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                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

α)  το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)  

β)  το Ν.3852/2010 

γ)  το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

δ)  την απόφαση 82/2020 του δηµοτικού συμβουλίου για «μίσθωση κτηρίων από υπηρεσίες 

του ∆ήµου  Αµφιλοχίας» ,  

ε)  την απόφαση 80/2021 του δηµοτικού συµβουλίου περί «ορισµού µέλους και συγκρότηση 

επιτροπής εκτίµησης ακινήτων για το έτος 2021»..  

στ) την  84/19-5-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της δημοπρασίας. 

ζ) την 116/28-12-2020 απόφαση του δηµοτικού  συμβουλίου περί «συγκρότησης επιτροπής 

διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης ,εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του ∆ήµου  

Αμφιλοχίας για το έτος 2021».. 

η)  τις αρ.πρωτ. 685-22/1/2021 , 687-22/1/2021 , 729-22/1/2021 αποφάσεις  δημάρχου για 

ανάληψη υποχρέωσης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
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δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81, προκειμένου να στεγαστούν οι παρακάτω  υπηρεσίες 

 Κοινωνικής Μέριμνας (α) 

 Πολεοδομίας  (β) 

 Καθώς και δύο ακίνητα για την κάλυψη όλων των πολιτιστικών και 

γενικότερων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιεί ο Δήμος αλλά και όλοι οι 

φορείς (γ) (δ) 

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 1 ο 

 Περιγραφή των  μισθίων 

 

Το μίσθιο (α) πρέπει: 

 να βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  

 να διαθέτει κύριους χώρους οι οποίοι να κυμαίνονται από 200 έως 250 τ.μ.. 

 να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, 

αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 

καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

 να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις 

μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και 

λειτουργικότητας και αισθητικής. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον έξι διαφορετικές αίθουσες για την κάλυψη των 

αναγκών στέγασης όλων των υπηρεσιών. 

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό. 

Το μίσθιο (β) πρέπει: 

 να βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  

 να διαθέτει κύριους χώρους οι οποίοι να κυμαίνονται από 200 έως 300 τ.μ..  

 να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, 
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αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 

καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

 να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις 

μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και 

λειτουργικότητας και αισθητικής. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον έξι διαφορετικές αίθουσες για την κάλυψη των 

αναγκών στέγασης όλων των υπηρεσιών καθώς και επιπλέον αίθουσα για την 

τήρηση του αρχείου της υπηρεσίας. 

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Το μίσθιο (γ) πρέπει: 

 να βρίσκεται  στη δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  

 να διαθέτει κύριους χώρους οι οποίοι να κυμαίνονται από 250 έως 350 τ.μ.. 

 να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, 

αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 

καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

 να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις 

μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και 

λειτουργικότητας και αισθητικής. 

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια αίθουσα 150 τ.μ. καθώς και 

βοηθητικούς χώρους που θα χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. 

 Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό 

και είναι προσβάσιμο για Α.Μ.Ε.Α.   

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 

Υπουργείου Οικονομικών 

Το μίσθιο (δ) πρέπει: 

 να βρίσκεται  στη δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  

 να διαθέτει κύριους χώρους οι οποίοι να κυμαίνονται από 150 έως 200 τ.μ.. 

 να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, 

αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
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καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

 να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις 

μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και 

λειτουργικότητας και αισθητικής. 

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις αίθουσες καθώς και 

βοηθητικούς χώρους που θα χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. 

 Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό 

και είναι προσβάσιμο για Α.Μ.Ε.Α.   

 Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Άρθρο 2 ο 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο 

φάσεις ως εξής:  

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους 

όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 

270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των 

προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της 

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, με το διάγραμμα του ακινήτου το 

οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον 

προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την 

κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν 

μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 
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πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο 

μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.  

 

Άρθρο 3 ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την 

πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 

πλήρως και  ανεπιφυλάκτως. 

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Αμφιλοχίας περί μη οφειλής που να ισχύει 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη 

στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την 

εκμίσθωση του ακινήτου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει 

υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά. 

7. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια 

πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής 

(πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου. 

8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 

με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας 

και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας 

παράλληλο αντίγραφο του Ε9. 
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9. Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου. 

10. Δήλωση στατικής επάρκειας. 

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα εξής 

δικαιολογητικά:  

α) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ1018/13-01-2012. 

β) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών 

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής 

στην δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου, θα παραδοθούν στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής 

Επιτροπής, σφραγισμένοι, ενώ θα αναγράφεται πάνω τους το όνομα/επωνυμία του  

ενδιαφερόμενου- συμμετέχοντος, καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, 

αριθμός πρωτοκόλλου). 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, 

παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία 

όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών. 

