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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 56/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού 
μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 
για την μεταστέγαση των Υπηρεσιών α) 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 
Ηλεκτροφωτισμού  και β) Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 8 του μήνα Απριλίου του έτους 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 5732/8/4-
4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 



Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5)  Τάφας Ηλίας, μέλη 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος 3) Κόντος 
Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουμε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5846/4-4-2014 εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου επί του 
θέματος: 
 
Θέμα : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη 
δημιουργία χώρων μεταστέγασης Διευθύνσεων α) Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού (στάθμευσης αυτοκινήτων και 
συντήρησης αυτών, συνεργείου επισκευής και γραφείων προσωπικού) και β)   
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 
 
Με την αριθ.  59/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4855/24-3-2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (της από 
19.3.2014 τακτικής Συνεδρίασης) Νο. 7/2014 αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η 
λόγω ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου δημοτικού ακινήτου και μετά τα 
υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/28-2-2014 και 11070/21-9-11 έγγραφα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την δημοσίευση εκ μέρους του Δήμου, 
κατόπιν  καθορισμού των σχετικών προδιαγραφών, πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου μεταστέγασης των Διευθύνσεων α) 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και  β) Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου, από τον χώρο που βρίσκονται σήμερα (Άλσος Ν. 
Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο, είτε εντός της πόλης είτε εκτός αυτής και μέχρι 
απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από τα διοικητικά της όρια.  
 
 
Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνεται να 



καταρτιστούν οι όροι φανερής μειοδοτικής  δημοπρασίας, όπως προβλέπεται 
από το ΠΔ 270/81. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των 
όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των 
δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του 
διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 
παρ.1ε του Ν.3852/2010, ως εξής:  
 
Άρθρο 1 
Περιγραφή του μισθίου 
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται  είτε εντός της πόλης είτε 
εκτός αυτής και μέχρι απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από τα διοικητικά της 
όρια. 
Το ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου να είναι τουλάχιστον 2.500,00τμ. 
Το εν λόγω ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από δουλείες, δεσμεύσεις 
υποθήκες , εμπράγματα βάρη , δικαιώματα , απαλλοτριώσεις κ.λ.π. και 
ειδικότερα να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση 
που προορίζεται και όσες χρήσεις προβλέπονται από το νόμο, ήτοι:.  
1. Ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο  
2. Κατάλληλη  μορφολογία του ακινήτου (κλίση-σχήμα) 
3. Κτηριολογική κατάσταση του κτηρίου ,εφόσον υπάρχει τέτοιο ( ύπαρξη 
χρειωδών χώρων π.χ. WC, τουαλέτα )  
4. Δυνατότητα σύνδεσης  με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ( πλήρης φωτισμός , 
ύδρευση, τηλεφωνικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
5. Ύπαρξη ασφαλούς περίφραξης 
6. Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω 
υπηρεσιών του να προβαίνει σε πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος , τηλεφωνικών συνδέσεων κ.λ.π. και μάλιστα χωρίς 
προηγουμένης αδείας του εκμισθωτή. 
7. Διευκρινίζεται ότι η καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου , 
εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής , χωρίς αυτή να 
είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της μόνο την προσφερόμενη τιμή. 
 
Άρθρο 2 
 
Η  δημοπρασία θα είναι φανερή και μειοδοτική και θα διενεργηθεί  στο 
Δημοτικό Κατάστημα ( Δεκελείας 97 , Όροφος 3ος , Γραφείο Δημάρχου ) 
ενώπιον της αρμοδίας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την κα Δήμαρχο , 
Πρόεδρο της Επιτροπής , με δημοσίευση διακήρυξης , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81 ( άρθρο 9 παρ. 2  , 5 του Π.Δ 
270/81) 
 
 
Άρθρο 3  
 
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 



 
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής: 
 
 
Α΄ Φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (χωρίς την αξία του ακινήτου δηλαδή του 
μηνιαίου μισθώματος) 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 καταλληλότητας των 
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα θα συνεκτιμηθούν τα εξής στοιχεία: 
 
1. Η ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο  
2. Η όλη μορφολογία του ακινήτου (κλίση-σχήμα) 
3. Η κτηριολογική κατάσταση του κτηρίου εφόσον υπάρχει τέτοιο 
4. Η δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας 
5. Η ύπαρξη ασφαλούς περίφραξης 
6. Οι χρήσεις των όμορων ιδιοκτησιών 
7. Οι ενδεχόμενες εργασίες που θα χρειασθούν ώστε να μπορούν να 
φιλοξενηθούν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες 
 
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 δήμο, με μέριμνα του οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον.  
 
 
Β΄ Φάση. 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 πρώτης φάσης. 
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό ,το οποίο μετά τη 
λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. 
Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου , οφείλει να δηλώσει τούτο προς 
την επί της δημοπρασίας επιτροπή , άλλως θεωρείται ότι μετέχει δι΄ ίδιον 
λογαριασμό. 
 
Ο τελευταίος μειοδότης , εφόσον δεν διαμένει στην περιφέρεια της τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης , οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά διά προφορικής 
δηλώσεως του καταχωριζόμενης εις τα πρακτικά , αντίκλητο διαμένοντα εις 
την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προς τον οποίο θα γίνεται 
η κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ως και 
παντός εγγράφου. 
 
 
Άρθρο 4 
 



Ως ανώτατο όριο προσφοράς , ορίζεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ για 
ολόκληρο το ακίνητο ( οικόπεδο  και κτίσμα) μηνιαίως , αναπροσαρμοζόμενο 
κατά ποσοστό 1% ετησίως. 
 
Άρθρο 5 
Προσφορά Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά 
ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
1.Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου-πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών-μη 
διεκδίκησης 

 
2. Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία για 
όρους δόμησης και αρτιότητας. 
 
3. Οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει κτήριο στο ακίνητο 
 
4. Βεβαίωση χρήσεων γης στην οποία θα αναφέρεται ότι επιτρέπονται οι 
χρήσεις για τη στέγαση υπηρεσιών καθαριότητας (δημοτικό αμαξοστάσιο, 
γραφεία, αποθήκες, συνεργείο επισκευής και συντήρησης και πρόβλεψη της 
χρήσης από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου) 
 
5. Δημοτική Ενημερότητα 
 
6. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής αρχής , ότι δεν έχει κηρυχθεί , ούτε 
έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
 
8.Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 
αντιστοιχούντως προς το δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων ενός (1) 
έτους. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εις στην δημοπρασία αντικαθίσταται από 
τον τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως με άλλη 
εγγυητική επιστολή , αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,καλής εκτέλεσης 
των όρων του παρόντος και ακριβούς τηρήσεως των όρων της συμβάσεως , 
ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθησομένου ετησίου 
μισθώματος , με ημερομηνία λήξεως αυτής , έξι (6) μήνες μετά το χρόνο λήξης 
της συμβάσεως που θα υπογραφεί. 
Η ανωτέρω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συμψηφιστεί προς 
αξιώσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κατ’ αυτού. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις τη δημοπρασία επιστρέφεται στον 
αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης 
μισθώσεως και την εγκατάσταση του Δήμου εις το μίσθιο ακίνητο , εις τους 
λοιπούς , που θα λάβουν μέρος εις τη δημοπρασία , η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής. 



 
 
Άρθρο 6  
 
Εγγυητής 
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται 
αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 
σύμβασης , παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διηζήσεως. 
 
 
Άρθρο 7 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου 
μειοδότη ( εκμισθωτή ) ως και η μη εκτέλεση υπ’ αυτού των όρων της 
παρούσης και της συμβάσεως άμα δε και μη συμμόρφωση του εκμισθωτή 
προς οιανδήποτε όρο του παρόντος θεωρουμένων και συνομολογουμένων 
απάντων ως ουσιωδών έχει όσαν συνέπειαν , εκτός των άλλων και μάλιστα 
σωρευτικά , την κατάπτωση εις βάρος αυτού και του εγγυητή του , 
αποκλειστική αυτών υπαιτιότητα και εις όφελος του Δήμου της κατατεθείσης 
εγγύησης ως και την καταβολή ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του 
εγκριθησομένου μηνιαίου μισθώματος , λόγω ποινικής ρήτρας , για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης , άνευ δικαστικής παρέμβασης , υποχρεουμένου δε άμα 
του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του και την καταβολή αποζημίωσης 
για κάθε θετική , αποθετική ζημία ή διά διαφυγόν κέρδος που υπέστη ο Δήμος 
, συνεπεία της αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή παραλείψεως 
των , βεβαιουμένων και εισπραττομένων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
 
Εν πάση περιπτώσει η συνέπεια της ατελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των 
καθηκόντων των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή και της ανοχής αυτών , 
μεταβολή ή παράβαση των όρων του παρόντος υπό του εκμισθωτή ή του 
εγγυητή του, ουδόλως δεσμεύει το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 
  
Άρθρο 8 
 
Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος του μισθωτή  - Δήμος 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος – που αναγνωρίζεται από το νόμο ή την 
παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μίσθωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
 
 
Άρθρο 9 
Δικαίωμα 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. 
 
Επίσης ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης ουδεμία αξίωση δύναται να 
εγείρει κατά του Δήμου εις την περίπτωση κατά την οποία ήθελε τυχόν 
απαγορευθεί ή διακοπεί ή ανασταλεί δι’ οιονδήποτε λόγο η λειτουργία των 
υπηρεσιών Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου ή κάποιας υπηρεσίας και παρ’ οιασδήποτε Αρχής. 
 
 
Άρθρο 10 
Σύμβαση 
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν , με αποδεικτικό παραλαβής , της 
απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας , να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως κατά την εγκατάσταση του Δήμου εις 
το μίσθιο ακίνητο. 
 
Εάν ο προς ον κατεκυρώθη  η δημοπρασία ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει το πρακτικό αυτής , κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής , της εγγυήσεως αυτού καταπιπτούσης υπέρ του 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και 
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του , που θα 
είναι υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος έναντι του Δήμου διά 
την επιπλέον διαφορά του νέου μισθώματος , διατηρουμένου του δικαιώματος 
του Δήμου να αξιώσει της αποκατάστασης πάσης ζημίας , την οποία υπέστη ο 
Δήμος εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να 
υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του. 
Διαφορετικά εάν αρνηθεί ή δεν προσέλθει να υπογράψει ή δεν εγκαταστήσει 
το μισθωτή Δ.Φ.Χ. εις το μίσθιο , κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής , υποκείμενης εις την έγκριση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μη απαιτουμένης στην 
περίπτωση αυτή κοινοποιήσεως ειδικής πρόσκλησης στον μειοδότη , η δε 
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου , χωρίς καμία δικαστική 
παρέμβαση , η μίσθωση  λύεται διά αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 
με υπαιτιότητα του εκμισθωτή , ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του , που θα είναι και οι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την επιπλέον διαφορά του 
μισθώματος. 
 
Η διαφορά αυτή βεβαιώνεται  ως δημόσιο έσοδο και εις βάρος του εκμισθωτή 
( τελευταίου μειοδότη) και του εγγυητή του και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. 
 
