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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δηµοπρασιών. 

2. Την µε αριθµό 110/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διαπίστωσης 
αναγκαιότητας εξεύρευσης χώρου  για τη µεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της 
Τ.Κ.Παραλίου Άστρους.  

3. Την υπ. Αριθµ. 250/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων του 
∆ήµου για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2018 µέχρι και 31/12/2018 (άρθρα 
1 και 7 του Π.∆. 270/81(ΦΕΚ 77Α). 

4. Την υπ. Αριθµ. 239/2017 Απόφαση ∆ήµαρχου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής 
Καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων µετά κτιρίων για τη στέγαση 
σχολικών µονάδων παρ. 6 του άρθρου 18,  του Ν. 3467/2006. 

5.  Την υπ. Αριθµ. 1/2018 Απόφαση ∆ήµαρχου για τον ορισµό µηχανικού, µέλους 
επιτροπής εκτίµησης των ακινήτων που προορίζονται για µίσθωση, εκµίσθωση, 
αγορά ή εκποίηση από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Π.∆.270/81. 

6.  Το από 20-12-2017 πρακτικό κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και 
αναπληρωµατικού µέλους  της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.∆.270/81. 

7.   Την ανάγκη για τη µίσθωση κτιρίου 

8. Την υπ΄αριθµ. 174/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού 
των όρων της δηµοπρασίας 

9. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α/8-06-2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 
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διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, µειοδοτική και προφορική δηµοπρασία, για τη 
µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας,  στο οποίο θα στεγαστεί το 
Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Παρ.Άστρους.  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες 
κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να 
υποβάλλουν στο ∆ήµο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης.  

Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας οποιαδήποτε 
υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν 
αποσταλεί εντός της εικοσαήµερης προθεσµίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται 
µε βέβαιη ηµεροµηνία). 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρµογή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή µισθου 

Η δηµοπρασία γίνεται για τη µίσθωση ακινήτου που θα στεγαστεί το Νηπιαγωγείο 
Τ.Κ. Παραλίου Άστρους. 

• Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, συνολικής επιφανείας εκατόν είκοσι τ.µ. 
(120,00 µ2) και πλέον τετραγωνικών µέτρων συµπεριλαµβανοµένων και 
βοηθητικών χώρων. Να διαθέτει χώρους για δηµιουργία τουλάχιστον µίας 
αίθουσας  διδασκαλίας ελάχιστου εµβαδού εβδοµήντα (70) τ.µ., χώρου 
ελεύθερων δραστηριοτήτων (κουζίνας, βιβλιοθήκης κ.τ.λ.), ανεξάρτητο γραφείο 
νηπιαγωγών µε ιδιαίτερο WC τουλάχιστον είκοσι (20) τ.µ. συνολικά. 

• Επίσης θα πρέπει να διαθέτει καλά περιφραγµένο αύλειο χώρο τουλάχιστον 
εκατό (100) τ.µ. και να διαθέτει άµεση πρόσβαση µε την οδό που βρίσκεται το 
ακίνητο. 

 
Κατά προτίµηση το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται: 

          Πλησίον του κέντρου του οικισµού δηλαδή στο πρώτο ή δεύτερο οικοδοµικό 
τετράγωνο από την παραλία (Τοµέας Β)  

 
Άρθρο 2  

Προδιαγραφές 

• Τα ακίνητα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληρούν όλα τα 
κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής µονάδας και να είναι έτοιµα για 
χρήση από το ∆ήµο. 

• Τα δοµικά υλικά κατασκευής των ακινήτων πρέπει να µην περιέχουν επιβλαβή 
για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αµίαντο. 

• Τα ακίνητα πρέπει να έχουν κεντρική θέρµανση. 

•  Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν τουαλέτες µαθητών και προσωπικού 
ξεχωριστές.  

• Τα ακίνητα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση-διέλευση για τα νήπια.  

• Να διαθέτουν τις κατάλληλες  εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισµού, 
επικοινωνίας και να έχουν την απαιτούµενη στατική επάρκεια για τη στέγαση της 
παραπάνω µονάδας.  
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Τα ακίνητα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές Νηπιαγωγείου, όπως αυτές 
περιγράφονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β’ 2007) της Υπουργού 
Παιδείας, παργ. 1,2,3 και5 καθώς και στη µελέτη του Οργανισµού Σχολικών 
Κτιρίων του 2008 περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτικών χώρων.  

 

Άρθρο 3 

Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: 

∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ ΦΑΣΗ) 

 

Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας θα δηµοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του  
∆ήµου λεπτοµερή ∆ιακήρυξη των παρόντων όρων, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο 
πρόγραµµα  «∆ιαύγεια». 

1. Με την ανωτέρω διακήρυξη του ∆ηµάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυµούν να λάβουν 
µέρος στο διαγωνισµό και θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου στην οποία 
θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα όρια του ακινήτου και στη 
συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 
του Π.∆. 270/81.  

2. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισµού κατά την πρώτη φάση της δηµοπρασία, κυρίως 
φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 

• Αίτηση συµµετοχής µε όλα τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου και 
αν πρόκειται για Νοµικό Πρόσωπο , όλα τα στοιχεία ταυτότητας του νόµιµου 
εκπροσώπου, µε πλήρεις διευθύνσεις του. 

• Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του 
και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα 
βεβαιώνεται από αρµόδια κατά νόµο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος. 

• Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και κτηµατολογικό διάγραµµα. 

• Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. Για αποπερατωµένα κτίρια η αποπεράτωση 
να εµφαίνεται στο έντυπο της αδείας. Για κτίρια που πιθανόν να στερούνται 
οικοδοµικής άδειας (π.χ. προϋφιστάµενα του 1955) η νοµιµότητά τους να 
πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση από Μηχανικό.  

• Τεχνική Έκθεση, περιγραφή µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, του 
προσφερόµενου ακινήτου (ή των ακινήτων), µε συνηµµένα από την Πολεοδοµία 
σχεδιαγράµµατα κατόψεων, αν υπάρχει διάγραµµα κάλυψης, καθώς και 
αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας - κανονισµού πολυκατοικίας, 
εάν υπάρχει. 

• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για χώρους συνάθροισης κοινού ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι 
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο  όνοµα του θα προσκοµίσει 
ισχύον πιστοποιητικό. 

• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στο  όνοµα του θα προσκοµίσει ισχύον πιστοποιητικό. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη του 
προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του 
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προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική 
του αξία. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι  αναλαµβάνει να 
εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες 
απαιτούνται για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (σύµφωνα µε τους όρους του 
πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας). 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:  

• 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. 

• Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή 

• Να είναι σαφή και πλήρη. 

3. Η Επιτροπή Καταλληλότητας  (σύµφωνα µε την αριθµό 1/2018 απόφαση ∆ηµάρχου) 
µετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων 
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη, συντάσσει 
σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ηµερών από την λήψη των προσφορών.  Η έκθεση µαζί 
µε τους φακέλους των δικαιολογητικών  επιστρέφεται στην Ο.Ε. η οποία έχει την 
υποχρέωση να µεριµνήσει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού 
της Επιτροπής Καταλληλότητας (σύµφωνα µε την αριθµό 1/2018 απόφαση ∆ηµάρχου) 
να λάβουν µέρος στην δεύτερη φάση που είναι η  δηµοπρασία. 

 

Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη  µειοδότη (Β΄ ΦΑΣΗ) 

 

Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική, φανερή, προφορική µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη οικονοµικότερη προσφορά. Η ηµεροµηνία και η ώρα της δηµοπρασίας 
θα ορισθούν µε απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας  η οποία θα κοινοποιηθεί 
σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή, µετά από 
τη διενέργεια της σχετικής αυτοψίας. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας 
συντάσσονται πρακτικά τα οποία µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφονται από το 
µειοδότη. 

Οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται κατά τη δηµοπρασία αν είναι φυσικά πρόσωπα 
αυτοπροσώπως ή µε τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, για δε τα νοµικά 
πρόσωπα τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 

- Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες από το νόµο ή άλλο εκπρόσωπο της 
εταιρείας που έχει τις σχετικές εξουσίες όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του. 

- Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης  Ε.Π.Ε και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες Ι.Κ.Ε από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. 

-Για τις Ανώνυµες Εταιρείες Α.Ε από το νόµιµο εκπρόσωπο τους, όπως η ιδιότητα και 
οι σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή  από άλλο 
εκπρόσωπο τους που εξουσιοδοτείται νόµιµα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το 
σκοπό αυτό µε πρακτικό του και σχετικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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- Για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως η ιδιότητα και οι 
σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται νόµιµα ή από άλλο εκπρόσωπο του 
εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό νόµιµα από αρµόδιο όργανο. 

Τα αναφερόµενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να προσκοµιστούν ως 
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα εφόσον πρόκειται για 
πιστοποιητικά δικαστικής αρχής. 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι : 

• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 

• ∆ηµοτική ενηµερότητα.  

• Βεβαίωση αντικειµενικού προσδιορισµού του κτιρίου και του οικοπέδου 
από την αρµόδια ∆ΟΥ  ή  συµβολαιογράφο.  

Οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ΄ 
αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 
επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. 

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά 
της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. 

Άρθρο 4 

      ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη 
µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της 
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

Άρθρο 5 

Σύµβαση 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται 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 για τη 
σύνταξη και υπογραφής της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε 
βάρος του ο οποίος ευθύνεται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης .  

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται 
ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Άρθρο 6 

∆ιάρκεια της µίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία  
υπογραφής της σύµβασης  µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τέσσερα (4) έτη. Το 
µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά έτος µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, από το 
∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας και θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα χρόνια.  

Για τα επόµενα έτη µίσθωσης το ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα την 
γενική πολιτική µισθωµάτων του ∆ηµοσίου, κατ’ έτος και αυτοµάτως. 

Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας δικαιούται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 19 του Π.∆. 3130/03. 

Άρθρο 7 

Κρατήσεις 
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Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

• Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί χαρτοσήµου 20% το οποίο υπολογίζεται επί του 
µισθώµατος και βαρύνει τον εκµισθωτή. ∆εν θα γίνεται η κράτηση αν τυχόν ο 
εκµισθωτής προσκοµίσει βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ ότι περιλαµβάνει στη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος τα µισθώµατα του ακινήτου (Εγκ. Υπ. Οικον. 
Τ.1538/358/1987). 
Οι κρατήσεις αυτές βαρύνουν τον εκµισθωτή. 

Άρθρο 8 

∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και της 

Τ.Κ.Παρ.Άστρους.  Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

Άρθρο 9 

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 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική 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 
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 ηµέρες 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. 

Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει και σ’ αυτήν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών, η µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση. 

 

Άρθρο 10 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

Ο ∆ήµος δεν θα καταβάλλει µεσιτικά δικαιώµατα. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση.    

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε. 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  
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Ο µισθωτής 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. 

Ο εκµισθωτής πρέπει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα κατά του πυρός 
διαφορετικά ο ∆ήµος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζηµιές, που 
µπορεί να προξενηθούν στο µίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.  

Ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει µε δικά του έξοδα όλες τις εργασίες που 
αφορούν όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης  ΟΤΕ, 
∆ΕΗ, Ύδρευσης, αποχέτευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας. 

Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις παραπάνω  
εργασίες, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί:  

α) Σε διακοπή της καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των εργασιών 
από τον εκµισθωτή, 

 β)Σε µονοµερή λύση της σύµβασης και την µίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος 
του εκµισθωτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα,  

γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευές του ακινήτου  σε 
βάρος του εκµισθωτή παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του 
ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση- βεβαίωση 
τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου.  

 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόµενο µίσθιο 

κατάλληλο για χρήση σε χρονικό διάστηµα (20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή του 
µισθωτηρίου συµβολαίου, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής Έκθεσης 
Καταλληλότητας. 

 
Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και µε την 

αποκατάσταση ζηµιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και 
στη συµφωνηµένη ή συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζηµιές ή βλάβες που τυχόν 
παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του 
κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον µισθωτή, 
συµφωνείται ότι ο εκµισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από 
τη γραπτή ειδοποίησή του από το µισθωτή να τις επισκευάζει. Μετά την πάροδο του 
πενθηµέρου, ο µισθωτής, δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω βλάβες ή ζηµιές µε 
δικές του δαπάνες και να συµψηφίζει τη σχετική δαπάνη µε οφειλόµενα µισθώµατα, 
κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και σε περίπτωση 
ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή 
χρήση. 

 
Άρθρο 11 

Σε περίπτωση που µεταβιβαστεί το ακίνητο που θα µισθωθεί, ο νέος κύριος 
αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα µίσθωση, ο δε 
εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος πριν µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο ∆ήµο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. 

Άρθρο 12 

Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση. 
Άρθρο 13 

Ο εκµισθωτής µε υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι θα παραιτηθεί του δικαιώµατος 
ιδιόχρησης σε περίπτωση κατακύρωσης της µίσθωσης σε αυτόν. 

Άρθρο 14 

Ο ∆ήµος ως µισθωτής µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά 
αποζηµίωση στον εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης εάν: 
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• Καταργηθεί το στεγαζόµενο Νηπιαγωγείο  εν όλο ή εν µέρει, ή επεκταθεί έτσι 
ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του. 

• Μεταφερθεί στο ιδιόκτητο ακίνητο του ∆ήµου  

• Προσφερθεί σε αυτό, από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον 
υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ∆ήµος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 
εκµισθωτή εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες. 

Άρθρο 15 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη - εκµισθωτή του 
ακινήτου που θα µισθωθεί. 

Άρθρο 16 

Για ό,τι δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», του Π.∆. 270/81 και οι διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα περί µισθώσεων.  
  

Άρθρο 17 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει µε απόφαση του αρµοδίου για την έγκριση 
των πρακτικών οργάνου, το οποίο θα επιλέξει το ακίνητο µε το χαµηλότερο 
προσφερόµενο µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο ακινήτου, αφού προηγουµένως λάβει 
υπόψη του την εκτίµηση της µισθωτικής αξίας κάθε ακινήτου από την επιτροπή 
εκτίµησης και το συνολικό προϋπολογιζόµενο ποσό που έχει ψηφισθεί µε την 
απόφαση ψήφισης του προϋπολογισµού.  

  

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου, ηµέρες εργάσιµες και ώρες γραφείου, ∆/νση: Άστρος Αρκαδίας,                  
τηλέφωνο & fax: 2755 360 170. 

 

                                                                                      Ο ∆ήµαρχος  

 

          Παναγιώτης Μαντάς                                                
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