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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ: ΟΙΚΙΚΟ ΣΗ ΘΕΗ
«ΠΤΡΓΑΚΙ», ΣΗ Σ.Κ. ΚΑΦΑ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Έσονηαρ ςπότη:
α) Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 270/1981,
β) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3463/2006,
γ) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010,
δ) Ση με απιθμό 178/2018 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος,
ε) Ση με απιθμό 87/2019 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ, με ηην οποία
καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ δημοππαζίαρ,

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
όηι εκηίθεηαι ζε πλειοδοηική δημόζια δημοππαζία η εκμίζθυζη ηος δημοηικού
ακινήηος: οικίζκορ ζηη θέζη «Πςπγάκι», ηηρ Σ.Κ. Κάτα.

Οι όποι ηηρ διακήπςξηρ, ζύμθυνα με ηοςρ οποίοςρ η
επιηποπή θα ενεπγήζει ηη δημοππαζία, είναι οι εξήρ :
1ο

Σο μίςκιο είναι ζνα παλαιό (προ του 1925) πζτρινο διϊροφο κτίριο - οικίςκοσ,
ςυνολικισ επιφάνειασ 126,77 τ.μ., (ιςόγειο 67,66 τ.μ. και πρϊτοσ όροφοσ 59,11 τ.μ.),
χτιςμζνο ςε ζκταςθ επιφάνειασ 113,00 τ.μ., ςτθ κζςθ «Πυργάκι», ςτθν Τ.Κ. Κάψα, το
οποίο κα λειτουργιςει ωσ ξενϊνασ.

2ο

Η μίςκωςθ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα είναι
διάρκειασ εννζα (9) μιςκωτικϊν ετϊν. Σο πρϊτο μιςκωτικό ζτοσ κα ιςχφει
μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ και κα καταβλθκεί
αναλογικά το μίςκωμα μόνο για τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ. Η μίςκωςθ μπορεί να
παρατακεί μζχρι και εννζα (9) ζτθ, με γραπτι αίτθςθ του μιςκωτι, ςτο Διμο
Τρίπολθσ, τουλάχιςτον τζςςερισ μινεσ πριν λιξει θ μίςκωςθ και με τθ ςφμφωνθ
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.

3ο

Σο μθνιαίο μίςκωμα, που και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ αναγνωρίηουν ωσ εφλογο,
νόμιμο και δίκαιο και απόλυτα ανταποκρινόμενο ςτθν μιςκωτικι αξία του ακινιτου,

μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου (3,6%), καταβάλλεται από τον μιςκωτι, τθν 5θ
εκάςτου μιςκωτικοφ μθνόσ, χωρίσ όχλθςθ από τον εκμιςκωτι, ςτο Τμιμα Ταμείου
του Διμου Τρίπολθσ ι ςε Τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Τρίπολθσ, που κα δοκεί
ςτον μιςκωτι από το Τμιμα Ταμείου.
4ο

Ελάχιςτοσ όροσ προςφοράσ για τθ μίςκωςθ του πιο πάνω αναφερομζνου ακινιτου,
ορίηονται τα εκατόν τριάντα ΕΤΡΩ (130,00 €) μθνιαίωσ. H διαφορά, μεταξφ
των προςφερόμενων ποςϊν κατά τθν ϊρα τθσ δθμοπραςίασ, δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των είκοςι ΕΤΡΩ (20,00€) και κα είναι πάντα ακζραιοσ αρικμόσ ςε φψοσ
δεκάδασ τουλάχιςτον.

