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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 
δ) την αριθ. 46/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου,µε την 
οποία καθορίστηκαν  και οι όροι της δηµοπρασίας. 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ΝΠ∆∆ 
‘’Κ.Π.&Α.∆.Λ.’’, για την στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθµού Μυτιλήνης και καλούµε τους 
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 
 
                                                             Άρθρο 1ο 
                                            Αντικείµενο της δηµοπρασίας 

 
Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό η 
µίσθωση έτοιµου προς χρήση ακινήτου στην πόλη της Μυτιλήνης και συγκεκριµένα για τον  
2ο  Παιδικό Σταθµό στην περιοχή Ναυτικού Οµίλου, Χρυσοµαλούσας, Ακαδηµίας , Ακλειδιού, 
Σουάδας & Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη της Μυτιλήνης. 
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει τα ανάλογα m2 ώστε να φιλοξενεί 40 περίπου 
παιδιά .     
Ειδικότερα : οι εσωτερικοί χώροι να έχουν επιφάνεια 350 m2  και οι υπαίθριοι χώροι 450 m2 
και άνω και να διαθέτουν επαρκείς  χώρους διδασκαλίας, υποδοχής παιδιών, τραπεζαρία WC 
/ λουτρού νηπίων, κουζίνας που να καλύπτει τον αναγκαίο εξοπλισµό, χώρο προσωπικού 
WC προσωπικού – κοινού, γραφείο Προϊσταµένης, αποθήκες.  
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει επίσης: 
Να αποτελείται από ισόγειο ή ισόγειο και Α΄ όροφο. Επίσης να διαθέτει επαρκή, ασφαλή και 
κατάλληλους για τα παιδιά υπαίθριους χώρους. 
Να µη βρίσκεται σε οικοδοµή όπου τµήµατα αυτής χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό, 
έχοντας κοινή µε αυτά είσοδο, έξοδο ή υπαίθριο χώρο. 
Να πληρεί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του κτηριοδοµικού κανονισµού στην 
κατηγορία χρήσης ως Παιδικό Σταθµό και του κανονισµού πυροπροστασίας των κτιρίων της 
ανάλογης χρήσης και να διαθέτουν έξοδο κινδύνου. 
Να απέχει τουλάχιστον 300 µέτρα από την περίµετρο εγκεκριµένης βιοµηχανικής ζώνης, 
θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις όπως αυτές 
χαρακτηρίζονται από την κατά νόµο αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
Οι χώροι του κτιρίου θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισµό και αερισµό. 
 

Άρθρο 2ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις 
ως εξής:  
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  



Η Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Κ.Π.& Α.∆.Λ.»’ δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη, καλώντας τους 
ενδιαφεροµένους όπως, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της δηµοσιεύσεως 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονοµικές) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στο 
ΝΠ∆∆ «Κ.Π.& Α.∆.Λ.» και θα συνοδεύονται από περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου µε 
συνηµµένους τους νόµιµους τίτλους ιδιοκτησίας και θεωρηµένα από την πολεοδοµία 
σχεδιαγράµµατα κατόψεων, στατικής και Η/Μ µελέτης, καθώς και πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης του προς εκµίσθωση ακινήτου. 
Στη συνέχεια η αρµόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 
270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφεροµένων 
ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει 
σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι 
αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  
Η εκτίµηση της επιτροπής µε φροντίδα του ΝΠ∆∆ ‘’Κ.Π.& Α.∆.Λ.’’ θα κοινοποιηθεί σ’ όσους 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα ληφθεί υπόψη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 
κατάρτιση της διακήρυξης για τον προσδιορισµό του µέγιστου ορίου της πρώτης προσφοράς. 
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια Η Πρόεδρος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
της δηµοπρασίας, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆  ‘’Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λέσβου’’, στην οδό Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη,  ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, 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. 
 