Εν πάση δε περιπτώσει ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν 
υποστεί εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να 
υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη ως και σε βάρος του αρνηθέντος 
να προσέλθει ή να υπογράψει τη σύμβαση τελευταίου μειοδότη και του 



εγγυητή αυτού , ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστου , 
παραιτούμενου των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
 
Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη και μη προσήκουσα 
προσκόμιση της απαιτούμενης διά την υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως. 
 
Άρθρο 11 
 
Από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 10 της παρούσης η σύμβαση 
θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 
 
Άρθρο 12 
 
Η Απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 
ενδιαφερόμενου να συμμετέχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους υπό 
της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους , αναγράφεται εις τα 
πρακτικά 
 
Άρθρο 13 
 
Τα τέλη χαρτοσήμου , οι φόροι και νόμιμες κρατήσεις ως και τα κηρύκεια , τα 
έξοδα δημοσίευσης  της διακήρυξης και όλα γενικά τα έξοδα της δημοπρασίας 
και συντάξεως του οικείου συμφωνητικού μισθώσεως βαρύνουν εξολοκλήρου 
τον εκμισθωτή 
 
Άρθρο 14 
 
Το μίσθιο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 
για το σκοπό που προορίζεται , δηλαδή τη στέγαση και λειτουργία των 
υπηρεσιών  Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου και σύμφωνα με τους όρους του νόμου και  τους 
εις την παρούσα διακήρυξη αναγραφέντας και μετά την εκτέλεση όλων των 
επιβληθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων πρέπει να είναι έτοιμοι προς 
άμεση χρήση κατά ανώτατο όριο μέσα  σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από της κατακυρώσεως της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη , άλλως η 
μίσθωση λύεται υπαιτιότητι του εκμισθωτή και αζημίως για το Δήμο και 
καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση, υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής 
παρεμβάσεως , ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μειοδότη και του 
εγγυητή του , υποχρεωμένων έναντι του Δήμου , αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστος εις αποζημίωση , για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη ή 
προσήκουσα παράδοση του μισθίου προς χρήση , εις αποκατάσταση πάσης 
ζημίας , την οποία υπέστη ο Δήμος ( θετική , αποθετική , ζημία ως και το 
διαφυγόν κέρδος) ως και εις την πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του 
μισθώματος. 
 
 
 
Άρθρο 15  
Διάρκεια Μίσθωσης 
 



Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από της 
εγκαταστάσεως του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο μίσθιο ακίνητο , η 
οποία πιστοποιείται , αποδεικνύεται , και βεβαιώνεται διά της υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής και Εγκαταστάσεως του Δήμου εις 
στο μίσθιο ακίνητο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά πάροδο πέντε (5) 
ετών ,με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό ή 
μέρος αυτού.  
 
Εν πάση περιπτώσει η υπό του Δήμου , δι΄ οιονδήποτε λόγο χρησιμοποίηση 
του μισθίου ακινήτου πέραν του χρόνου της συμβάσεως μισθώσεως , 
θεωρείται ως σιωπηρά παράταση της μισθώσεως, καταβαλλόμενου δια την 
τοιαύτην χρησιμοποίηση , μισθώματος ίσου προς το μίσθωμα της ληξάσης 
μισθώσεως και αναλόγου προς το χρόνο καθ’ όν εχρησιμοποιήθη το μίσθιο. 
 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λήξει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς 
αποζημίωση του ιδιοκτήτη, εφόσον βρεθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ως χώρος στάθμευσης και να ενημερώσει αυτόν τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα, πριν. 
 
 
Άρθρο 16 
 
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο , σε περίπτωση 
ύπαρξης κτιρίου εντός αυτού , κατά πυρός , απαλλασσόμενου του Δήμου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σε ενάντια περίπτωση για τις τυχόν από έκρηξη 
πυρκαγιάς ζημιές που θα προξενηθούν εις το μίσθιο. 
 
 
Άρθρο 17 
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
 
Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της εγκαταστάσεως του Δήμου 
εις το μίσθιο ακίνητο. 
 
Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε μήνα και εντός του πρώτου 5νθημέρου, σε 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και εις βάρος της οικείας πιστώσεως 
του προϋπολογισμού μετά την αφαίρεση των νομίμων και των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων . 
 
 
Άρθρο 18 
Υποχρεώσεις μισθωτή 
 
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. 
Ο μισθωτής Δήμος δεν ευθύνεται διά φθοράς ή μεταβολάς οφειλομένας εις τη 
συνήθη χρήση . 



Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή για τις από τη 
συνήθη χρήση ή την κακή κατασκευή του κτιρίου ( εφόσον αυτό υπάρχει) , 
από τυχαίο γεγονός επιγενόμενες στο μίσθιο ακίνητο βλάβες ή ζημιές. 
Η έννοια εν προκειμένω της συνήθους χρήσεως επί της μισθώσεως των 
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου είναι ευρύτερη της επί των κοινών 
μισθώσεων. 
 
 
Άρθρο 19 
 
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέψει να επέλθουν εις το μίσθιο και μάλιστα 
πριν από την εγκατάσταση εις αυτό των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και 
κατόπιν υποδείξεως της Δημάρχου , όλες τις απαραίτητες μετατροπές, 
διαρρυθμίσεις ως προς τους χώρους του ακινήτου. 
 
Άρθρο 20 
 
Το μίσθιο θα παραληφθεί από το μισθωτή Δήμο σε αρίστη κατάσταση και θα 
πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως ορίζονται εις 
το άρθρο 1 της παρούσης. 
 
Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως να ενεργεί εις το 
μίσθιο όλες τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις εκ της συνήθους 
χρήσεως φθορές εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποίησης 
της Δημάρχου. 
 