5ο

Σο μίςκωμα, που κα επιτευχκεί ςτθ δθμοπραςία, κα ιςχφει για

όλη την

περίοδο τησ μίςθωςησ. ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ, το μίςκωμα
κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, κατά ποςοςτό 4% επί του εκάςτοτε
καταβαλλόμενου. ε περίπτωςθ που θ μεταβολι του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι του
μινα Νοεμβρίου που προθγείται από τον μινα αναπροςαρμογισ, ςε ςχζςθ με τον
αντίςτοιχο μινα του προθγουμζνου ζτουσ (απλι δωδεκάμθνθ μεταβολι), όπωσ αυτι
υπολογίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), είναι μεγαλφτερθ του 5%,
τότε θ αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα γίνεται κατά το ποςοςτό αυτισ τθσ
μεταβολισ.
6ο

Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθ δθμοπραςία, πρζπει να παρουςιάςει αξιόχρεο
εγγυθτι και να προςκομίςει πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά περί μθ
οφειλισ (ζκδοςθσ όχι μεγαλφτερθσ των δζκα πζντε (15) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία
τθσ δθμοπραςίασ), ωσ κάτωκι:
Α) Σα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ, από: α) το Τμιμα Ταμείου του Διμου Τρίπολθσ, β)
τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Τριπόλεωσ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το
Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Διμου Τρίπολθσ και δ) από το
Τμιμα Ταμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ του (ςε περίπτωςθ που δεν
ζχει ζδρα ςτο Διμο Τρίπολθσ).
2) Φορολογικι Ενθμερότθτα και
3) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
πωσ είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία καταβάλλονται
ειςφορζσ από τον εργοδότθ, για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε
ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εργοδοτϊν και των διοικοφντων, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των
διοικοφντων (δθλαδι των μελϊν του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε.,
όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.), κα προκφπτει κατά κανόνα: α) από το
καταςτατικό (για τουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ) και β) από κατάςταςθ
προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ
οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι

τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία
ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα
δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με
τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ
που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο
τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι
μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ.
Β) Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογθτικά που αναφζρκθκαν ανωτζρω για τα φυςικά πρόςωπα,
τόςο για τθν εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ αυτισ (δθλαδι των μελϊν του
Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Γ) Σα ίδια δικαιολογθτικά απαιτοφνται και για τουσ εγγυθτζσ του (τόςο αυτϊν για τθ
ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία και τθν υπογραφι των πρακτικϊν αυτισ, όςο και αυτϊν
για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου).
7ο

Όποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ευκφσ κατά τθν
ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ και να παρουςιάςει το νόμιμο προσ τοφτο πλθρεξοφςιο,
αλλιϊσ κεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριαςμό.

8ο

Επιπλζον, για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθ δθμοπραςία, πρζπει, για να γίνει δεκτόσ
ς’ αυτι, να κατακζςει εγγφθςθ ςυμμετοχισ, που κα αναφζρει ότι αφορά «για τθ
ςυμμετοχι ςτθ δθμόςια φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία για τθν εκμίςκωςθ του
δθμοτικοφ ακινιτου: οικίςκοσ ςτθ κζςθ «Πυργάκι», τθσ Σ.Κ. Κάψα, ςφμφωνα με τθν
υπ’ αρικ. 87/06-03-2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ». Η ωσ άνω εγγφθςθ κα
είναι χρθματικοφ ποςοφ ίςου με το 10% του ελάχιςτου όρου προςφοράσ,
(υπολογιηόμενο για όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ) ιτοι ποςοφ 1.404,00€. Ωσ
εγγφθςθ, μπορεί να προςκομιςτεί είτε (α) γραμμάτιο παρακατακικθσ από το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων είτε (β) εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, κα επιςτραφοφν οι
εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν αυτισ του πλειοδοτοφντοσ, θ οποία κα κρατθκεί μζχρι
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγφθςθ αυτι, μπορεί και να παραμείνει και ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των
όρων τθσ μίςκωςθσ, εφόςον:
 ζχει αναγραφεί ςε αυτι θ διατφπωςθ «για τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμόςια φανερι
πλειοδοτικι δθμοπραςία και για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ
του δθμοτικοφ ακινιτου: οικίςκοσ ςτθ κζςθ «Πυργάκι», τθσ Σ.Κ. Κάψα,
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 87/06-03-2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ»
και
 το ποςό τθσ καλφπτει τα οριηόμενα ςτον παρακάτω όρο εννζα (9).
Σε περίπτωςθ που το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, με τον όρο και τθσ καλισ
εκτζλεςθσ, δεν επαρκεί, για τθν καλι εκτζλεςθ κα πρζπει να προςκομιςκεί
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Η ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ κα αναφζρει τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ εγγφθςθσ, ότι είναι ςυμπλθρωματικι

