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ΔΙΑΚΗΥΞΗ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 Τεφχοσ Α’) Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ. 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 194, 201 και 271 του Ν. 3463/2006.  
3. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 270/1981 «Ρερί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ 

και των όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων 
και κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α’, 77). 
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/28.03.03 τεφχοσ Αϋ): Μιςκϊςεισ ακινιτων 
για ςτζγαςθ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ. 
5. Tθν αρ. 384/19-6-2019 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου.  
6. Τθν αρ. 27/14-10-2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ με τθν οποία 
κακορίςτθκαν οι όροι τθσ δθμοπραςίασ. 
7. Τθν αρ.  846/20-12-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ. 
8. Τθν αρ. 149/12-02-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ  Υποχρζωςθσ. 
 

 
ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 

Δθμοπραςία φανερι, προφορικι και μειοδοτικι για τθν μίςκωςθ ακινιτου (γραφείων) με 
ςκοπό τθν κάλυψθ βαςικϊν ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Μυτιλινθσ ςτθ Μυτιλινθ (μονάδων των Διευκφνςεων Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν). 

  και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςε προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 
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Άρκρο 1 
Αντικείμενο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ, φανερισ, προφορικισ και μειοδοτικισ δθμοπραςίασ αποτελεί 
θ μίςκωςθ ακινιτου (γραφείων) με ςκοπό τθν κάλυψθ βαςικϊν ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των 
Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου ςτθ Μυτιλινθ (μονάδων των Διευκφνςεων Τεχνικϊν και 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν). 

 
Άρκρο 2 

Ρεριγραφι του μιςκίου 
Το προςφερόμενο ακίνθτο/α πρζπει:   

 Να βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ και εντόσ ι πλθςίον του κτθρίου, όπου 
ςτεγάηονται οι λοιπζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου (Ελ. Βενιηζλου 13-17). Η 
εγγφτθτα του ηθτοφμενου χϊρου προσ τισ λοιπζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ κα 
αξιολογθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διμου με ιδιαίτερθ βαρφτθτα με 
ςκοπό τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, τθ διαςφάλιςθ τθσ 
μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ και τθν εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν.    

 Να είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ από 140 τ.μ. ζωσ 250 τ.μ. ι ανά ςτεγαηόμενθ μονάδα 
ωσ ακολοφκωσ:  

 i. Χϊροσ/Τμιμα I Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 ii. Χϊροσ/Τμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 iii. Χϊροσ/Τμιμα IΙΙ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν: από 40 ζωσ 71,42 τ.μ. 
 iv. Χϊροσ/Τμιμα I Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 v. Χϊροσ/Τμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 
 vi. Χϊροσ/Τμιμα IΙ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν: από 20 ζωσ 35,71 τ.μ. 

 Να διακζτει ζξι (6) τουλάχιςτον αυτόνομα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ γραφείων, ζνα 
για κάκε μία εκ των ζξι ωσ άνω μονάδων (Τμθμάτων) ι να παρζχεται θ δυνατότθτα 
διαμόρφωςθσ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο 
εμβαδόν/μονάδα. 

 Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο. 

 Να είναι ελαιοχρωματιςμζνο και ςτεγανοποιθμζνο κατά το χρόνο παράδοςισ του. 

 Να είναι ςυνδεδεμζνο με δίκτυα παροχισ νεροφ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικισ 
ενζργειασ, τθλεπικοινωνιϊν κάκε μορφισ (ενςφρματθ ι αςφρματθ, 
θλεκτρομαγνθτικι, θλεκτρικι, κ.λπ., ακουςτικι και οπτικι). 

