ/λζε Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη
Εζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ/Δ/λζε Κνηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ) «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ηνπ Ν. 4182/13 «Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη
ινηπέο δηαηάμεηο»»
ΓΙΑΚΗΡΤΣΣΟΤΜΔ
όηη εθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε έγγξαθεο πξνζθνξέο, ε εθκίζζσζε, κε ρξνληθή δηάξθεηα
ηξηώλ (3) εηώλ ηζόγεην θαηάζηεκα, εκβαδνύ 25,53η.κ., πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Π. Κπξηαθνύ 17
ζηνπο Ακπεινθήπνπο Αζελώλ, θαη ην νπνίν αλήθεη ζην Κιεξνδόηεκα Ηιία Καηζίρηε, ππό ηνπο εμήο
όξνπο:
1. Ωο ειάρηζηνο όξνο πξνζθνξάο γηα ηε κίζζωζε ηνπ ωο άλω πεξηγξαθόκελνπ αθηλήηνπ
νξίδεηαη ην πνζό ηωλ δηαθνζίωλ επξώ (200,00 €) κεληαίωο.
2. Η ελνηθίαζε αξρίδεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ιήγεη κεηά από
ηξία (3) έηε, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα ζπκθσλείηαη ε αλαλέσζε γηα ρξόλν ίζν ή θαη
βξαρύηεξν, κε ηνπο ίδηνπο ή επνπζησδώο δηαθνξεηηθνύο όξνπο, ην δε ζρεηηθό κηζζσηήξην ππνβάιιεηαη
ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ πξνο ελεκέξσζε απηήο.
3. Σν κίζζσκα (πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ) ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην πελζήκεξν θάζε
κηζζσηηθνύ κελόο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ην θιεξνδόηεκα, ρσξίο όριεζε από ηνλ
εθκηζζσηή.
4. Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζην δηαγσληζκό ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο θαη θαηόπηλ ζα
αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο, κέρξη ηε ιήμε ηεο
κίζζσζεο θαζώο θαη γηα θάζε ρξόλν παξάηαζεο απηήο, θαηά ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ Δείθηε Σηκώλ
Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), όπσο ν δείθηεο απηόο ππνινγίδεηαη από ηελ Ειιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή (ΕΛ.ΣΑΣ.). ε πεξίπησζε αξλεηηθνύ δείθηε ην κίζζσκα ζα παξακέλεη ζηαζεξό.
Καη΄ εμαίξεζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή όηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιόγνη
(ηδίσο απξόνπηε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο). Η ηξνπνπνηεηηθή ζύκβαζε
ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ πξνο ελεκέξσζε,
κπνξεί δε απηή, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ, λα κελ εγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα
ηξνπνπνηεηηθή ζύκβαζε, αιιηώο ηεθκαίξεηαη ε ζπλαίλεζή ηεο.
5. Ο πξνηηζέκελνο λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό πξέπεη ζηελ έγγξαθε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη
λα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπώλπκν ή επσλπκία πξνζθέξνληα, όλνκα παηξόο,
όλνκα κεηξόο, ΑΦΜ., δηεύζπλζε θαηνηθίαο) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ,
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο ην πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα θαη εκεξνκελία πξνζθνξάο.
Επίζεο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηνλ δηαγσληζκό αλ δελ πξνζθνκίζεη: α) Φσηνηππία
Αζηπλνκηθήο
Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ. Γηα ηνπο αιινδαπνύο πνιίηεο επηπιένλ απαηηείηαη αληίγξαθν βεβαίσζεο
λνκίκνπ παξακνλήο ζηε ρώξα β) Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα από Δ.Ο.Τ. γ) Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα από
ην Δήκν θαηνηθίαο ηνπ δ) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από ηνλ ΕΦΚΑ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΕΕ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο
αζθάιηζεο.

Αθόκα ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, Έιιελα ππήθνν, ν νπνίνο πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά α) έσο θαη δ) θαη ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην.