αυτισ και για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ εκμίςκωςθσ του δθμοτικοφ
ακινιτου: οικίςκοσ ςτθ κζςθ «Πυργάκι», τθσ Σ.Κ. Κάψα και το υπολειπόμενο ποςό.
9ο

Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, οφείλει, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν, του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ:
 Να προςζλκει ςτο Τμιμα Εςόδων και Δθμοτικισ Περιουςίασ του Διμου Τρίπολθσ
για να υπογράψει το ςυμφωνθτικό εκμίςκωςθσ που κα ςυνταχκεί, μαηί με
αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ και κα προςυπογράψει το ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο εγγυθτισ ο οποίοσ κα προςυπογράψει το ςυμφωνθτικό
μίςκωςθσ είναι άλλοσ από αυτόν που εμφανίςτθκε ςτθ διαδικαςία τθσ
δθμοπραςίασ, τότε κα πρζπει να προςκομίςει και αυτόσ τα οριηόμενα ςτον όρο 6
δικαιολογθτικά.
 Να προςκομίςει εγγφθςθ ποςοφ ίςου με το 10% του μιςκϊματοσ που
προςφζρκθκε κατά τθ δθμοπραςία (υπολογιηόμενο για όλθ τθ διάρκεια τθσ
μίςκωςθσ). Ωσ εγγφθςθ μπορεί να προςκομιςτεί είτε (α) γραμμάτιο
παρακατακικθσ από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων είτε (β) εγγυθτικι
επιςτολι τράπεηασ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα. Η εγγφθςθ αυτι, καταπίπτει
υπζρ του Διμου Τρίπολθσ, εάν θ μίςκωςθ διαλυκεί πρόωρα από οποιαδιποτε
αιτία οφειλομζνθ ςε υπαιτιότθτα του μιςκωτι. Επίςθσ, καταπίπτει υπζρ του
Διμου Τρίπολθσ και ςε περίπτωςθ που κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν
αποχϊρθςθ του μιςκωτι από το μίςκιο, παραμείνει αυτόσ οφειλζτθσ
οποιαςδιποτε οφειλισ του από τθ μίςκωςθ.

10ο Σε περίπτωςθ που αυτόσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ ακετιςει τθν υποχρζωςθ του
για τθν υπογραφι των ςυμφωνθτικϊν μίςκωςθσ εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ ι
αν παραλείψει να κατακζςει τθν εγγφθςθ που αναγράφεται ςτον όρο οκτϊ (8) αυτισ
τθσ διακιρυξθσ, ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ,
τον οποίο βαρφνει κάκε επί ζλαττον διαφορά του μιςκϊματοσ, θ οποία ειςπράττεται
κατά τισ διατάξεισ του Νόμου «περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων». Η επί πλζον
διαφορά που κα προκφψει κατά τον αναπλειςτθριαςμό παραμζνει προσ όφελοσ του
Διμου Τρίπολθσ.
11ο Εάν ο πλειοδότθσ με τον εγγυθτι του αρνθκοφν να υπογράψουν τα πρακτικά τθσ
δθμοπραςίασ, τότε το πρϊτο μίςκωμα ςυμψθφίηεται με τθν κατά τον όρο οκτϊ (8)
εγγφθςθ, θ οποία καταπίπτει υπζρ του Διμου Τρίπολθσ.
12ο Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τθν πλθρωμι του ενοικίου, αν δεν ζκανε χριςθ
του μιςκίου χωρίσ υπαιτιότθτα του Διμου Τρίπολθσ.
13ο Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα μείωςθσ του μιςκϊματοσ για βλάβθ από κεομθνία ι
άλλθ οποιαδιποτε αιτία που τυχόν κα επζλκει μετά τθν κατακφρωςθ.
14ο Ο Διμοσ Τρίπολθσ δεν ευκφνεται απζναντι ςτον μιςκωτι για τθν πραγματικι
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ενοικιαηόμενο ακίνθτο, οφτε υποχρεϊνεται από
τον λόγο αυτό ςτθν επιςτροφι ι ςτθ μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε ςτθ λφςθ τθσ
μίςκωςθσ.
15ο Η ςυμμετοχι ςτον πλειςτθριαςμό προχποκζτει:
a. ότι ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκμίςκωςθ ακίνθτο και ζχει πλιρθ
γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και

b. ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ διακθρφξεωσ,
τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
16ο Η επιχείρθςθ πρζπει να λειτουργιςει το αργότερο εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ
τθσ μίςκωςθσ. Δεν απαλλάςςεται των εκ τθσ προκειμζνθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν
υποχρεϊςεων του ο μιςκωτισ, ςε περίπτωςθ που για οποιανδιποτε λόγο και αιτία
δεν λάβει άδεια λειτουργίασ τθσ επιχειριςεϊσ του ι οποιαδιποτε άλλθ άδεια
απαιτείται προσ τοφτο ι ανακλθκεί ι αφαιρεκεί θ τυχόν χορθγθκείςα άδεια.
Περαιτζρω, ςε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ εγκαταλείψει το μίςκιο, προ τθσ λιξεωσ
του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ μιςκϊςεωσ και θ μίςκωςθ λυκεί με καταγγελία εκ μζρουσ
του εκμιςκωτι, θ κατωτζρω αναφερόμενθ εγγφθςθ δεν επιςτρζφεται, αλλά εκπίπτει
υπζρ αυτοφ ωσ ποινικι ριτρα και αποηθμίωςι του, που ςυμφωνείται από τϊρα ωσ
νόμιμθ, δίκαιθ και εφλογθ, κακίςταται δε λθξιπρόκεςμα και τα μθ δεδουλευμζνα
μιςκϊματα.
17ο Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να λειτουργεί το κατάςτθμα κατά τθ διάρκεια ολοκλιρου
του ζτουσ και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ αγορανομικζσ διατάξεισ. Θα διατθρεί όμωσ το
δικαίωμα τθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του, για είκοςι (20) θμζρεσ το πολφ κάκε
χρόνο και όχι κατά τισ περιόδουσ αιχμισ τθσ κίνθςθσ και των τουριςτικϊν περιόδων,
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν βελτίωςθσ ι επιςκευισ των εγκαταςτάςεων ι του
εξοπλιςμοφ αυτοφ.
18ο Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ από κάκε
άποψθ (μεταξφ των οποίων και τθσ υγιεινισ και τθσ κακαριότθτασ, είναι υπεφκυνοσ
για κάκε βλάβθ ι φκορά και δεν μπορεί να επιφζρει ουςιϊδεισ αλλοιϊςεισ ςτο
μίςκιο, οφτε να ενεργιςει ςε αυτό μεταρρυκμίςεισ που μεταβάλλουν τθν αρχικι του
ςφςταςθ, οφτε να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό διαφορετικό, χωρίσ τθν ζγκριςθ του
Διμου Τρίπολθσ.
19ο Ο Διμοσ δικαιοφται να προβαίνει οποτεδιποτε ςε επικεϊρθςθ των κτιριακϊν και
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του μιςκίου, προσ ζλεγχο τθσ καταςτάςεωσ και τθσ
καταλλθλότθτασ αυτϊν, να υποδεικνφει τθ ςυμπλιρωςθ των τυχόν ελλείψεων και
απαιτοφμενων επιδιορκϊςεων ι αντικατάςταςθ των τυχόν χρθηόντων τοιαφτθσ και
πάντοτε με δαπάνεσ του μιςκωτοφ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται με τρόπο που δεν κα
προςβάλλεται ο μιςκωτισ και δεν κα κίγεται θ ομαλι λειτουργία τθσ αςκοφμενθσ ςτο
μίςκιο επιχειριςεωσ.
20ο Στον μιςκωτι απαγορεφεται:
α) να εναποκζτει ςτο μίςκιο αντικείμενα, γενικά άςχετα με τον προοριςμό του και τα
οποία μποροφν να προξενιςουν ςε αυτό βλάβθ ι κίνδυνο πυρκαϊάσ. Σχετικά
πάντωσ με αυτζσ τισ ενζργειεσ, παραμζνει οπωςδιποτε ακζραια θ ευκφνθ του
μιςκωτοφ, ο οποίοσ μάλιςτα βαρφνεται με τθν απόδειξθ ότι δεν είναι υπαίτιοσ.
β) οποιαδιποτε πράξθ, παράλειψθ ι ενζργεια που αντιβαίνει ςτισ ιςχφουςεσ
αςτυνομικζσ, υγειονομικζσ και λοιπζσ ςχετικζσ με τθν λειτουργία παρομοίων
επιχειριςεων διατάξεισ του νόμου.
γ) να ενεργεί ςτο μίςκιο επιςκευζσ, μεταρρυκμίςεισ ι προςκικεσ, ζςτω και αν είναι
αναγκαίεσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του εκμιςκωτι και τθν τυχόν
απαιτοφμενθ από τον Νόμο άδεια αρχϊν.
δ) να αφαιρζςει κατά τθ λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ και τθν αποχϊρθςι του από το μίςκιο,

