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                               ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Τποποποίηζη ηηρ ςπ' απιθμ. 24/2020 απόθαζηρ 

Οικονομικήρ Επιηποπήρ και εκ νέος λήτη απόθαζηρ 

για καηάπηιζη ηυν όπυν για ηην Διακήπςξη 

εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και διενέπγειαρ 

Δημοππαζίαρ μίζθυζηρ ακινήηος, για ηη ζηέγαζη 

ηυν Δημοηικών Παπαηάξευν. 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 28-07-

2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 15685/24-07-

2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ Ν. 4555/18. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ – 9 – κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα –  6  – 

ήηνη: 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                      ΑΠΟΝΣΔ 

1. Β. Ενξκπάο - Πξόεδξνο  

2. Η. Αξγπξόο 

3. Β. άξθνπιαο 

4. Ν. Κσβαίνο-Νηνύζθνο 

5. Η. Μπισλάθεο 

6. Η. ηαζόπνπινο 

 

Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε 

1. Ν. Μαιάκνο 

2. Π. Γθόλεο 

3. Γ. Οηθνλόκνπ 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θ. Σ. Κσζηόπνπινο, ε 

Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  ΠΑΗ..Γ.Α.Π. θα Ζ. Αλησλνπνύινπ-Παλάγνπ θαη ε 

Γηεπζύληξηα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θα Π. Γξάθνπ. 

2. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Γ. Οηθνλόκνπ. 

 

ΔΠΗ ΣΟΤ 5νπ  Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ 
 

ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 24/2020 απόθαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη εθ λένπ ιήςε απόθαζεο γηα θαηάξηηζε ησλ όξσλ γηα ηελ 

Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο κίζζσζεο 

αθηλήηνπ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΜΑΡΥΟ: αο δηαβάδσ ην ζρέδην ηεο ππ’ αξηζκ. 15554/23-

07-2020 δηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ησλ δεκνηηθώλ 

παξαηάμεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.3582/2010, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 73 ηνπ λ.4555/15 θαη παξαθαινύκε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 24/2020 Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εθ λένπ ιήςε απόθαζεο θαηάξηηζεο όξσλ ηεο δηαθήξπμεο από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

  

H Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
Λαμβάνονηαρ ςπότη:  
1. Την ςπ’ απιθμ. 15554/23-07-2020 διακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και διενέπγειαρ 

Δημοππαζίαρ μίζθυζηρ ακινήηος 
2. Το άπθπο 66 ηος Ν.3582/2010, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 73 ηος ν.4555/15 
3. Την ςπ’ απιθμ. 24/2020 απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

 
νκόθσλα 

 
  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 24/2020 απόθαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη θαηαξηίδεη  εθ λένπ ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 15554/23-07-

2020 Γηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ, σο θάησζη: 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

 

Ο Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο έρνληαο ππόςε:  

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 «Πεπί καθοπιζμού ηυν οπγάνυν, ηηρ 

διαδικαζίαρ και ηυν όπυν διενεπγείαρ δημοππαζιών δι΄εκποίηζιν ή 

εκμίζθυζιν ππαγμάηυν ηυν δήμυν και κοινοηήηυν» (ΦΔΚ 77 Α΄/30-3-

1981). 
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- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα 

Δήμυν και Κοινοηήηυν», όπσο ηζρύεη (Φ.Δ.Κ. 114 Α΄/8-6-2006). 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ 

και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», όπσο 

ηζρύεη (Φ.Δ.Κ. 87 Α΄/7-6-2010). 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003 “Μιζθώζειρ ακινήηυν για ζηέγαζη 

Δημοζίυν Υπηπεζιών και άλλερ διαηάξειρ», όπσο ηζρύεη (Φ.Δ.Κ. 76 

Α΄/28-3-2003). 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-

2010),  όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 73 πεξ. 8 (9) ηνπ 

Ν.4555/18. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4555/18 ΦΔΚ133/Α/19-7-18  

3. Σηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηεύζεσλ, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 

4. Σελ κε αξ. πξση. 15088/20-07-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6Χ9ΥΧ6Τ-Φ2Χ) 

5. Σελ κε αξ. πξση. 15078/20-07-2020 Απόθαζε Έγθξηζεο Πνιπεηνύο 

Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Φ0ΘΑΧ6Τ-ΒΣΛ) 

- Σελ κε αξηζκό …./2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ), κε 

ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο.  