Δπίζεο ν πξνηηζέκελνο λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγωληζκό είλαη ππνρξεωκέλνο πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη δεθηόο ζ΄ απηόλ, λα θαηαζέζεη γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο αλαγλωξηζκέλεο ζηελ Διιάδα,
πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10 ηνπ αλωηέξω ειάρηζηνπ όξνπ ηεο πξνζθνξάο ππνινγηδόκελνπ γηα
έλα έηνο, ήηνη δηαθόζηα ζαξάληα επξώ 240,00€) .
Η εγγπεηηθή επηζηνιή αλ αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο επηζηξέθεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ
κίζζσζεο, ελώ αλ αξλεζεί ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο θαηαπίπηεη ππέξ
ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εηαηξεηώλ Α.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαηηείηαη ην αξρηθό
θαηαζηαηηθό ηνπο θαζώο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνύ κε ηα αληίζηνηρα ΦΕΚ θαη ζε πεξίπησζε Α.Ε.
επηπιένλ επηθπξσκέλν απόζπαζκα πξαθηηθώλ ηνπ Δ.. ηεο κε ην νπνίν απνθαζίδεηαη ε ζπκκεηνρή
ζηε δηαθήξπμε θαη νξίδεηαη ην πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάςεη ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη
ν αληίθιεηνο κε πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη δηεύζπλζεο απηνύ πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα
παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνύζα. Επίζεο ηα δηθαηνινγεηηθά β έσο θαη δ
ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όινπο ηνπο εηαίξνπο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε
δεκνπξαζία Αλώλπκεο Εηαηξείαο ηα δηθαηνινγεηηθά β έσο θαη δ ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα
αθνξνύλ όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Εληεηαικέλνπ ύκβνπινπ.
6. Ο πιεηνδνηώλ γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη λα
θαηαζέζεη ην λόκηκν πξνο ηνύην πιεξεμνύζην αιιηώο ζεσξείηαη όηη πιεηνδνηεί γηα δηθό ηνπ
ινγαξηαζκό.
7. Δελ ζα ιεθζνύλ θαζόινπ ππ΄ όςηλ πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ ηα αλσηέξσ αλαγξαθόκελα,
θαζώο θαη πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ ζα θαηαηεζνύλ από πξνεγνύκελνπο κηζζσηέο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο,
θαηά ησλ νπνίσλ εθδόζεθαλ από ην θιεξνδόηεκα δηαηαγέο απόδνζεο κηζζίνπ ή/θαη δηαηαγέο
πιεξσκήο γηα κηζζώκαηα ή θαηαηέζεθε ελαληίνλ ηνπο κηζζσηηθή αγσγή, θαζώο θαη από κηζζσηέο
άιισλ θιεξνδνηεκάησλ νη νπνίνη έρνπλ απαζρνιήζεη απηά ιόγσ δπζηξνπίαο ή θαθήο ρξήζεο ηνπ
κηζζίνπ.
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη
ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο,
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
8. ε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο άλεπ ππαηηηόηεηαο ηνπ
κηζζσηή, ε ζύκβαζε ζα ιύεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο-Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ρσξίο
επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηή θαη ζα επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή ηνπ άξζξνπ 5, ρσξίο άιιε ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο από ην Κιεξνδόηεκα.
9. Οπνηαδήπνηε παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή ή ηνπ
πιεηνδόηε.
10. Απηόο πνπ ζα αλαδεηρζεί κηζζσηήο νθείιεη λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, εληόο 10 εκεξώλ
από ηελ θνηλνπνίεζε ζ΄ απηόλ εγγξάθνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ,
πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην.
Οθείιεη επίζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ κίζζωζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
νη ινηπνί όξνη ηεο κίζζωζεο, λα θαηαζέζεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ,
ρξεκαηηθή εγγύεζε ίζε πξνο δύν κεληαία κηζζώκαηα, ή λα πξνζθνκίζεη ηζόπνζε εγγπεηηθή
επηζηνιή Σξάπεδαο, αλαγλωξηζκέλεο ζηελ Διιάδα. Η εγγύεζε απηή ζα είλαη άηνθε θαη ζα
απμάλεηαη νζάθηο αλαπξνζαξκόδεηαη ην κίζζωκα, ώζηε λα είλαη πάληνηε ίζε πξνο δύν κεληαία
κηζζώκαηα.