οποιαδιποτε προςκικθ ζχει κάνει, ζςτω και πολυτελι, ζςτω και κατά παράβαςθ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
Εν πάςθ όμωσ περιπτϊςει, ο εκμιςκωτισ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν
επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προτζρα τουσ κατάςταςθ, με επιμζλεια και δαπάνεσ
του μιςκωτοφ.
21ο Ο Διμοσ δεν υποχρεϊνεται να κάνει οποιαδιποτε επιςκευι του μιςκίου, ζςτω και
αναγκαία. Κάκε επιςκευι ι προςκικθ ςτο μίςκιο, όπωσ και οποιαδιποτε άλλθ
εγκατάςταςθ που κα γίνει από τον μιςκωτι, περιζρχεται ςτθν κυριότθτα του Διμου
Τρίπολθσ μετά τθ λιξθ ι τθ διάλυςθ τθσ μίςκωςθσ, χωρίσ καμία απολφτωσ
αποηθμίωςθ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν δικαιοφται να αφαιρζςει τα οικοδομικά υλικά.
22ο Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να εκτελεί ζργα ςτον ενοικιαηόμενο χϊρο, χωρίσ να
δθμιουργείται κάποια αξίωςθ από το μιςκωτι ςε βάροσ του Διμου. Ο Διμοσ όμωσ,
κα φροντίηει να ενθμερϊνει ζγκαιρα τον μιςκωτι (τουλάχιςτον ζνα μθνά νωρίτερα)
και να μθ γίνονται τα ζργα ςε περίοδο αιχμισ λειτουργίασ του καταςτιματοσ.
23ο Ο εκμιςκωτισ ζχει το δικαίωμα να εκπλθρϊνει υποχρεϊςεισ του μιςκωτοφ, όταν
αυτόσ δυςτροπεί ι παραλείπει τθν εκπλιρωςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πζραν των
τυχόν άλλων ςυνεπειϊν που μπορεί να ςυνεπάγεται θ κατά τα ανωτζρω δυςτροπία
του μιςκωτοφ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ γίνονται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του
μιςκωτοφ, ο οποίοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αποδίδει τισ δαπάνεσ ςτον εκμιςκωτι,
μετά από απλι αίτθςι του εκμιςκωτι και μάλιςτα εντόκωσ από τθσ αιτιςεωσ αυτισ.
24ο Τον μιςκωτι βαρφνουν όλεσ οι δαπάνεσ για υδρολθψία, φωτιςμό, δθμοτικά τζλθ
κάκε μορφισ, κακϊσ και οι δαπάνεσ κάκε μορφισ για τθ ςυντιρθςθ του
ενοικιαηόμενου. Οι δαπάνεσ για επιςκευζσ ακόμθ και για τισ ίδιεσ τισ αναγκαίεσ,
βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Επίςθσ, τον μιςκωτι βαρφνουν οι δαπάνεσ για
τθν κζρμανςθ, τα τζλθ φδρευςθσ ι άλλου ιςοδυνάμου τζλουσ ι φόρου που τυχόν κα
κεςπιςκοφν, κακϊσ και τα ζξοδα ςφνδεςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
25ο Ο μιςκωτισ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ να κατακζςει
πυραςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςφαλιςτικισ εταιρείασ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα,
για το ςφνολο των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, για αξία τουλάχιςτον ίςθ με τθ
ςυνολικι αντικειμενικι αξία του ακινιτου. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν
αςφάλιςθ αυτι με δαπάνεσ του κακόλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και για
τουλάχιςτον ζξθ (6) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια
τθσ ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ πυραςφάλιςθσ, μετά τθσ οικείασ απόδειξθσ, τα
παραδίδει ο μιςκωτισ ςτο Διμο κάκε φορά, δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από
τθ λιξθ του προθγουμζνου πυραςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Η αςφάλιςθ, κα γίνεται
επ' ονόματι και υπζρ του Διμου και με διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, τουλάχιςτον ετιςιασ
διάρκειασ. Τθν τυχόν κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ απαίτθςι του, ο μιςκωτισ,
εκχωρεί και μεταβιβάηει ςτο Διμο Τρίπολθσ, με τον όρο, όπωσ ο Διμοσ Τρίπολθσ, ςε
περίπτωςθ πυρκαγιάσ ι και άλλων υπό του αςφαλιςτθρίου προβλεπομζνων
ατυχθμάτων, διακζςει τθν αςφαλιςτικι αυτι αποηθμίωςθ αποκλειςτικά για τθν
αποκατάςταςθ του κτιρίου και των εγκαταςτάςεων αυτοφ, του όρου τοφτου
καταχωρουμζνου και ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.
26ο Στον μιςκωτι ςυςτινεται να αςφαλίςει και τα δικά του κινθτά πράγματα και
εξοπλιςμό, με ξεχωριςτό ςυμβόλαιο αςφάλιςθσ.