 

ΓΗΑΚΖΡΤΔΗ 
Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη  Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Μεηνδνηηθήο 

Γεκνπξαζίαο γηα κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην 

Γήκν γηα ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 73 ηνπ λ.4555/18. Ζ Γεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη 

πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο θαη ζα γίλεη ζην Γεκαξρηαθό 

Καηάζηεκα ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ηνπ 

άξζξνπ 1, παξ.1 ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

 

Άξζξν 1. Πεξηγξαθή – ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέζε αθηλήηνπ:  

Με γλώκνλα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε, ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, αιιά θαη ηελ εύξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ ρσξνηαμηθή ελνπνίεζή ηνπο, ην πξνο 

κίζζσζε αθίλεην, πξέπεη λα είλαη ηζόγεην, λα βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, παξαθείκελν ή ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην 

Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα (Λ. Μεζνγείσλ, αξ. 415-417). Σν πξνο κίζζσζε 

αθίλεην πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο δεηνύκελεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε 

γξαθείσλ - θαηαζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην ππό κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη: 

- Να έρεη σθέιηκε επηθάλεηα γξαθεηαθώλ ρώξσλ 53,00 η.κ. θαη’ ειάρηζηνλ ζην 

Ηζόγεην. ηα ηεηξαγσληθά απηά δελ πξνζκεηξνύληαη θιηκαθνζηάζηα, 

αλειθπζηήξεο, πιαηύζθαια, θνηλόρξεζηνη δηάδξνκνη θαη θεληξηθέο είζνδνη.   
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-Να εμππεξεηείηαη από δεκόζηα ή ηνπηθή ζπγθνηλσλία, θαη λα κελ απέρεη 

πεξηζζόηεξν από 100κ. από ζηάζε ιεσθνξείνπ.  

-Να έρεη εύθνιε πξνζπέιαζε γηα ηνπο πεδνύο θαη ηα ηξνρνθόξα, θαζώο θαη 

πξόζβαζε γηα ΑκΔΑ.  

-Nα είλαη ζύκθσλν κε ηνλ θηηξηνδνκηθό θαλνληζκό. 

-Ζ ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ηζρύνπζεο επηηξεπόκελεο 

ρξήζεηο γεο θαη λα επηηξέπεηαη ε ζρεηηθή ρξήζε από ηνλ θαλνληζκό ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

Σα πξνζθεξόκελα αθίλεηα πξέπεη λα πξννξίδνληαη ή λα είλαη θαηάιιεια 

δηαζθεπαζκέλα γηα γξαθεία ππεξεζηώλ, λα είλαη θαηαζθεπαζηηθά έηνηκα γηα 

ηελ άκεζε εγθαηάζηαζε απηώλ θαη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάησ όξνπο.  

 ην θηήξην λα έρνπλ εθαξκνζηεί νη θαλνληζκνί πνπ ίζρπαλ θαηά ην 

ρξόλν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

 Οη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ρώξνη ηνπ θηεξίνπ λα έρνπλ θαηάιιειε 

δηακόξθσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζπέιαζεο από ΑκεΑ βάζεη 

ηνπ ηζρύνληνο Κηεξηνινγηθνύ Καλνληζκνύ. 

 Σν θηήξην δελ πξέπεη λα έρεη θζνξέο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό ή ζηελ 

ηνηρνπνηία ή ζηα επηρξίζκαηα. 

 Σν θηήξην δελ πξέπεη λα έρεη θζνξέο ζηα θνπθώκαηα, ζηα είδε 

πγηεηλήο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ πνπ λα ην θαζηζηνύλ κε ιεηηνπξγηθό. 