Η εγγύεζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ σο άλσ θιεξνδνηήκαηνο εάλ ε κίζζσζε δηαιπζεί πξόσξα από
νπνηαδήπνηε αηηία νθεηινκέλε ζε ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή. Επίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Κιεξνδνηήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ κηζζσηή
από ην κίζζην παξακείλεη απηόο νθεηιέηεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ από ηε κίζζσζε.
11. Ο Δήκνο ζα δέρεηαη γξαπηέο πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζε θιεηζηό θάθειν, από ηελ
εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο Αλαθνίλσζεο-Πεξίιεςεο Δηαθήξπμεο από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε
Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη γηα ρξνληθό
δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε,(Η αλάξηεζε έγηλε ηελ 22-3-2022 θαη ε πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζα είλαη κέρξη 10-4-2022) γηα ηελ νπνία ζα ελεκεξσζεί ε ΟηθνλνκηθήΔηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, ώζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ.
Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο (κε βεβαίσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο) ή ζα
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε απνζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξέο (πξνθεηκέλνπ λα
επαιεζεύεηαη ε εκπξόζεζκε εκεξνκελία απνζηνιήο) ζηε δηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Δήκνπ πάξηεο, ζηε Μαγνύια Λαθσλίαο, Σ.Κ. 23100, ππόςε θ. Ζάβξα.

Οη πξνζθνξέο ζα ζεκεηώλνληαη ζε πίλαθα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θαη΄
ειάρηζηνλ ζηήιεο κε ηα εμήο ζηνηρεία: Ολνκαηεπώλπκν πξνζθέξνληα, ΑΦΜ, αξηζκ. ηαπηόηεηαο ή
δηαβαηεξίνπ, ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, (π.ρ. εγγπεηηθέο), πξνζθεξόκελν ηίκεκα, εκεξνκελία
πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο κε ην ίδην ηίκεκα (κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 20 εκεξώλ) ε
Οηθνλνκηθή-Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο ην ίδην ηίκεκα λα
παξαζηνύλ ζε θνηλή αθξόαζε όπνπ δεηά λα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ηίκεκα. Οη λέεο πξνζθνξέο νη
νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ππνβνιήο πξνζθνξώλ πξνζππνγξάθνληαη
από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα.
Πιεηνδόηεο – κηζζσηήο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειόηεξν κίζζσκα.
12. Αλ δελ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο παξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ δεκνζηνπνίεζεο ή αλ νη
ππνβιεζείζεο δελ είλαη ζπκθέξνπζεο, κπνξεί ε Οηθνλνκηθή - Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο λα απεπζπλζεί ζε κεζίηεο αθηλήησλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ.
Η Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε
λα απνθαζίζεη ηελ θαη΄ άιιν ηξόπν εθκίζζσζε αθηλήηνπ ηεο πεξηνπζίαο.
13. Μεηά ην πέξαο ησλ είθνζη (20) εκεξώλ ε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ζα
ππνβάιιεη ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ πιήξε θάθειν ν
νπνίνο ζα πεξηέρεη ην πξαθηηθό πξνζθνξώλ θαη ηνλ πίλαθα ππνβνιήο ζπλνδεπόκελα κε ην ζύλνιν
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηα νπνία έρνπλ δεηεζεί ζηελ αλαθνίλσζε.