27ο Ο μιςκωτισ οφείλει να φροντίςει για τθ διατιρθςθ τθσ κατοχισ του μιςκίου και να
αποκροφει κάκε καταπάτθςι του, ζχοντασ όλεσ τισ αγωγζσ του εκμιςκωτι.
28ο Ο Διμοσ επιφυλάςςεται να δϊςει ςτον μιςκωτι δικαίωμα ολικισ ι μερικισ
υπεκμιςκϊςεωσ του μιςκίου ι οποιαςδιποτε παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ του ι
αλλαγισ τθσ χριςθσ του, με αντάλλαγμα ι χωρίσ. Σε περίπτωςθ που ικελε εγκρικεί θ
υπεκμίςκωςθ, ο μιςκωτισ μετά του εγγυθτοφ του δεν απαλλάςςονται από τισ
υποχρεϊςεισ που ανζλαβαν απζναντι ςτον Διμο Τρίπολθσ με τθν διακιρυξθ τθσ
δθμοπραςίασ και τθν υπογραφι του αρχικοφ μιςκωτθρίου ςυμβολαίου. Επίςθσ, ο
μιςκωτισ υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτον Διμο Τρίπολθσ τθ ςφνταξθ του
ςυμβολαίου τθσ υπεκμίςκωςθσ υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ και αντίγραφο αυτοφ, μαηί
με το αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ των ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ ςτο
Υπουργείο Οικονομικϊν.
29ο Απαγορεφεται απολφτωσ θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου, χωρίσ τθν ρθτι προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι.
30ο Σιωπθρι αναμίςκωςθ δε χωρεί, οφτε ιςχφει παράταςθ κατά τισ διατάξεισ τυχόν
ενοικιοςταςίου ι κάποιου άλλου Νόμου. Ο μιςκωτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να
παραιτθκεί με το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο από κάκε προςταςία των νόμων για
ενοικιοςτάςιο ι από οποιαδιποτε παράταςθ τθσ μίςκωςθσ ι από άλλεσ
προςτατευτικζσ των μιςκωτϊν διατάξεισ, που κα ιςχφουν κατά τον χρόνο τθσ
ςφναψθσ τθσ μίςκωςθσ ι που κα εκδοκοφν ςτο μζλλον, κατά τθ διάρκεια τθσ,
αναγνωρίηοντασ ότι θ ωσ άνω μίςκωςθ κα διζπεται αποκλειςτικά από τουσ όρουσ και
ςυμφωνίεσ του παρόντοσ. Κάκε τυχόν τροποποίθςθ των όρων του ςυμφωνθτικοφ