 Ζ εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε λα πεξηιακβάλεη ηνπαιέηα πξνζβάζηκε ζε 

ΑκεΑ.  

 Σν δάπεδν λα είλαη ζηξσκέλν κε κάξκαξν, θεξακηθά πιαθίδηα ή μύιν. 

Οη ηπρόλ θιίκαθεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζην άθξν θάζε βαζκίδαο 

αληηνιηζζεηηθή ηαηλία.  

 Να θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο 

 Να ππάξρνπλ απηόλνκνη θαη εύθνια πξνζβάζηκνη κεηξεηέο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδαηνο ή/θαη θπζηθνύ αεξίνπ γηα 

ην πξνζθεξόκελν αθίλεην 

 Να δηαζέηεη πδξαπιηθέο θαη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε ιεηηνπξγία, 

εζσηεξηθέο θαισδηώζεηο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη δίθηπν 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο 

ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ, ζα ιεθζνύλ ππόςε: 

1. Ζ εηδηθόηεξε ζέζε θαη ην είδνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ αθηλήηνπ. Kαηά 

πξνηίκεζε λα είλαη ζπλερόκελν, παξαθείκελν ή ζπζηεγαδόκελν κε ήδε 

ιεηηνπξγνύζεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ πιεζηέζηεξε απόζηαζε 

από ην δεκαξρηαθό θαηάζηεκα. 

2. Ζ γεληθή θαηάζηαζε (πνηόηεηα) ηνπ θηηξίνπ. 

3. Σν κήθνο ηεο πξόζνςεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο (θσηηζκόο – 

αεξηζκόο) ηνπ θηηξίνπ.  

4. Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ. 
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Άξζξν 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί θύξηνη 

αθηλήησλ θαη θάηνρνη απηώλ δπλάκεη ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(leasing), ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο θαη είλαη απνιύησο έηνηκα θαη θαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Οη θάηνρνη αθηλήησλ κε 

ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκίζνπλ 

κε ηε πξνζθνξά ελδηαθέξνληνο πιένλ ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θύξηνπ ηνπ αθηλήηνπ, πνπ ζα ζπλππνγξάθεη ηε 

ζύκβαζε κίζζσζεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ αθώιπηε ρξήζε ηνπ κίζζηνπ από ην 

Γήκν θαζ` όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζε πεξίπησζε δε θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ππεηζέξρεηαη σο εθκηζζσηήο ζηε 

ζύκβαζε κε ην Γήκν γηα ην ππόινηπν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηήο θαη κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο.  

 

Άξζξν 3. Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο: Ζ δεκνπξαζία είλαη 

κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ 

αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ κεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 

εθάζηνηε κεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο 

από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν 

κεηνδόηε. 

Ζ δεκνπξαζία δηελεξγείηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο: 

3.1 ηάδην Α΄: Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο – αμηνιόγεζε 

πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ: Οη Πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε 

έγγξαθεο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ηνπο θαζνξηζζέληεο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, πιελ ηνπ ηηκήκαηνο, θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

ππόςε Σκήκαηνο Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ & Δθαξκνγώλ, ζηελ σο άλσ 

δηεύζπλζε, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο, εληόο ηεο σο άλσ εηθνζαήκεξεο 

πξνζεζκίαο, ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

παξαιακβάλεηαη κε απόδεημε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ εηθνζαήκεξεο 

πξνζεζκίαο, νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη 

εθπξόζεζκε. Πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππό αίξεζε ή 

επηθύιαμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ κεηέρνληνο από ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.   

ηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Π.Γ. 270/1981, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ 

αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Δπίζεο, ε επηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο 

αλαθέξεη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο –όπσο, ελδεηθηηθά, κεηαβνιή 

δηακεξηζκάησζεο, αιιαγή ρξήζεο θιπ- απηώλ πνπ θαη` αξρήλ θξίλνληαη 

θαηάιιεια, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, θαη ζηηο 
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νπνίεο νη ηδηνθηήηεο, κε ππεύζπλε δήισζε, ζα δεζκεπζνύλ λα πξνβνύλ κε 

δηθή ηνπο δαπάλε. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη 

επαξθώο ζηελ έθζεζε. Ζ έθζεζε αμηνιόγεζεο απνζηέιιεηαη ζην Γήκν, ν 

νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. 