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την 

διαδικασία της Α’ φάσης του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή 

καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στη 

δημοπρασία για την οικονομική προσφορά ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας. 

Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν  

αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται  για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές 

εταιρείες ο  νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο 

άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα 
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προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα 

και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση. 

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά  κατά σειρά 

εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η 

δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό της δημοπρασίας κατά 

σειρά της ως άνω εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμό τους. 

Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό της επιτροπής 

δημοπρασίας το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον 

μειοδότη. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο. 

Άρθρο 4ο 

Εγγύηση  

 

Η εγγύηση συμμετοχής κατά την Β φάση της δημοπρασίας ορίζεται σε ποσοστό δέκα 

επί τοις εκατό (10%) του ορίου  πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για 

ένα έτος τουλάχιστον (άρθρο 3, παρ.2Γγ Π.Δ. 270/81) και βεβαιώνεται με την 

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 

σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση του Δήμου στο 

μίσθιο και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής καθώς 

και της σύμβασης μίσθωσης. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους λοιπούς 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματός του από 

το Δήμο.  

Άρθρο 5ο 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  

 

Άρθρο 6ο 

Σύμβαση  
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Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της περί 

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για 

την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ή δεν 

υπογράψει, η εγγύηση που έχει κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς 

δικαστική παρέμβαση, θα γίνει δε επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος του και θα 

επιβαρυνθεί με την επί πλέον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από 

εκείνη της προηγούμενης. Τις ίδιες συνέπειες θα έχει ο εκμισθωτής σε περίπτωση που 

θα παραβεί όρο της σύμβασης ή της διακήρυξης αφού όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. 

Μετά το πέρας της παραπάνω  προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση 

θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

Πρόωρη λύση σύμβασης 

Ο Δήμος ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία 

αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:  

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου. 

 

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου 

ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης. 

 

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία. 

 

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της 

ανάγκες. 

 

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 7 ο 

Υποχρεώσεις  εκμισθωτή 

 

ΑΔΑ: 6ΗΛΩΩΨΞ-4ΘΗ



1. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει 

στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη 

χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη 

υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην 

ταχθείσα προθεσμία, ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 

α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια να προβαίνει σε 

μίσθωση, με δημοπρασία ή απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του 

μισθωμένου ακινήτου 

β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε 

βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του 

ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας. 

γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευής. 

2. Ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές 

του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή 

στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 

3. Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε 

νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η 

μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, 

επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή.  

Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά 

άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος 

τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., 

νομίμως μετεγγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα 

δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο 

άρθρο 3, περ. 4, εδ. δ του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από 

τον ενδιαφερόμενο στον Δήμαρχο, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες 

ενέργειες) 

Άρθρο 8ο 

  Διάρκεια Μίσθωσης 
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Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο 

των δώδεκα ετών, με νεότερη συμφωνία των δύο μερών. 

 

Άρθρο 9ο 

Καταβολή του Μισθώματος 

 

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό κατά την διάρκεια της σύμβασης και θα 

κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου. 

Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού 

εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος, ο οποίος 

δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καµία αποζημίωση ή τόκο υπερημερίας 

 

 

Άρθρο 10 ο 

 Υποχρεώσεις – δικαιώματα  μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση.  

Ο Δήμος Αμφιλοχίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δύναται να προβαίνει σε 

μεταρρυθμίσεις, προσθήκες και μεταβολές του μισθίου, προκειμένου τούτο να γίνεται 

κατάλληλο, για το σκοπό που προορίζεται.  

Μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο Δήμος Αμφιλοχίας δικαιούται να αφαιρέσει 

ότι τοποθέτησε στο μίσθιο, σε κάθε πάντως περίπτωση έχει την υποχρέωση, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από τον εκμισθωτή, να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική του 

κατάσταση.  

Άρθρο 11 ο 

Κρατήσεις 

 

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον 

εκμισθωτή. 
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Άρθρο 12ο 

Λήξη μίσθωσης 

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

 

Άρθρο 13 ο 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

Άρθρο 14 ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου με τοιχοκόλληση 

αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο 

δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία 

τοπική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 

 

Άρθρο 15 ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 

κατ' αυτήν μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 

συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να 

υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση 

στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 
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σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, 

πέντε (5) 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. 

 

Άρθρο 16 ο 

Για ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ.270/1981 «περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή 

εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι διατάξεις του Ν. 

3463/06. 

Άρθρο 17 ο 

                                                     Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, όλες τις εργά σιµες 

ηµέρες και ώρες 09.00 έως 13.00 ∆ιεύθυνση : Γ.Στράτου . Τηλέφωνο: 26423 60418  ή   

26423 60410  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας. 

                                                        

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

           ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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