όπωσ και θ τυχόν αναμίςκωςθ ι θ παράταςθ τθσ μίςκωςθσ, κα αποδεικνφονται
αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ, αποκλειςμζνου οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ
μζςου, ακόμθ και αυτοφ του όρκου.
31ο Κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ ι τθ διάλυςθ τθσ από υπαιτιότθτα του μιςκωτι, αυτόσ
υποχρεϊνεται να παραδϊςει αμζςωσ και απροφαςίςτωσ το μίςκιο, με πρωτόκολλο,
ςε καλι κατάςταςθ. Αλλιϊσ, κα αποβλθκεί βιαίωσ και κα είναι υποχρεωμζνοσ να
καταβάλλει ςτο Διμο Τρίπολθσ αποηθμίωςθ για κάκε μζρα παραμονισ του ςτο
μίςκιο, από τθν θμζρα τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ ι τθσ διάλυςθσ τθσ. Η αποηθμίωςθ
αυτι, κα είναι ποςοφ ίςου προσ το 1/10 του καταβαλλομζνου, κατά τθ λιξθ ι τθ
διάλυςθ τθσ μίςκωςθσ, μθνιαίου μιςκϊματοσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να
είναι μικρότερθ από το ποςό των 50,00€ ανά θμζρα
32ο Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ από τθν θμζρα τθσ προκιρυξθσ τθσ νζασ
δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ ι εκποίθςθ του μιςκίου, να δζχεται όςουσ
επικυμοφν να εξετάςουν το μίςκιο.
33ο Κάκε διαφορά που κα προκφπτει από το παρόν, εφόςον δεν μπορεί να επιλυκεί με
ςυνεννόθςθ, κα επιλφεται από τα Δικαςτιρια Τρίπολθσ, ςτα οποία τα μζλθ υπάγουν
τισ διαφορζσ τουσ.
34ο Τυχόν μθ ζγκαιρθ άςκθςθ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι των δικαιωμάτων του ι κάποιου
από αυτά, δεν μπορεί να ερμθνευκεί ωσ ςιωπθρά παραίτθςθ από αυτά, αφοφ ο
εκμιςκωτισ δικαιοφται να τα αςκεί, οποτεδιποτε, είτε ομαδικά, είτε ατομικά.
35ο Ο μιςκωτισ κα αποβάλλεται από το μίςκιο βιαίωσ, κατά τθν ειδικι διαδικαςία «περί
αποδόςεωσ μιςκίου» του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, τόςο για τυχόν κακυςτζρθςθ