3.1.1 Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ : Ζ επηηξνπή ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ηππηθώλ θαη ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ηεο 

πιεξόηεηαο θαη εγθπξόηεηαο ηνπ θαθέινπ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε αζαθεηώλ ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη γξαπηέο 

δηεπθξηλήζεηο, πνπ ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληόο ηξηώλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. εκεηώλεηαη πσο ε 

αλαδήηεζε δηεπθξηλίζεσλ δελ απνηειεί δηθαίσκα ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά 

δπλαηόηεηα ηεο επηηξνπήο πνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ελεξγνπνηεί.  

Οη Πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί σο 

ππεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη ε πξόζεζε πξνζθνξάο 

πξνο εθκίζζσζε ζπγθεθξηκέλνπ αθίλεηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ, θαζώο θαη 

λα εκθαλίδνληαη θαη` ειάρηζηνλ: πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο αηηνύληνο 

ηδηνθηήηε, πεξηγξαθή πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ.  

2. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη από 

λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, ζα αλαθέξνληαη όια ηα ζηνηρεία 

ηαπηόηεηάο ηνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ην έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο, 

πάλσ ζην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη από αξκόδηα θαηά λόκν Αξρή ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο. 

3. Θεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γόκεζεο αληίγξαθν άδεηαο 

δόκεζεο. 

4. i) Άδεηα ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα ζε ηζρύ (εάλ ην αθίλεην δελ είλαη κόλν 

ηζόγεην). ii) Πηζηνπνηεηηθό θνξέα. iii) Βεβαίσζε θαηαρώξεζεο από ην 

Γήκν. 

5. Πεξηγξαθή, κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ηνπ πξνζθεξόκελνπ / 

σλ  αθηλήηνπ / σλ) κε ζπλεκκέλα, ζεσξεκέλα από ηελ Τπεξεζία 

Γόκεζεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαηόςεσλ, δηάγξακκα θάιπςεο, θαζώο θαη 

αληίγξαθν ηεο ζύζηαζεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο – θαλνληζκνύ θηηξίνπ, 

εάλ ππάξρεη. ε πεξίπησζε απζαίξεησλ ρώξσλ πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Ν.1337/87, Ν.3443/10, 

Ν.4178/13, Ν. 4014/11 ή Ν. 4495/17, ή κε νπνηαδήπνηε άιιε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο ξύζκηζεο. 

6. Τπνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ από Γεκόζην Φνξέα 

(π.ρ. Δθνξία, πκβνιαηνγξάθν, θ.α.). 

7. Αληίγξαθν ηίηινπ / σλ θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

8. Τπεύζπλε Γήισζε όηη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα 

πξνζθνκηζηεί Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) γηα ην 

πξνζθεξόκελν αθίλεην.  

9. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα. 

10. Τπεύζπλε Γήισζε (Ν.1599/1986) ηνπ πξνζθέξνληνο όηη έιαβε γλώζε 

ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
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αλεπηθύιαθηα, θαζώο θαη όηη απνδέρεηαη ηνλ ηξόπν θαη ην ρξόλν 

παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ.  

11. Τπεύζπλε Γήισζε (Ν.1599/1986) ηνπ πξνζθέξνληνο, κε θαηνίθνπ 

Αζελώλ, πνπ ζα θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά, κε ηελ νπνία ζα δηνξίδεη 

ζηελ Αζήλα πιεξεμνύζην θαη αληίθιεην, πξνο ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη από 

ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο θάζε ζρεηηθή κε ηε δεκνπξαζία 

θνηλνπνίεζε.  

12. Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ αθηλήηνπ γηα ηελ 

ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, ππνγεγξακκέλε από δύν Πνιηηηθνύο 

Μεραληθνύο. 

13. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί ρξήζηκν, θαηά ηε γλώκε 

ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα ηνλ θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ή ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ πξνζθεξνκέλνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη θάζε θξηηήξην πνπ επεξεάδεη 

ηε κηζζσηηθή ηνπ αμία. 

14. Όπνην άιιν έγγξαθν δεηείηαη ξεηά λα ζπλππνβάιιεηαη από άξζξν ηεο 

παξνύζεο δηαθήξπμεο 

 

3.2 ηάδην Β΄: Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ 

θάζεο, ν Γήκαξρνο νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, 

θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ 

ηα αθίλεηα εθξίζεζαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Α΄ θάζεο θαη εθόζνλ 

έρνπλ θαηαζέζεη ηελ Τπεύζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο 

επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο γηα ηπρόλ παξαηεξήζεηο επί ησλ αθηλήησλ.  

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε 

ιήμε ηεο ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ δελ γίλεηαη δεθηή θακία αληηπξνζθνξά.  

ε πεξίπησζε κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ν Γήκνο θαηαιακβάλεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί κέρξη ζήκεξα, ην κίζζσκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

θαηαβαιιόκελν ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ζύκβαζε (πξάμε Δι. πλ 

159/2014 Κιηκ. ηκήκα 7 & άξζξν 2 Ν. 4081/2012). 

 

Άξζξν 4. Γηθαίσκα Απνδεκίσζεο: Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά 

δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ην/ηα αξκόδην/α όξγαλν/α ηνπ Γήκνπ ή/θαη ηεο Γηνηθεηηθήο 

αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία (α’ 

ή/θαη β’ ζηάδην) δε δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέισλ πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 5. Τπνγξαθή ύκβαζεο: Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο 

δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε -πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό 

παξαιαβήο- ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθύξσζεο ή 

έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε 

θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ην Π.Δ.Α. Γηαθνξεηηθά, 

ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ 

δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε. Μεηά 
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ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη 

όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 

Άξζξν 6. Υξνληθή δηάξθεηα κίζζσζεο: Οξίδεηαη ζε ελλέα (9) έηε πνπ 

αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε 

ιύζε ηεο κίζζσζεο πξηλ από ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο  ρσξίο ππνρξέσζε 

απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, εθόζνλ: 

1. Μεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

2. Παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ 

θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 

ππόινηπν ηεο κίζζσζεο. 

3. Καηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία. 

4. Μεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζύλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο θαηά ηξόπν ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ 

θαιύπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο. 

5. Μεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο. 

6. Δθόζνλ κεηαζηεγαζηεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία  πξνο εμνηθνλόκεζε 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαη πξνο επίηεπμε κηζζώκαηνο θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ κηθξόηεξνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ήδε επί κέξνπο 

θαηαβαιιόκελσλ κηζζσκάησλ.   

Ζ απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ 

αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ 

κηζζσηή γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.  

Ο κηζζσηήο κπνξεί, κεηά ηελ πάξνδν ελόο έηνπο από ηελ έλαξμε ηεο 

ζύκβαζεο, λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη σο άλσ 

πξνϋπνζέζεηο. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο, ηα δε απνηειέζκαηά ηεο 

επέξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηε γλσζηνπνίεζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε 

πνζό ίζν κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην 

ρξόλν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο.  

Δπηηξέπεηαη ε από πιεπξάο ηνπ κηζζσηή κνλνκεξήο παξάηαζε ηεο κίζζσζεο 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηξία έηε. 