 Να καλφπτει τισ ανάγκεσ των προσ ςτζγαςθ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε χϊρουσ 
γραφείων, αρχειοκζτθςθσ, τουαλετϊν και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ μθχανογραφικοφ 
εξοπλιςμοφ. Οι χϊροι πρζπει να είναι διαμορφωμζνοι ι να δίνεται θ δυνατότθτα 
εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων (διαχωριςτικά, ψευδοροφζσ κλπ). Εφόςον απαιτθκοφν 
διαρρυκμίςεισ, αυτζσ πρζπει να ζχουν ςυντελεςτεί κατά τθν παράδοςθ του 
ακινιτου και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

 Να είναι φωτεινό, με καλό εξαεριςμό και εξοπλιςμό κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και 
ςκίαςθσ.  

 Να είναι νομίμωσ υφιςτάμενο (με βάςθ τθν ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία) ι 
ανεγερμζνο με νόμιμθ οικοδομικι άδεια ι τακτοποιθμζνο με τουσ Ν. 4495/17, Ν. 
4178/13, Ν. 3843/10. 

 Να κακορίηεται από τθ ςχετικι οικοδομικι άδεια θ χριςθ του προσ μίςκωςθ 



ακινιτου ωσ χϊρου γραφείου ι να επιτρζπεται και να είναι δυνατι θ αλλαγι 
χριςθσ του χϊρου ςε χϊρο γραφείου, τθν οποία ο προςφζρων κα αναλάβει με 
δικι του μζριμνα και δαπάνθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ.  

 Να διακζτει Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ κτθρίου ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3661/2008 και τθσ ΡΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου 
Οικονομικϊν. Η αποδεκτι ενεργειακι κατθγορία του κτιρίου είναι από Α ζωσ και Γ, 
βάςει των διατάξεων του αρκρ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143 Α'). 

 Να διακζτει Ριςτοποιθτικό Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ από τθν αρμόδια 
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν προςβαςιμότθτα των ΑΜΕΑ ςτα Δθμόςια 
Κτίρια.  

 Να διακζτει θλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρθτι, ικανό να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ για τθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ ιςχφ. 

 Να διακζτει τθλεπικοινωνιακι υποδομι και δυνατότθτα δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, 
χϊρο ςυγκζντρωςθσ και τερματιςμοφ του εξοπλιςμοφ Τθλεπικοινωνιϊν και 
Ρλθροφορικισ, κζςεισ τερματικϊν πριηϊν παροχισ δικτφου ΗΥ και τθλεφωνίασ. 

 Να διακζτει δίκτυο φδρευςθσ με αυτόνομο μετρθτι. 

 Να πλθροί γενικά τισ προδιαγραφζσ ςτζγαςθσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ϊςτε να 
διαςφαλίηονται οι προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των εργαηομζνων και 
ςυνάκροιςθσ κοινοφ για τουσ προςερχόμενουσ πολίτεσ. 

 
Άρκρο 3 

Τρόποσ διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία διεξάγεται ςε δφο φάςεισ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται από το ΡΔ 270/81 
(άρκρο 5) ωσ εξισ:  
  
 Αϋ ΦΑΣΗ. Διακιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να 
εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν δθμοςίευςθ 
τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, κατακζτοντασ τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ.  
Οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό είτε μεμονωμζνα για ζνα ζκαςτο εκ των 
ωσ άνω αναφερόμενων (άρκρο 2) αυτόνομων Χϊρων/Τμθμάτων είτε κατά ομάδεσ είτε 
ςυνολικά, εφόςον εκ τθσ φφςεωσ του προςφερόμενου ακινιτου δεν είναι δυνατι θ 
εκμίςκωςθ και χριςθ μζρουσ αυτοφ.    
Η υπθρεςία μασ κα κάνει δεκτζσ και κα αξιολογιςει προςφορζσ ιδιοκτθτϊν που κα 
αφοροφν ζςτω και μεμονωμζνα ζνα ζκαςτο εκ των ηθτοφμενων γραφείων. Στθν περίπτωςθ 
κατά τθν οποία με τθν 1θ πρόςκλθςθ εκδθλωκεί ενδιαφζρον μόνο για οριςμζνα εκ των ωσ 
άνω γραφείων, θ διαδικαςία εξεφρεςθσ χϊρου (Α’ Φάςθ – πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ) κα επαναλθφκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ με ςκοπό να 
αντιμετωπιςτεί το ςφνολο των υφιςτάμενων ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του φορζα. Μετά και τθ 
2θ επαναλθπτικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και εφόςον ζχουν προςφερκεί 
κατάλλθλα –ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ- ακίνθτα (γραφεία), είτε μόνο 
οριςμζνα είτε το ςφνολο των ηθτοφμενων,  θ Υπθρεςία μασ κα προχωριςει ολοκλθρϊνοντασ 
το διαγωνιςμό με τθ διεξαγωγι τθσ μειοδοςίασ (Β’ Φάςθ), ωσ κατωτζρω.     
Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο ο οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία (εκτόσ του 
φακζλου) ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ), υπόψθ 



Τμιματοσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ προκειμζνου να λάβει αρικμό πρωτοκόλλου. Το Τμιμα 
Δθμοτικισ Ρεριουςίασ κα αποςτείλει τουσ φακζλουσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι τθσ παρ. 1 
του αρ. 7 του ΡΔ 270/81, θ οποία μετά από επιτόπια ζρευνα, κρίνει για τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερομζνων ακινιτων και περί του αν ταφτα πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ 
διακθρφξεωσ, ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ, εντόσ δζκα (10) ιμερων από τθσ λιψεωσ των 
προςφορϊν, οι δε  λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθ 
ζκκεςθ. Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, μαηί με τουσ φακζλουσ των ενδιαφερομζνων, 
αποςτζλλονται ςτο Τμιμα Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, το οποίο τθν κοινοποιεί ςε κάκε ζναν 
που εκδιλωςε ενδιαφζρον. Η ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του αρ. 7 του ΡΔ 270/81, 
δζον να περιλαμβάνει: α) το διμο ι τθν κοινότθτα, όπου κείται το κτιμα, β) το είδοσ, τθ 
κζςθ, τα όρια και εν γζνει λεπτομερι περιγραφι τοφτου, γ) το εμβαδόν και τισ διαςτάςεισ 
τοφτου δ) τθν τρζχουςα αξία κατά ςτρζμμα ι τετραγωνικό μζτρο και ςυνολικά του 
ακίνθτου, κακϊσ και των επ' αυτοφ φυτειϊν και καταςκευϊν. Η εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ 
ενεργείται πριν τθ λιψθ αποφάςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ επί του αποτελζςματοσ 
τθσ δθμοπραςίασ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ 
αξίασ ςυγκεκριμζνου ακινιτου ι άξια προςδιορίηεται κατά περιοχι ι ηϊνθ. 
Βϋ ΦΑΣΗ: Διενζργεια δθμοπραςίασ. Πςων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα από τθν 
ανωτζρω Επιτροπι περνοφν ςτθν Βϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ. Ο Διμαρχοσ ζχοντασ ορίςει 
τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ προφορικισ δθμοπραςίασ τθσ Βϋ φάςθσ, με ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του και αποδεικτικό επίδοςισ τθσ, ενθμερϊνει τουσ επιτυχόντεσ 
ενδιαφερόμενουσ για τον τόπο και το χρόνο του διαγωνιςμοφ. 
Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει να παρευρεκοφν αυτοπροςϊπωσ, 
προςκομίηοντασ, εφόςον πρόκειται για φυςικά πρόςωπα, δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο. Εφόςον, δε, πρόκειται για νομικά πρόςωπα παραςτατικά 
εκπροςϊπθςθσ και προκειμζνου για:  
(α) Ρροςωπικζσ εταιρείεσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ εταίροσ,  
(β) ΕΡΕ, εξουςιοδοτθμζνοσ διαχειριςτισ, 
(γ) Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  
(δ) Κοιν.Σ.Επ του Ν.4019/2011, εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, εκτόσ 
εάν προκφπτει νόμιμθ εκπροςϊπθςθ από το ίδιο το καταςτατικό των εταιρειϊν.   
Αν κάποιοσ ςυμμετζχει για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι 
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ πριν τθν ζναρξθ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το 
προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο.  
 