καταβολισ του μιςκϊματοσ όςο και για παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του
μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, που όλουσ κα τουσ ςυνομολογιςει υποχρεωτικά ωσ
ουςιϊδεισ.
36ο Στθν περίπτωςθ που ο μιςκωτισ παραβεί ι ακετιςει οποιοδιποτε από τουσ όρουσ τθσ
μιςκϊςεωσ, που όλοι ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ, παρζχεται το δικαίωμα ςτον
εκμιςκωτι, με απλι διλωςι του προσ τον μιςκωτι, που κα επιδίδεται με δικαςτικό
επιμελθτι ι με δθμοτικό υπάλλθλο και μετά τθν παρζλευςθ δζκα (10) θμερϊν από τθσ
επίδοςισ τθσ, να κεωριςει ότι θ μίςκωςθ ζχει λυκεί και να επιδιϊξει τθν ζξωςθ του
μιςκωτοφ από το μίςκιο και τθν απόδοςθ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Νόμο. Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ του μιςκϊματοσ, θ διάλυςθ τθσ
μιςκϊςεωσ επζρχεται μόλισ παρζλκει θ προκεςμία που ορίηεται ςτο άρκρο 597 Α.Κ.
37ο Κάκε παράβαςθ των όρων αυτισ τθσ διακιρυξθσ ι ζςτω και ενόσ από αυτοφσ,
ςυνεπάγεται τθν κατάπτωςθ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγφθςθσ του όρου εννιά (9) αυτισ
τθσ διακιρυξθσ και τθν καταβολι ςτον Διμο Τρίπολθσ από τον μιςκωτι και τον
εγγυθτι του, αποηθμίωςθσ που κακορίηεται με τθν δικαςτικι οδό.
38ο Η κατά τον όρο εννιά (9) χρθματικι εγγφθςθ επιςτρζφεται ατόκωσ ςτον μιςκωτι,
μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του ενοικίου και τθν εκπλιρωςθ
όλων ανεξαιρζτωσ των υποχρεϊςεων του μιςκωτι που απορρζουν από τθν μίςκωςθ.
39ο Ο εγγυθτισ είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ςυνυπεφκυνοσ με τον μιςκωτι, για
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, ςτεροφενοσ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ και τθσ
διαιρζςεωσ.
40ο Τα ςτοιχεία του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, υποβάλλονται από τον εκμιςκωτι,
θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, εντόσ 30 θμερϊν από τθν υπογραφι του.
41ο Τα κθρφκεια δικαιϊματα, τα τζλθ και τα τυχόν λοιπά ζξοδα του μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου (αμοιβζσ δικθγόρων, ςυμβολαιογράφου κλπ), βαρφνουν μονομερϊσ
αυτόν που κα αναδειχκεί τελευταίοσ πλειοδότθσ.
42ο Παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν παράγει κανζνα δικαίωμα υπζρ του μιςκωτι ι του
πλειοδότθ.
43ο Η ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ απόκειται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του
Διμου Τρίπολθσ.
44ο Η δθμοπραςία κα είναι φανερι πλειοδοτικι, ενϊπιον τθσ κατά Νόμο Επιτροπισ.
45ο Η δθμοπραςία κα είναι φανερι πλειοδοτικι και κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό
Κατάςτθμα Σρίπολθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Λαγοπάτθ 45 και Αταλάντθσ (1οσ όροφοσ,
αίκουςα ςυςκζψεων), τθν 6θ του μινα Μαΐου, του ζτουσ 2019, θμζρα Δευτζρα,
ενϊπιον τθσ κατά Νόμο αρμόδιασ Επιτροπισ.
Ώρα ζναρξθσ αποδοχισ προςφορϊν: 11:30 π.μ.
Ώρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν: 12:00 το μεςθμζρι
Στθν περίπτωςθ που θ δθμοπραςία αποβεί άκαρπθ, για οποιοδιποτε λόγο, κα
επαναλθφκεί μετά από δφο εβδομάδεσ από τθν αρχικι δθμοπραςία, τθν ίδια θμζρα,
τθν ίδια ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.
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