 

 Άξζξν 7. Μίζζσκα – Πιεξσκή – Δγγύεζε – Κξαηήζεηο: Ζ πιεξσκή ηνπ 

κηζζώκαηνο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο Τπεξεζίαο ζην 

κίζζην, πνπ απνδεηθλύεηαη από ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ. Σν 

κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη εληόο ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ θάζε 

εκεξνινγηαθνύ κελόο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή, θαηόπηλ 

εθδόζεσο θαη έγθξηζεο ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. Οη ηπρόλ θξαηήζεηο 

θαη ηέιε επί ηνπ κηζζώκαηνο θάζε είδνπο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο επηβαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. 
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Άξζξν 8. Τπνρξεώζεηο:  

 

8.1. Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα 

παξαδώζεη ην κίζζην ζηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαηάιιειν θαη 

ζύκθσλν πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο 

ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Γηα ηελ παξαιαβή δε ηνπ αθηλήηνπ ζα ζπληαρζεί 

πξσηόθνιιν παξαιαβήο, νπόηε θαη νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία θαη 

απνδεζκεύνληαη νη εγγπήζεηο.  

 

8.2. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

σο άλσ Τπεξεζηώλ ηνπ κηζζσηή.  

 

8.3. Όζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδόκελσλ 

αηόκσλ εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4067/2012, όπσο ηζρύεη.  

  

8.4. Ο εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα 

πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο θζνξώλ θαη βιαβώλ, πνπ νθείινληαη ζηε 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη από ηε 

ζηεγαδόκελε Τπεξεζία. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ ή κε εθηέιεζεο ησλ 

επηζθεπώλ κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ν κηζζσηήο έρεη ην εθιεθηηθό 

δηθαίσκα λα πξνβεί: 

α) ε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβαίλεη ζε 

κίζζσζε, κε δεκνπξαζία ή απεπζείαο, άιινπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ. 

β) ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, 

ζε βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα 

κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ζρεηηθή 

ηερληθή έθζεζε. 

γ) ηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο. 

 

8.5. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή 

ηνπ ή ζηελ παιαηόηεηα απηνύ ή ζε ηπραίν γεγνλόο. 

 

8.6. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη κε δαπάλεο ηνπ όιεο ηηο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ύδαηνο θαη ηειεθσληθνύ 

δηθηύνπ θαη λα παξαδώζεη απηά ζην κηζζσηή ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο, ζπλδεδεκέλα κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο πόιεο.  

 

8.7. Ο κηζζσηήο ζα βαξύλεηαη κε ηελ αλάινγε δαπάλε πδξεύζεσο, 

θαηαλαιώζεσο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, Ο.Σ.Δ., θεληξηθήο ζεξκάλζεσο θαη 

θνηλνρξήζησλ (δαπάλεο θαζαξηόηεηαο, αλειθπζηήξα θ.ι.π.).   

 

8.8. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα έρεη θαη δηαηεξεί ην αθίλεην αζθαιηζκέλν 

κε ηηο ειάρηζηεο θαιύςεηο αζηηθήο επζύλεο, ππξθαγηάο θαη ζεηζκνύ, 
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απαιιαζζνκέλνπ ηνπ κηζζσηή από νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο 

γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο αηηίεο.   

 

8.9. Ο εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο 

ηεο αξκόδηαο Ππξνζβεζηηθήο Αξρήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλαλεώζεηο απηήο, γηα ην ζπλνιηθό 

δηάζηεκα ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ. 

 

8.10. Ο κηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα νη 

Τπεξεζηαθέο αλάγθεο θαη νη πνιίηεο, λα πξνβεί κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

κηζζίνπ ζε εξγαζίεο δηακόξθσζεο βειηίσζεο θαη δηαξξύζκηζεο ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ κηζζίνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηόπηλ ζπλαίλεζεο 

ηνπ Δθκηζζσηή. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, δηακόξθσζε ή εγθαηάζηαζε 

αληηθεηκέλσλ ζην κίζζην από ην κηζζσηή ζπκθσλείηαη πσο γίλεηαη επ’ σθειεία 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη 

θάζε εγθαηάζηαζε πνπ έγηλε κε έμνδά ηνπ θαη λα απνδώζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

 

Άξζξν 9. Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο κηζζίνπ: ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηόηεηαο ή ηεο λνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ν λένο θύξηνο, λνκέαο, 

θάηνρνο ή επηθαξπσηήο αλαιακβάλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πσιεηή πνπ 