                                                            

Άρθρο 3ο 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά 

 

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους 
ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 
Στη µετέπειτα δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες. 
Όποιος έχει κληθεί και επιθυµεί να συµµετάσχει στη µειοδοτική δηµοπρασία πρέπει να 
καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και 
πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. 
β) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η 
κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται 
καµία υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 
δ) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της 
δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόµιµο 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι την 
έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.  
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το 
προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την εκτιµητική επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει 
προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει 
ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα 
ανωτέρω στοιχεία. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη 

 

Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που 



εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το 
µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 
επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη.  
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν 
ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, 
µνηµονεύονται στο πρακτικό και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη 
αιτιολογία.  
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που 
προσέφερε το χαµηλότερο ποσό.  
Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 5ο 
                                       ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

 

Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Ν.Π.∆.∆. για την πραγµατική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους 
δουλείας. Το Ν.Π.∆.∆. εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται 
να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού, είτε στη µείωση αυτού. Το 
Ν.Π.∆.∆. δικαιούται να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα λοιπά 
στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει. Μέχρι την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου και 
την πλήρη µεταβίβαση αυτού προς το Ν.Π.∆.∆., δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καµιά 
απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλλει την µορφή, χωρίς την 
άδεια του Ν.Π.∆.∆., ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του 
Ν.Π.∆.∆. συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου, λόγω παράβασης των όρων της 
διακήρυξης. 
 

Άρθρο 7ο 
                                                         Υπογραφή της σύµβασης 
 
Ο µειοδότης οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής µε την 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά    ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε 
βάρος του, ενεχοµένου για την «επί έλαττον διαφορά» του τιµήµατος από εκείνο της 
προηγούµενης δηµοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της 
παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία ορίζεται το ποσό που 
κατακυρώθηκε στο όνοµά του. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε 
την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 
 

Άρθρο 8ο 
                                                 Επανάληψη της δηµοπρασίας 
 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν µειοδότης. Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι 
δυνατή µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, η µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση. 
 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 



 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει τα 
πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει 
αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη, ως 
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο 
να µειωθεί µε απόφασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου.  
 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη της Προέδρου 
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 9ο 
                                                            Λοιπές διατάξεις 
 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
 α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης.  
 β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, 
∆εν αποκλείεται ακόµη να επιδιώξει το Ν.Π.∆.∆. και την αποζηµίωση του για κάθε άλλη ζηµιά 
που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη λύση σύµβασης. 
Το µίσθωµα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν, οι οποίες βαρύνουν τον 
εκµισθωτή: 
Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%.  
Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής προσκοµίσει  βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήµου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987 
 

Άρθρο 10ο 
                                                        ∆ιάρκεια µίσθωσης 
 

Η µίσθωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών από της υπογραφής του µισθωτηρίου 
συµφωνητικού  µε δυνατότητα παράτασης µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Με την παράδοση και παραλαβή του µισθίου ακινήτου αποδεικνύεται µε βεβαιότητα η 
ουσιαστική έναρξη της µίσθωσης και η υποχρέωση πληρωµής του µισθώµατος, αφού έχει 
πλέον εκπληρωθεί ο κύριος σκοπός της µισθωτικής σύµβασης και το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να έχει 
την πραγµατική χρήση του µισθίου. 
 
 

Άρθρο 11ο 
Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

 
Το µίσθωµα θα κατατίθεται ανά τρίµηνο, στο τέλος κάθε τριµηνίας, σε λογαριασµό του 
δικαιούχου. (βλ. Ελ.Συν. Τµ.7 Πράξη 79/2010) 
 

Άρθρο 12ο 
                                             Υποχρεώσεις µισθωτή-εκµισθωτή 
 

      Ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει µε δικά του έξοδα όλες τις εργασίες των 
συνδέσεων µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης (ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφώνου κλπ) και των αναγκαίων εγκαταστάσεων (θέρµανσης, πυροπροστασίας κλπ) και 
να το παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
Ειδικότερα οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι επαρκείς για τις ανάγκες 
ταυτόχρονης λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π. ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 