Άρκρο 4 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν Αϋ Φάςθ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να προςκομίςουν κατά τθν Αϋ φάςθ τθσ δθμοπραςίασ,  
 
Αίτθςθ ςυμμετοχισ του ιδιοκτιτθ - εκμιςκωτι (ι/και των ςυνιδιοκτθτϊν) του ακινιτου 
πρωτοκολλθμζνθ ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου (εκτόσ φακζλου). 
 
Η αίτθςθ, κα ςυνοδεφεται με τον Κυρίωσ φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει: 

1. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο. 
2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, ότι ο εκμιςκωτισ ζλαβε γνώςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  



3. Δθμοτικι ενθμερότθτα από το Διμο Λζςβου περί μθ οφειλισ, που να ιςχφει τθν 
θμζρα του διαγωνιςμοφ.  

4. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, που να ιςχφουν τθν θμζρα του 
διαγωνιςμοφ. 

5. Υποφάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ, το περιεχόμενο του οποίου αναλφεται κατωτζρω. 
 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του προςφερόμενου ακινιτου, τα 
ανωτζρω 1-4 δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν από όλουσ τουσ ςυγκφριουσ.  
 
Ο Υποφάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα περιλαμβάνει:  
 

i. Τεχνικι Ζκκεςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ι/και 
των ςυνιδιοκτθτϊν του προςφερόμενου ακινιτου και κα περιγράφεται λεπτομερϊσ 
το ακίνθτο (επιφάνεια, κζςθ, κατάςταςθ κλπ χαρακτθριςτικά).  

ii. Τίτλο ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, φφλλο και απόςπαςμα κτθματολογικοφ 
διαγράμματοσ, εφόςον θ περιοχι είναι κτθματογραφθμζνθ και ςε διαφορετικι 
περίπτωςθ πρόςφατο πιςτοποιθτικό μεταγραφισ ςτα βιβλία του οικείου 
Υποκθκοφυλακείου, ςτθν περίπτωςθ, δε, που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτθςίασ, 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ότι δεν ζχει νόμιμο τίτλο κτιςθσ κυριότθτασ και κα αναφζρει περί του 
τρόπου κτιςθσ τθσ κυριότθτάσ του. 

iii. Αντίγραφα Ε9 τελευταίασ πενταετίασ, ςτα οποία να δθλϊνεται το προσ μίςκωςθ 
ακίνθτο. Σε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του ακινιτου, αντίγραφα Ε9 κα πρζπει 
να υποβλθκοφν για όλουσ τουσ ςυγκφριουσ. 

iv. Αντίγραφο τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου κτίςματοσ κεωρθμζνο από τθν 
αρμόδια πολεοδομικι αρχι και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ αδείασ, να είναι αυτό 
νομίμωσ υφιςτάμενο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ ι 
τακτοποιθμζνο με τουσ Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 3843/10. Στθν περίπτωςθ που 
το κτίςμα ι τμιματα αυτοφ είναι τακτοποιθμζνα, απαιτείται μελζτθ ςτατικισ 
επάρκειασ από πολιτικό μθχανικό και βεβαίωςθ περί μθ αυκαιρζτου που κα ζχει 
ιςχφ ζωσ δφο (2) μινεσ. 

v. Τοπογραφικό Διάγραμμα του προςφερόμενου ακινιτου (κάτοψθ). 
vi. Ριςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου (ΡΕΑ) ςε ιςχφ. 
vii. Ριςτοποιθτικό (ενεργθτικισ) πυροπροςταςίασ από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ι 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει, ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ ς’ αυτόν και ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ να εκδώςει και προςκομίςει το ανωτζρω Πιςτοποιθτικό ςτο Διμο 
το αργότερο μζχρι τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Μίςκωςθσ.  