Εν περιπτώσει αρνήσεως του ή μη ενεργείας υπ’ αυτού των επισκευών εντός 
της ταχθείσης διά της ειδοποιήσεως προθεσμίας , ο Δήμος έχει το εκλεκτικό 
δικαίωμα ή να προβεί στη μονομερή λύση της συμβάσεως της μισθώσεως 
υπαιτιότητι του εκμισθωτή και αζημίως για το Δήμο και τη διενέργεια 
δημοπρασίας ή απευθείας μίσθωση ετέρου οικήματος εις βάρος του ιδιοκτήτη 
ή να ενεργήσει τις επισκευές αυτού εις βάρος του ιδιοκτήτη και εκ της 
πιστώσεως των μισθωμάτων , παρακρατώντας το ποσό της γενομένης 
δαπάνης εκ των πρώτων μετά την επισκευή μισθωμάτων εκ της πιστώσεως 
των μισθωμάτων που θα πληρωθούν μετά προηγούμενη βεβαίωση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , ή τέλος να διακόψει την καταβολή των 
μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως των επισκευών. 
 
Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει με δαπάνη του εις το μίσθιο και 
τους ακάλυπτους χώρους του μισθίου και εις θέσεις της απολύτου επιλογής 
του παντός είδους , οιουδήποτε τύπου και αριθμού κλιματιστικά μηχανήματα ( 
air condition) της ελευθέρας και απολύτου επιλογής και αρεσκείας του , τα 
οποία κατά τη λήξη της μισθώσεως δικαιούται να παραλάβει , επαναφέροντας 
τα πράγματα στην πρότερον αυτών κατάσταση. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης θέρμανσης ( κτίριο), τα καλοριφέρ θα παραδοθούν με 
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής εν πλήρη κι άριστη λειτουργία, ο δε 
εκμισθωτής εγγυάται την καλή κι ασφαλή λειτουργία αυτών  
 
 
 



 
 
Άρθρο 21 
 
Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη , η δε υποχρέωση αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο είς τους ακόλουθους και βαρύνει 
τελικά τον τελευταίο μειοδότη . 
 
 
 
Άρθρο 22 
 
Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου , ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο της 
αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να δηλώσει ότι θα σεβαστεί 
την παρούσα μίσθωση. 
 
 
Άρθρο 23  
 
Ο Δήμος δύναται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να εγκαταστήσει εις το 
μίσθιο και ετέρας υπηρεσίας ή να συστεγάσει με των δι’ ους θέλει μισθωθεί το 
ακίνητο υπηρεσιών και ετέρας τοιαύτας ή γραφεία ετέρων Νομικών 
Προσώπων εξαρτωμένων ή εποπτευόμενων ή επιχορηγούμενων υπό του 
Δήμου και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκμισθωτή , χωρίς διά 
τούτο να δύναται ο εκμισθωτής ή ο ιδιοκτήτης να εγείρει αξιώσεως 
αποζημίωσης ή πρόσθετου μισθώματος. 
 
 
Άρθρο 24 
 
Ο εκμισθωτής ουδεμίας αποζημιώσεως παρά του Δήμου δικαιούται εάν αυτός 
( ο Δήμος ) προ της λήξεως της μίσθωσης μεταφέρει τις υπηρεσίες του για τις 
οποίες προορίστηκε το μίσθιο ακίνητο σε οίκημα της ιδιοκτησίας του ή εάν 
ήθελε προσφερθεί εις αυτόν η δωρεάν χρήση κατάλληλου , ή ήθελον  
μεταφερθεί οι εγκατεστημένες εις το μίσθιο υπηρεσίες ακινήτου για τον 
υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης ή εάν ήθελον καταργηθεί οι σχετικές 
υπηρεσίες, έστω και προσωρινά , ή ήθελον οργανωθεί κατά τρόπο ώστε το 
μίσθιο να μη δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους.  
Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εις όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Δήμος δύναται αζημίως δι’ αυτό να λύει 
μονομερώς τη μίσθωση , ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 
ημέρες προ της λύσεως της μισθώσεως , αφ’ ης παύει και πάσα υποχρέωση 
αυτού προς καταβολή μισθώματος 
 
 
Άρθρο 25 
 
Δια την παραλαβή του μισθίου ως και την απόδοση αυτού μετά τη λήξη της 
μίσθωσης θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής περί της 
γενικής κατάστασης του  μισθίου ως και της ειδικής τοιαύτης, ελλείψεων , 
βλαβών κ.λ.π. 



Από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 26 
 
Ο εκμισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης υπό τυχόν μη 
έγκριση των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την 
εποπτεύουσα αρχή. 
 
Επίσης ο εκμισθωτής ουδεμία αξίωση  δύναται να εγείρει κατά του Δήμου σε 
περίπτωση κατά την οποία ήθελε τυχόν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία η λειτουργία αυτού ή κάποιας υπηρεσίας του και από οποιαδήποτε 
αρχή. 
 
 
Άρθρο 27  
 
Το μίσθιο θα πρέπει απαραίτητα να έχει αυτοτελείς παροχές ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και εγκαταστάσεως (παροχές) για τοποθέτηση 
τηλεφωνικών συσκευών .  
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες των υπηρεσιών να προβαίνει σε 
πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , ύδατος και 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 
 
Άρθρο 28  
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται ΜΟΝΟΝ  
εγγράφως. 
 
‘Αρθρο 29 
 
Η υποβολή της αίτησης και η συμμετοχή στη δημοπρασία κατ΄ αμάχητο 
τεκμήριο αποδεικνύει ότι ούτος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης 
θεωρουμένων και συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών , τους οποίους 
και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και προς τους οποίους προσχωρεί άνευ 
ουδεμίας αντιρρήσεως. 
 