απνξξένπλ από ηελ πεξηγξαθόκελε ζηελ παξνύζα κίζζσζε, ν δε πσιεηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο πξνηνύ κεηαβηβάζεη ην αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζην Γήκν ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε / λνκέα / θαηόρνπ / 

επηθαξπσηή θαζώο επίζεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ ίδην γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κηζζσηηθή δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο λένο ηδηνθηήηεο / λνκέαο / 

θάηνρνο / επηθαξπσηήο ζεσξείηαη εθεμήο εθκηζζσηήο θαη ην κίζζσκα 

θαηαβάιιεηαη ζην όλνκά ηνπ εθ` όζνλ γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.     

 

Άξζξν 10. Δγγύεζε πκκεηνρήο: Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηε β’ θάζε ηεο 

δεκνπξαζίαο αλ δελ έρεη πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

ηξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα πνζό ίζν κε ην 1/10 ηνπ εηήζηνπ ηεθκαξηνύ 

κηζζώκαηνο όπσο πξνθύπηεη από ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4172/2013 όπσο ηζρύεη 

(3% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ), σο εγγύεζε όηη ζα πξνζέιζεη γηα 

ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο κέζα ζηελ 

πξνβιεπόκελε πξνζεζκία θαη ζα παξαδώζεη ην κίζζην γηα ρξήζε ζην Γήκν. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηξέθεηαη ζηνλ ηειηθό κεηνδόηε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ, ζηνπο δε ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο 

κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο. ε πεξίπησζε άξλεζεο 

ηνπ κεηνδόηε λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό, ε εγγπεηηθή ηνπ επηζηνιή 

θαηαπίπηεη ρσξίο θακία εηδηθή δηαδηθαζία ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη εθαξκόδνληαη νη 

όξνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.   
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Άξζξν 11. Λήμε Μίζζσζεο: Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία 

απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ παιαηόηεηα απηνύ ή 

ζε ηπραίν γεγνλόο. 

 

Άξζξν 12. Αλακίζζσζε - Τπεθκίζζσζε: ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη 

ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

 

Άξζξν 13. Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο: Ζ παξνύζα ζα δεκνζηεπηεί κε 

θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο, κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο 

www.agiaparaskevi.gr/portal/ . Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε 

κηα εκεξήζηα ηνπηθή Δθεκεξίδα, κηα εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζε κία 

εκεξήζηα εθεκεξίδα Αζελώλ  

 

Άξζξν 14. Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο: Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη 

νίθνζελ από ην Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζηεί ζε απηήλ κεηνδόηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ όηαλ:  

Α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ή από ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ 

επηηεπρζέληνο νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ή ιόγσ ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο 

Β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο, επίζεο όηαλ κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο δελ πξνζέιζεη εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία 

επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, σο ειάρηζηνλ δε όξην 

πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 

Γεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη 

δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξζεθαλ. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 

πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

Άξζξν 15. Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηελ παξνύζα, ξπζκίδεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981, ησλ Ν. 3130/2003 & 3463/2006 θαη ηνπ Αζηηθνύ 

Κώδηθα.   
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Άξζξν 16. Αξκόδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ είλαη ηα 

Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 

 

Άξζξν 17. Πιεξνθόξεζε Δλδηαθεξνκέλσλ: Πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ & Δθαξκνγώλ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. E-mail: 

alexandra.palamari@agiaparaskevi.gr. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη 

ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηά από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη 

ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

Η παπούζα απόθαζη πήπε ηον απιθμό 165 / 2020 
 

    

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ- ΓΖΜΑΡΥΟ                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 
                        

                                                                                                                                            

      Βαζίιεηνο   Ενξκπάο                                        Β. άξθνπιαο 

Η. Αξγπξόο 

Ν. Κσβαίνο-Νηνύζθνο 

Η. ηαζόπνπινο 

Γ. Οηθνλόκνπ 

                                                                                   Η. Μπισλάθεο 
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