Η Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ ζα πξνβεί ζηελ αλάξηεζε, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηνπ απνηειέζκαηνο (α)πξνζθεξόκελν ηίκεκα θαη
νλνκαηεπώλπκν πξνζθέξνληα ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ή β) αλαθνξά πεξί κε
ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. Καηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ε πξναλαθεξόκελε
ππεξεζία νθείιεη λα κελ εθδώζεη απόθαζε αλακέλνληαο ηπρόλ ππνβνιή αλαθνξώλ – θαηαγγειηώλ
πνπ ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κόλν. Σπρόλ ππνβνιή αλαθνξάοθαηαγγειίαο αλαζηέιιεη ηελ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ελώ δηεξεπλάηαη ε θαηαγγειία.
Εθόζνλ απνδεηρζεί ην βάζηκν απηήο επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί
αλαθνξέο-θαηαγγειίεο ηόηε ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε
πνζνζηό νγδόληα πέληε ηνηο εθαηό (85%) ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ κεληαίσο, ην Κιεξνδόηεκα πξνρσξά
ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο εθ όζνλ παξέιζεη δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πει/ζνπ
Δπηηθήο Ειιάδνο θαη
Θνλίνπ, εθηόο αλ δηαηάμεη, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε, ηε κε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο.
Η άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη σο ζπλαίλεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ.
Εθόζνλ ην επηηεπρζέλ ηίκεκα δελ ππεξβαίλεη ην σο άλσ όξην ηνπ 85% ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ, γηα ηε
ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πει/ζνπ
Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ.
14. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ή άξλεζεο ηνπ κηζζσηή λα ππνγξάςεη ην ζπκβόιαην κίζζσζεο
ηνπ αθηλήηνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ΄ απηόλ εγγξάθνπ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο
γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ηξία (3)
κεληαία κηζζώκαηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνηλή ε νπνία βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη σο δεκόζην
έζνδν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ. Ελ ζπλερεία κπνξεί λα
θαιείηαη ν δεύηεξνο θαηά ζεηξά πιεηνδόηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, εθόζνλ ην
πξνζθεξόκελν απ΄ απηόλ ηίκεκα κίζζσζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε πνζνζηό νγδόληα πέληε ηνηο
εθαηό (85%) επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ κεληαίσο (ελώ αλ είλαη κηθξόηεξν απαηηείηαη γηα ηε ζύλαςε ηεο
ζύκβαζεο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πει/ζνπ
Δπηηθήο Ειιάδνο θαη
Θνλίνπ).
15. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη ηεο πιεξσκήο ηνπ ελνηθίνπ αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο
ππαηηηόηεηα ηνπ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ ελνηθίνπ γηα δεκηά από
ζενκελία ή άιιε νπνηαδήπνηε αηηία, ε νπνία πξνθαιείηαη κεηά ηελ θαηαθύξσζε.
16. Ο κηζζσηήο δειώλεη αλεπηθύιαθηα όηη γλσξίδεη ην κίζζην, ην έρεη εμεηάζεη επηζηακέλσο κε δηθνύο
ηνπ ηερληθνύο ζπκβνύινπο θαη όηη ηνύην είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ, θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
ην πξννξίδεη θαη απαιιαγκέλν από λνκηθά θαη πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα. Σν κίζζην εθκηζζώλεηαη
αθξηβώο ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θαη ν εθκηζζσηήο δελ έρεη νπδεκία ππνρξέσζε γηα
νπνηαδήπνηε επηζθεπή, ή βειηίσζε ηνπ κηζζίνπ, έζησ θαη αλαγθαία.
17. Σν θιεξνδόηεκα δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην ελνηθηαδόκελν αθίλεην, νύηε ππνρξενύηαη από δσ θαη κεηά ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ
ελνηθίνπ, νύηε ζηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.

18. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηάζηεκα.
19. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ δηαηεξώληαο ην θαζαξό θαη εππξεπέο,
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη λα απνδεκηώζεη γηα ηηο θζνξέο θαη ηηο βιάβεο πνπ πξνμελήζεθαλ ζην κίζζην
από απηόλ ή ην πξνζσπηθό ηνπ ή νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ πνπ ελήξγεζε ή κπήθε ζην κίζζην κε
ζπγθαηάζεζε ηνπ κηζζσηή. Ο κηζζσηήο δελ επζύλεηαη γηα θζνξέο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ζπλήζε
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. Ο κηζζσηήο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην θαηά ηξόπν
πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ηνπ εθκηζζσηή
θαη ησλ γεηηόλσλ.