 
 
Άρθρο 30 
Δημοσίευση Διακήρυξης 
 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου με τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
συντασσομένου αποδεικτικού δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 270 /81  και στα  δημοσιότερα μέρη του δήμου και σε μία 
τοπική εφημερίδα. 
 
 
Άρθρο 31 
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 και ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν 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 και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς 
ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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 32 
 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο, Οικονομική 
Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 213 2049098 – 
213 2049099 και fax  213 2049006. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 
 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 10/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
         Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλ/φειας – Χαλκ/νος, αφού έλαβε 
υπ’ όψιν της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 59/2014 απόφαση Δημ. 
Συμβουλίου, τα υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/28-2-2014 και 11070/21-9-11 έγγραφα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε 
του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τις διατάξεις του άρθρου 194 του 



Ν.3463/2006, αυτές της παρ. 11 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, των 
άρθρων 3 παρ. 1 και 7 του ΠΔ/τος 270/81, και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 
Α. Καθορίζει τους όρους της μειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας, για: 
Την ανάδειξη μειοδότη ιδιοκτήτη ακινήτου για την μεταστέγαση των 
Διευθύνσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και  β) 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, από τον χώρο που βρίσκονται 
σήμερα (Άλσος Ν. Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο, είτε εντός της πόλης είτε εκτός 
αυτής και μέχρι απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από τα διοικητικά της όρια, 
ως εξής:  
 
Άρθρο 1 
Περιγραφή του μισθίου 
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται  είτε εντός της πόλης είτε 
εκτός αυτής και μέχρι απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από τα διοικητικά της 
όρια. 
Το ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου να είναι τουλάχιστον 2.500,00τμ. 
Το εν λόγω ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από δουλείες, δεσμεύσεις 
υποθήκες , εμπράγματα βάρη , δικαιώματα , απαλλοτριώσεις κ.λ.π. και 
ειδικότερα να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση 
που προορίζεται και όσες χρήσεις προβλέπονται από το νόμο, ήτοι:.  
1. Ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο  
2. Κατάλληλη  μορφολογία του ακινήτου (κλίση-σχήμα) 
3. Κτηριολογική κατάσταση του κτηρίου ,εφόσον υπάρχει τέτοιο ( ύπαρξη 
χρειωδών χώρων π.χ. WC, τουαλέτα )  
4. Δυνατότητα σύνδεσης  με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ( πλήρης φωτισμός , 
ύδρευση, τηλεφωνικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
5. Ύπαρξη ασφαλούς περίφραξης 
6. Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω 
υπηρεσιών του να προβαίνει σε πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος , τηλεφωνικών συνδέσεων κ.λ.π. και μάλιστα χωρίς 
προηγουμένης αδείας του εκμισθωτή. 
7. Διευκρινίζεται ότι η καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου , 
εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής , χωρίς αυτή να 
είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της μόνο την προσφερόμενη τιμή. 
 
Άρθρο 2 
 
Η  δημοπρασία θα είναι φανερή και μειοδοτική και θα διενεργηθεί  στο 
Δημοτικό Κατάστημα ( Δεκελείας 97 , Όροφος 3ος , Γραφείο Δημάρχου ) 
ενώπιον της αρμοδίας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την κα Δήμαρχο , 
Πρόεδρο της Επιτροπής , με δημοσίευση διακήρυξης , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81 ( άρθρο 9 παρ. 2  , 5 του Π.Δ 
270/81) 
 
 



Άρθρο 3  
 
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
 
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής: 
 
 
Α΄ Φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (χωρίς την αξία του ακινήτου δηλαδή του 
μηνιαίου μισθώματος) 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 καταλληλότητας των 
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα θα συνεκτιμηθούν τα εξής στοιχεία: 
 
1. Η ευκολία πρόσβασης στο ακίνητο  
2. Η όλη μορφολογία του ακινήτου (κλίση-σχήμα) 
3. Η κτηριολογική κατάσταση του κτηρίου εφόσον υπάρχει τέτοιο 
4. Η δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας 
5. Η ύπαρξη ασφαλούς περίφραξης 
6. Οι χρήσεις των όμορων ιδιοκτησιών 
7. Οι ενδεχόμενες εργασίες που θα χρειασθούν ώστε να μπορούν να 
φιλοξενηθούν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες 
 
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 δήμο, με μέριμνα του οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον.  
 
 
Β΄ Φάση. 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 πρώτης φάσης. 
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό ,το οποίο μετά τη 
λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. 
Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου , οφείλει να δηλώσει τούτο προς 
την επί της δημοπρασίας επιτροπή , άλλως θεωρείται ότι μετέχει δι΄ ίδιον 
λογαριασμό. 
 
Ο τελευταίος μειοδότης , εφόσον δεν διαμένει στην περιφέρεια της τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης , οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά διά προφορικής 
δηλώσεως του καταχωριζόμενης εις τα πρακτικά , αντίκλητο διαμένοντα εις 
την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προς τον οποίο θα γίνεται 
η κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ως και 
παντός εγγράφου. 
 



 
Άρθρο 4 
 
Ως ανώτατο όριο προσφοράς , ορίζεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ για 
ολόκληρο το ακίνητο ( οικόπεδο  και κτίσμα) μηνιαίως , αναπροσαρμοζόμενο 
κατά ποσοστό 1% ετησίως. 
 
Άρθρο 5 
Προσφορά Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά 
ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
1.Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου-πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών-μη 
διεκδίκησης 

 
2. Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία για 
όρους δόμησης και αρτιότητας. 
 
3. Οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει κτήριο στο ακίνητο 
 
4. Βεβαίωση χρήσεων γης στην οποία θα αναφέρεται ότι επιτρέπονται οι 
χρήσεις για τη στέγαση υπηρεσιών καθαριότητας (δημοτικό αμαξοστάσιο, 
γραφεία, αποθήκες, συνεργείο επισκευής και συντήρησης και πρόβλεψη της 
χρήσης από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου) 
 
5. Δημοτική Ενημερότητα 
 
6. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής αρχής , ότι δεν έχει κηρυχθεί , ούτε 
έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
 
8.Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 
αντιστοιχούντως προς το δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων ενός (1) 
έτους. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εις στην δημοπρασία αντικαθίσταται από 
τον τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως με άλλη 
εγγυητική επιστολή , αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,καλής εκτέλεσης 
των όρων του παρόντος και ακριβούς τηρήσεως των όρων της συμβάσεως , 
ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθησομένου ετησίου 
μισθώματος , με ημερομηνία λήξεως αυτής , έξι (6) μήνες μετά το χρόνο λήξης 
της συμβάσεως που θα υπογραφεί. 
Η ανωτέρω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συμψηφιστεί προς 
αξιώσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κατ’ αυτού. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις τη δημοπρασία επιστρέφεται στον 
αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης 



μισθώσεως και την εγκατάσταση του Δήμου εις το μίσθιο ακίνητο , εις τους 
λοιπούς , που θα λάβουν μέρος εις τη δημοπρασία , η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής. 
 
 
Άρθρο 6  
 
Εγγυητής 
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται 
αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 
σύμβασης , παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διηζήσεως. 
 
 
Άρθρο 7 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου 
μειοδότη ( εκμισθωτή ) ως και η μη εκτέλεση υπ’ αυτού των όρων της 
παρούσης και της συμβάσεως άμα δε και μη συμμόρφωση του εκμισθωτή 
προς οιανδήποτε όρο του παρόντος θεωρουμένων και συνομολογουμένων 
απάντων ως ουσιωδών έχει όσαν συνέπειαν , εκτός των άλλων και μάλιστα 
σωρευτικά , την κατάπτωση εις βάρος αυτού και του εγγυητή του , 
αποκλειστική αυτών υπαιτιότητα και εις όφελος του Δήμου της κατατεθείσης 
εγγύησης ως και την καταβολή ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του 
εγκριθησομένου μηνιαίου μισθώματος , λόγω ποινικής ρήτρας , για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης , άνευ δικαστικής παρέμβασης , υποχρεουμένου δε άμα 
του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του και την καταβολή αποζημίωσης 
για κάθε θετική , αποθετική ζημία ή διά διαφυγόν κέρδος που υπέστη ο Δήμος 
, συνεπεία της αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή παραλείψεως 
των , βεβαιουμένων και εισπραττομένων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
 
Εν πάση περιπτώσει η συνέπεια της ατελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των 
καθηκόντων των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή και της ανοχής αυτών , 
μεταβολή ή παράβαση των όρων του παρόντος υπό του εκμισθωτή ή του 
εγγυητή του, ουδόλως δεσμεύει το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 
  
Άρθρο 8 
 
Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος του μισθωτή  - Δήμος 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος – που αναγνωρίζεται από το νόμο ή την 
παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μίσθωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
 
 
Άρθρο 9 
Δικαίωμα 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. 
 
Επίσης ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης ουδεμία αξίωση δύναται να 
εγείρει κατά του Δήμου εις την περίπτωση κατά την οποία ήθελε τυχόν 
απαγορευθεί ή διακοπεί ή ανασταλεί δι’ οιονδήποτε λόγο η λειτουργία των 
υπηρεσιών Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου ή κάποιας υπηρεσίας και παρ’ οιασδήποτε Αρχής. 
 
 
Άρθρο 10 
Σύμβαση 
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν , με αποδεικτικό παραλαβής , της 
απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας , να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως κατά την εγκατάσταση του Δήμου εις 
το μίσθιο ακίνητο. 
 
Εάν ο προς ον κατεκυρώθη  η δημοπρασία ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει το πρακτικό αυτής , κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής , της εγγυήσεως αυτού καταπιπτούσης υπέρ του 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και 
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του , που θα 
είναι υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος έναντι του Δήμου διά 
την επιπλέον διαφορά του νέου μισθώματος , διατηρουμένου του δικαιώματος 
του Δήμου να αξιώσει της αποκατάστασης πάσης ζημίας , την οποία υπέστη ο 
Δήμος εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να 
υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του. 
Διαφορετικά εάν αρνηθεί ή δεν προσέλθει να υπογράψει ή δεν εγκαταστήσει 
το μισθωτή Δ.Φ.Χ. εις το μίσθιο , κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής , υποκείμενης εις την έγκριση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μη απαιτουμένης στην 
περίπτωση αυτή κοινοποιήσεως ειδικής πρόσκλησης στον μειοδότη , η δε 
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου , χωρίς καμία δικαστική 
παρέμβαση , η μίσθωση  λύεται διά αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 
με υπαιτιότητα του εκμισθωτή , ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του , που θα είναι και οι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την επιπλέον διαφορά του 
μισθώματος. 
 
Η διαφορά αυτή βεβαιώνεται  ως δημόσιο έσοδο και εις βάρος του εκμισθωτή 
( τελευταίου μειοδότη) και του εγγυητή του και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. 
 
Εν πάση δε περιπτώσει ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν 
υποστεί εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να 



υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη ως και σε βάρος του αρνηθέντος 
να προσέλθει ή να υπογράψει τη σύμβαση τελευταίου μειοδότη και του 
εγγυητή αυτού , ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστου , 
παραιτούμενου των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
 
Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη και μη προσήκουσα 
προσκόμιση της απαιτούμενης διά την υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως. 
 