Επίσης ο εκµισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο ασφαλισµένο κατά της πυρκαγιάς, 
απαλλασσόµενου του Ν.Π.∆.∆. για τις τυχόν ζηµίες από πυρκαγιά.  
     Το µίσθωµα θα καθοριστεί από το αποτέλεσµα της µειοδοτικής δηµοπρασίας. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα βάρη και όλες οι νόµιµες κρατήσεις, φόροι, τέλη που αναφέρονται 
στο µίσθωµα που εισπράττει, όπως χαρτόσηµα, Τ.Α.Π. κ.λ.π., καθώς και ότι άλλο θεσπιστεί 
κατά τη διάρκεια της συµβάσεως. Αντίθετα οι λογαριασµοί κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισµό, 
ΕΥ∆ΑΠ, τηλέφωνα κλπ) βαρύνουν  το µισθωτή. Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες βαρύνουν τον 
εκµισθωτή. 
      Η χρησιµοποίηση του µίσθιου µετά τη λήξη της µίσθωσης θεωρείται σιωπηρή παράταση 
της µίσθωσης, εφόσον ο εκµισθωτής γνωρίζει ότι το Ν.Π.∆.∆. εξακολουθεί να χρησιµοποιεί το 
µίσθιο και δεν εναντιώνεται µε ρητή εξώδικη όχληση προς το Ν.Π.∆.∆. για την απόδοση του 
µίσθιου. Το µίσθωµα που οφείλεται στην περίπτωση αυτή είναι το ίδιο µε αυτό, που 
καταβάλλονταν µέχρι τη λήξη της µίσθωσης, χωρίς να παρέχεται το δικαίωµα στον εκµισθωτή 
να ζητήσει την επαύξηση του µισθώµατος, επικαλούµενος την αύξηση της µισθωτικής αξίας 
του ακινήτου, διότι αν θεωρούσε ασύµφορη τη συνέχιση της µίσθωσης µπορούσε να 
απαιτήσει την απόδοση του µίσθιου. 
     Ο εκµισθωτής υποχρεούται να διενεργεί στο µίσθιο τις αναγκαίες επισκευές, µετά από 
σχετική ειδοποίηση προς αυτόν από το Ν.Π.∆.∆.. Ο µισθωτής δικαιούται να επιφέρει 
οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση στο µίσθιο άνευ σχετικής αδείας του 
εκµισθωτή µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών 
Σταθµών. 
      Το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να καταγγείλει αζηµίως τη µίσθωση: α) χωρίς προειδοποίηση, εφόσον 
αποκτήσει δικό του ακίνητο που µπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το µίσθιο, 
β)χωρίς προειδοποίηση, αν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που καθιστά µη αξιώσιµη τη 
συνέχιση της µίσθωσης κατά την καλή πίστη. Σπουδαίο λόγο συνιστά ειδικά (αλλά όχι µόνο) η 
µη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του εντάλµατος πληρωµής του µισθώµατος, γ) σε 
κάθε άλλη περίπτωση, µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή 
τριάντα (30) ηµερών τουλάχιστον πριν από τη διάλυση της µίσθωσης οπότε παύει και η κάθε 
υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. προς καταβολή µισθώµατος από της αποχώρησης.  
     Το Ν.Π.∆.∆. σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να αποζηµιώσει τον εκµισθωτή για τις 
βλάβες ή ζηµίες στο µίσθιο από τη συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο 
γεγονός. Η έννοια της συνήθους χρήσης επί µισθώσεως του Ν.Π.∆.∆., είναι ευρύτερη εκείνης 
των κοινών µισθώσεων. 
Η εκτέλεση όλων των επισκευών ή διαρρυθµίσεων, που επεβλήθησαν να γίνουν σ΄αυτό από 
την εκτιµητική επιτροπή, γίνεται µε δαπάνη του εκµισθωτή. 
    Η πληρωµή του µισθώµατος θα γίνεται δεδουλευµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
ανά τρίµηνο, µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του εκµισθωτή. Ο εκµισθωτής 
αποδέχεται καθυστέρηση καταβολής των µισθωµάτων κατά την έναρξη του  οικονοµικού 
έτους, λόγω αναµονής έγκρισης του προϋπολογισµού. 
     Αν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο εκµισθωτής µεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του 
µισθίου, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της µίσθωσης 
και δεν µπορεί να αποβάλει το µισθωτή.  
 

Άρθρο 13ο 
                                                     ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Προέδρου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν 
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ ‘’Κ.Π.&Α.∆.Λ.’’ του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Λέσβου. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, σε δύο (2)τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και 
µία τοπική εβδοµαδιαία. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το ΝΠ∆∆ ‘’Κ.Π.&Α.∆.Λ.’’ 
 

Άρθρο 14ο 
                                                Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

       Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο 
γραφείο του Ν.Π.∆.∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λέσβου, στην οδό 
Αγίας Ειρήνης 10– Μυτιλήνη, τηλ. 22510 27501, 22533 50125 και FAX  22510 42329. 



Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας.  
 

                                                                

                                                                              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                         
                                                                                          ΑΝΤΩΝΕΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 

 