20. Απαγνξεύεηαη ζηνλ κηζζσηή λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξύζκηζε
ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ, νύηε λα πξαγκαηνπνηεί επί ηνπ αθηλήηνπ
κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ζύζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, νύηε λα ρξεζηκνπνηήζεη
απηό γηα δηαθνξεηηθό ζθνπό.
Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξύζκηζε γίλεη θαηά παξάβαζε ηνπ όξνπ, αλεμάξηεηα
από ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη, παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο λα γελλά θαλέλα
απνιύησο δηθαίσκα αθαίξεζεο ή απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή. Πάλησο ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα
αμηώζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.
21. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηώλ
δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε
θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Επίζεο ππνρξενύηαη λα δέρεηαη πάληνηε θαη νπνηαδήπνηε ώξα ή εκέξα έιεγρν θαη επηζεώξεζε από
πξόζσπν εληεηαικέλν από ηελ ππεξεζία.
22. Κάζε νηθνδνκή ή παξάπεγκα ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ζην ελνηθηαδόκελν αθίλεην, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ κηζζσηή πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο κεηά ηε
ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακία απνδεκίσζε θαη ρσξίο λα δύλαηαη ν κηζζσηήο λα
αθαηξέζεη ην νηθνδνκηθό πιηθό.
23. Η ππεθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο κίζζσζεο, επηηξέπεηαη, πξέπεη
όκσο λα ππάξρεη πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πει/ζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ.
24. Η ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε ζησπεξή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο απνθιείεηαη απνιύησο θαη
γηα θαλέλα ιόγν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζησπεξή αλακίζζσζε ή ζησπεξά παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ
ηεο κίζζσζεο ή γηα νπνηαδήπνηε αηηία ηπρόλ παξακνλή ησλ κηζζσηώλ ζην κίζζην κεηά ηελ ιήμε ηεο
κίζζσζεο. Σν πνζό πνπ ηπρόλ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ εθκηζζσηή θαηά ηνλ ρξόλν απηό ζεσξείηαη όηη
ηνπ θαηαβιήζεθε ιόγσ απνδεκίσζεο ηνπ γηα ηελ κε εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ.
Ρεηή ή ζησπεξή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο δελ ηεθκαίξεηαη θαη αλ αθόκα ν εθκηζζσηήο ραξαθηήξηζε ζε
απόδεημε πνπ αθνξά ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ην πνζό σο «κίζζσκα».
25. Κάζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ όπσο θαη ε αλακίζζσζε ή ε
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ζα απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ
νπνηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ. Η ηπρόλ κε έγθαηξε ελάζθεζε από ηνλ εθκηζζσηή
νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηόο ηνπ, είηε κία θνξά είηε θαη’ επαλάιεςε δελ ζεκαίλεη παξαίηεζή ηνπ από
απηό ην δηθαίσκα.
26. Σν κηζζσηή βαξύλνπλ όιεο νη δαπάλεο γηα πδξνιεςία, θσηηζκό, δεκνηηθά ηέιε θάζε κνξθήο,
θαζώο θαη δαπάλεο θάζε κνξθήο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ελνηθηαδνκέλνπ αθηλήηνπ. Οη δαπάλεο γηα
επηζθεπέο αθόκε θαη γηα ηηο αλαγθαίεο, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή. Επίζεο ην κηζζσηή
βαξύλνπλ θαη νη δαπάλεο γηα ηε ζέξκαλζε, ηα ηέιε ύδξεπζεο θαζώο θαη νιόθιεξν ην αλαινγνύλ
πνζνζηό ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. θαη άιινπ ηέινπο ή θόξνπ πνπ ηπρόλ ζα ζεζπηζζεί.
Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη ζην όλνκά ηνπ θαη όρη ζην όλνκα ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο, ππνρξενύηαη δε
λα κεηαθέξεη ηνπο ινγαξηαζκνύο ζην όλνκά ηνπ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξόληνο.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζρέδην ειεθηξνιόγνπ γηα ηε ειεθηξνδόηεζε ιόγσ ιήμεο ηνπ ε δαπάλε
απηνύ ζα βαξύλεη ηνλ κηζζσηή
27. Καηά ηελ ιήμε ή ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο κε ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή, ν κηζζσηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ακέζσο ην κίζζην κε πξσηόθνιιν ζε θαιή θαηάζηαζε ή ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ζα θηλεζεί ε δηαδηθαζία έμσζεο θαη ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10
ηνπ θαηαβαιιόκελνπ θαηά ηε ιήμε ή δηάιπζε ηεο κίζζσζεο κεληαίνπ κηζζώκαηνο γηα θάζε κέξα
παξακνλήο ηνπ ζην κηζζνύκελν αθίλεην πέξαλ ηεο ιήμε ή ιύζεο ηεο κίζζσζεο. Επίζεο ν εθκηζζσηήο
δύλαηαη λα απαηηήζεη επηπιένλ απνδεκηώζεηο γηα ηπρνύζεο θζνξέο θαη ειιείςεηο ή παξάλνκεο
παξεκβάζεηο ζην κίζζην.

28. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη από ηελ πξνθήξπμε ηνπ λένπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ
αθηλήηνπ, λα δέρεηαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα δνπλ ην αθίλεην γηα ηε λέα κίζζσζε.
29. Ο εγγπεηήο επζύλεηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν κε ην κηζζσηή γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο
απηνύ, ζηεξνύκελνο ηνπ δηθαηώκαηνο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο.
30. Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ απηνύ ή ηνπ Νόκνπ παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα ιύζεη
κνλνκεξώο ηελ κίζζσζε θαη λα απνβάιεη ηνλ κηζζσηή από ην κίζζην θαηά ηελ ζρεηηθή λόκηκε
δηαδηθαζία. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαηαπίπηεη ζαλ πνηληθή ξήηξα ππέξ ηνπ εθκηζζσηή ε εγγύεζε πνπ
δόζεθε θαη θαηαβάιιεηαη ζην Κιεξνδόηεκα από ην κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ ε αλάινγε
απνδεκίσζε ή απνδεκίσζε θαζνξηδόκελεο δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνύ.
31. Η θαηά ηνλ όξν 10 εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη αηόθσο ζην κηζζσηή κεηά ηελ ιήμε ηεο
κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ελνηθίνπ θαη ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ
κηζζσηή πνπ απνξξένπλ από ηελ κίζζσζε.
32. Γηα όινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία σο θαη ηνλ κηζζσηή άζρεηα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο
ηνπ θαη γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ιπζεί κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ή ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Π.Δ. 270/81, ή ηνπ Π.Δ. 34/95 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4242/14, αξκόδηα
δηθαζηήξηα ζεσξνύληαη απηά ηεο πόιεσο πάξηεο.
33. Αλαθνίλσζε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (www.gspp.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ
πάξηεο (www.sparti.gov.gr), ιόγσ έιιεηςεο ηζηνζειίδαο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ πξέπεη
λα δηαβηβαζηεί ε αλαθνίλσζε ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ, ζηελ Δ/λζε Κνηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ, ε νπνία ζα
θξνληίζεη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο θαη ζα ελεκεξώζεη ηε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο
γηα ηε δεκνζίεπζε ώζηε λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ εληόο είθνζη (20)
εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε.
34. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ πάξηεο,
ζηε Μαγνύια Λαθσλίαο, ηειέθσλν: 2731361122.
Η Πξόεδξνο
Οηθνλνκηθήο-Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο
Γεσξγία Δεδεδήκνπ
Αληηδήκαξρνο