Άρθρο 11 
 
Από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 10 της παρούσης η σύμβαση 
θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 
 
Άρθρο 12 
 
Η Απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 
ενδιαφερόμενου να συμμετέχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους υπό 
της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους , αναγράφεται εις τα 
πρακτικά 
 
Άρθρο 13 
 
Τα τέλη χαρτοσήμου , οι φόροι και νόμιμες κρατήσεις ως και τα κηρύκεια , τα 
έξοδα δημοσίευσης  της διακήρυξης και όλα γενικά τα έξοδα της δημοπρασίας 
και συντάξεως του οικείου συμφωνητικού μισθώσεως βαρύνουν εξολοκλήρου 
τον εκμισθωτή 
 
Άρθρο 14 
 
Το μίσθιο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 
για το σκοπό που προορίζεται , δηλαδή τη στέγαση και λειτουργία των 
υπηρεσιών  Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου και σύμφωνα με τους όρους του νόμου και  τους 
εις την παρούσα διακήρυξη αναγραφέντας και μετά την εκτέλεση όλων των 
επιβληθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων πρέπει να είναι έτοιμοι προς 
άμεση χρήση κατά ανώτατο όριο μέσα  σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από της κατακυρώσεως της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη , άλλως η 
μίσθωση λύεται υπαιτιότητι του εκμισθωτή και αζημίως για το Δήμο και 
καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση, υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής 
παρεμβάσεως , ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μειοδότη και του 
εγγυητή του , υποχρεωμένων έναντι του Δήμου , αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστος εις αποζημίωση , για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη ή 
προσήκουσα παράδοση του μισθίου προς χρήση , εις αποκατάσταση πάσης 
ζημίας , την οποία υπέστη ο Δήμος ( θετική , αποθετική , ζημία ως και το 
διαφυγόν κέρδος) ως και εις την πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του 
μισθώματος. 
 
 
 
Άρθρο 15  
Διάρκεια Μίσθωσης 



 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από της 
εγκαταστάσεως του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο μίσθιο ακίνητο , η 
οποία πιστοποιείται , αποδεικνύεται , και βεβαιώνεται διά της υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής και Εγκαταστάσεως του Δήμου εις 
στο μίσθιο ακίνητο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά πάροδο πέντε (5) 
ετών ,με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό ή 
μέρος αυτού.  
 
Εν πάση περιπτώσει η υπό του Δήμου , δι΄ οιονδήποτε λόγο χρησιμοποίηση 
του μισθίου ακινήτου πέραν του χρόνου της συμβάσεως μισθώσεως , 
θεωρείται ως σιωπηρά παράταση της μισθώσεως, καταβαλλόμενου δια την 
τοιαύτην χρησιμοποίηση , μισθώματος ίσου προς το μίσθωμα της ληξάσης 
μισθώσεως και αναλόγου προς το χρόνο καθ’ όν εχρησιμοποιήθη το μίσθιο. 
 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λήξει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς 
αποζημίωση του ιδιοκτήτη, εφόσον βρεθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ως χώρος στάθμευσης και να ενημερώσει αυτόν τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα, πριν. 
 
 
Άρθρο 16 
 
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο , σε περίπτωση 
ύπαρξης κτιρίου εντός αυτού , κατά πυρός , απαλλασσόμενου του Δήμου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σε ενάντια περίπτωση για τις τυχόν από έκρηξη 
πυρκαγιάς ζημιές που θα προξενηθούν εις το μίσθιο. 
 
 
Άρθρο 17 
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
 
Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της εγκαταστάσεως του Δήμου 
εις το μίσθιο ακίνητο. 
 
Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε μήνα και εντός του πρώτου 5νθημέρου, σε 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και εις βάρος της οικείας πιστώσεως 
του προϋπολογισμού μετά την αφαίρεση των νομίμων και των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων . 
 
 
Άρθρο 18 
Υποχρεώσεις μισθωτή 
 
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. 
Ο μισθωτής Δήμος δεν ευθύνεται διά φθοράς ή μεταβολάς οφειλομένας εις τη 
συνήθη χρήση . 



Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή για τις από τη 
συνήθη χρήση ή την κακή κατασκευή του κτιρίου ( εφόσον αυτό υπάρχει) , 
από τυχαίο γεγονός επιγενόμενες στο μίσθιο ακίνητο βλάβες ή ζημιές. 
Η έννοια εν προκειμένω της συνήθους χρήσεως επί της μισθώσεως των 
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου είναι ευρύτερη της επί των κοινών 
μισθώσεων. 
 
 
Άρθρο 19 
 
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέψει να επέλθουν εις το μίσθιο και μάλιστα 
πριν από την εγκατάσταση εις αυτό των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και 
κατόπιν υποδείξεως της Δημάρχου , όλες τις απαραίτητες μετατροπές, 
διαρρυθμίσεις ως προς τους χώρους του ακινήτου. 
 
Άρθρο 20 
 
Το μίσθιο θα παραληφθεί από το μισθωτή Δήμο σε αρίστη κατάσταση και θα 
πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως ορίζονται εις 
το άρθρο 1 της παρούσης. 
 
Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως να ενεργεί εις το 
μίσθιο όλες τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις εκ της συνήθους 
χρήσεως φθορές εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποίησης 
της Δημάρχου. 
 
Εν περιπτώσει αρνήσεως του ή μη ενεργείας υπ’ αυτού των επισκευών εντός 
της ταχθείσης διά της ειδοποιήσεως προθεσμίας , ο Δήμος έχει το εκλεκτικό 
δικαίωμα ή να προβεί στη μονομερή λύση της συμβάσεως της μισθώσεως 
υπαιτιότητι του εκμισθωτή και αζημίως για το Δήμο και τη διενέργεια 
δημοπρασίας ή απευθείας μίσθωση ετέρου οικήματος εις βάρος του ιδιοκτήτη 
ή να ενεργήσει τις επισκευές αυτού εις βάρος του ιδιοκτήτη και εκ της 
πιστώσεως των μισθωμάτων , παρακρατώντας το ποσό της γενομένης 
δαπάνης εκ των πρώτων μετά την επισκευή μισθωμάτων εκ της πιστώσεως 
των μισθωμάτων που θα πληρωθούν μετά προηγούμενη βεβαίωση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , ή τέλος να διακόψει την καταβολή των 
μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως των επισκευών. 
 
Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει με δαπάνη του εις το μίσθιο και 
τους ακάλυπτους χώρους του μισθίου και εις θέσεις της απολύτου επιλογής 
του παντός είδους , οιουδήποτε τύπου και αριθμού κλιματιστικά μηχανήματα ( 
air condition) της ελευθέρας και απολύτου επιλογής και αρεσκείας του , τα 
οποία κατά τη λήξη της μισθώσεως δικαιούται να παραλάβει , επαναφέροντας 
τα πράγματα στην πρότερον αυτών κατάσταση. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης θέρμανσης ( κτίριο), τα καλοριφέρ θα παραδοθούν με 
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής εν πλήρη κι άριστη λειτουργία, ο δε 
εκμισθωτής εγγυάται την καλή κι ασφαλή λειτουργία αυτών  
 
 
 



 
 
Άρθρο 21 
 
Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη , η δε υποχρέωση αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο είς τους ακόλουθους και βαρύνει 
τελικά τον τελευταίο μειοδότη . 
 
 
 
Άρθρο 22 
 
Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου , ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο της 
αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να δηλώσει ότι θα σεβαστεί 
την παρούσα μίσθωση. 
 
 
Άρθρο 23  
 
Ο Δήμος δύναται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να εγκαταστήσει εις το 
μίσθιο και ετέρας υπηρεσίας ή να συστεγάσει με των δι’ ους θέλει μισθωθεί το 
ακίνητο υπηρεσιών και ετέρας τοιαύτας ή γραφεία ετέρων Νομικών 
Προσώπων εξαρτωμένων ή εποπτευόμενων ή επιχορηγούμενων υπό του 
Δήμου και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκμισθωτή , χωρίς διά 
τούτο να δύναται ο εκμισθωτής ή ο ιδιοκτήτης να εγείρει αξιώσεως 
αποζημίωσης ή πρόσθετου μισθώματος. 
 
 
Άρθρο 24 
 
Ο εκμισθωτής ουδεμίας αποζημιώσεως παρά του Δήμου δικαιούται εάν αυτός 
( ο Δήμος ) προ της λήξεως της μίσθωσης μεταφέρει τις υπηρεσίες του για τις 
οποίες προορίστηκε το μίσθιο ακίνητο σε οίκημα της ιδιοκτησίας του ή εάν 
ήθελε προσφερθεί εις αυτόν η δωρεάν χρήση κατάλληλου , ή ήθελον  
μεταφερθεί οι εγκατεστημένες εις το μίσθιο υπηρεσίες ακινήτου για τον 
υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης ή εάν ήθελον καταργηθεί οι σχετικές 
υπηρεσίες, έστω και προσωρινά , ή ήθελον οργανωθεί κατά τρόπο ώστε το 
μίσθιο να μη δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους.  
Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εις όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Δήμος δύναται αζημίως δι’ αυτό να λύει 
μονομερώς τη μίσθωση , ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 
ημέρες προ της λύσεως της μισθώσεως , αφ’ ης παύει και πάσα υποχρέωση 
αυτού προς καταβολή μισθώματος 
 
 
Άρθρο 25 
 
Δια την παραλαβή του μισθίου ως και την απόδοση αυτού μετά τη λήξη της 
μίσθωσης θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής περί της 
γενικής κατάστασης του  μισθίου ως και της ειδικής τοιαύτης, ελλείψεων , 
βλαβών κ.λ.π. 



Από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 26 
 
Ο εκμισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης υπό τυχόν μη 
έγκριση των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την 
εποπτεύουσα αρχή. 
 
Επίσης ο εκμισθωτής ουδεμία αξίωση  δύναται να εγείρει κατά του Δήμου σε 
περίπτωση κατά την οποία ήθελε τυχόν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία η λειτουργία αυτού ή κάποιας υπηρεσίας του και από οποιαδήποτε 
αρχή. 
 
 
Άρθρο 27  
 
Το μίσθιο θα πρέπει απαραίτητα να έχει αυτοτελείς παροχές ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και εγκαταστάσεως (παροχές) για τοποθέτηση 
τηλεφωνικών συσκευών .  
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες των υπηρεσιών να προβαίνει σε 
πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , ύδατος και 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 
 
Άρθρο 28  
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται ΜΟΝΟΝ  
εγγράφως. 
 
‘Αρθρο 29 
 
Η υποβολή της αίτησης και η συμμετοχή στη δημοπρασία κατ΄ αμάχητο 
τεκμήριο αποδεικνύει ότι ούτος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης 
θεωρουμένων και συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών , τους οποίους 
και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και προς τους οποίους προσχωρεί άνευ 
ουδεμίας αντιρρήσεως. 
 
 
 
Άρθρο 30 
Δημοσίευση Διακήρυξης 
 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου με τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
συντασσομένου αποδεικτικού δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 270 /81  και στα  δημοσιότερα μέρη του δήμου και σε μία 
τοπική εφημερίδα. 
 
 
Άρθρο 31 
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 και ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν 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 και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς 
ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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 32 
 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο, Οικονομική 
Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 213 2049098 – 
213 2049099 και fax  213 2049006. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
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