viii. Σχζδιο Ηλεκτρολογικισ Εγκατάςταςθσ, από θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ, εν ιςχφ ι 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει, ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ ς’ αυτόν και ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ να εκδώςει και προςκομίςει Σχζδιο Ηλεκτρολογικισ 
Εγκατάςταςθσ ςτο Διμο το αργότερο μζχρι τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
Μίςκωςθσ.  



ix. Εάν το προςφερόμενο ακίνθτο είτε δε διακζτει άδεια οικοδομισ είτε, με βάςθ 
αυτιν, δε διακζτει τθ ηθτοφμενθ χριςθ (χϊροσ γραφείων), απαιτείται (α) Βεβαίωςθ 
τθσ Διεφκυνςθσ Δόμθςθσ ότι επιτρζπεται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ 
διατάξεισ, θ χριςθ του προςφερόμενου ακινιτου (κτίςματοσ) ωσ χώρου γραφείων 
και (β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει, ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ ς’ αυτόν και ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ (α) Να εκτελζςει με δικζσ του δαπάνεσ όλεσ τισ εργαςίεσ, 
διαρρυκμίςεισ, επιςκευζσ και παρεμβάςεισ, που απαιτοφνται -για τθ λειτουργία του 
ακινιτου και τθν προοριηόμενθ χριςθ του, ωσ χώρου γραφείων- από τθ διακιρυξθ, 
τθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθ 
ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμόδιων υπθρεςιών του Διμου και 
μζςα ςτισ ταχκείςεσ προκεςμίεσ και β) Να εκδώςει με δικι του δαπάνθ και μζριμνα 
τθν τυχόν απαιτοφμενθ οικοδομικι άδεια ι οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό 
(πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τθσ αρμόδια αρχισ) από το οποίο να προκφπτει θ 
αλλαγι χριςθσ. 

x. Διλωςθ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων - Ρράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ 
Φόρου του Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), απ’ όπου προκφπτει θ αντικειμενικι αξία του 
ακινιτου ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται χριςιμο κατά τθ γνϊμθ του 
προςφζροντοσ για τον καλφτερο προςδιοριςμό ι τθν περιγραφι του 
προςφερόμενου ακινιτου κακϊσ και κάκε κριτιριο, που επθρεάηει τθ μιςκωτικι 
του αξία (π.χ. ςυγκριτικά ςτοιχεία μιςκϊςεων ςτθν περιοχι που βρίςκεται το 
ακίνθτο).  
 

 Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του προςφερόμενου ακινιτου, οι 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, που τυχόν υποβλθκοφν, κα πρζπει να καλφπτουν ατομικά τον κάκε 
ςυγκφριο. 

 
Άρκρο 5 

Τρόποσ ςφνταξθσ και επίδοςθσ δικαιολογθτικϊν 
Οι φάκελοι (ςυνοδευόμενοι από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία θ οποία κα 
βρίςκεται εκτόσ φακζλου) κα παραδοκοφν ςτο Ρρωτόκολλο του ∆ιµου Μυτιλινθσ, υπόψθ 
του Τµιµατοσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, ςφραγιςµζνοι και κα γράφουν απ’ ζξω το 
ονοματεπϊνυμο ι τθν επωνυµία του διαγωνιηόµενου, τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (π.χ. 
αντικείμενο, αρικμό πρωτοκόλλου) και τα ςτοιχεία του αποςτολζα.  
   Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει:  
α) Να µθν ζχουν ξυςίµατα, ςβθςίµατα, υποςθµειϊςεισ ι υςτερόγραφα, µεςόςτιχα, 
παρεµβολζσ, κενά, ςυγκοπζσ και ςυντµιςεισ, που µποροφν να κζςουν ςε αµφιβολία 
όρουσ, τιµζσ ι τθν ταυτότθτα των εκµιςκωτϊν. 
β) Να αναγράφουν τα ακριβι ςτοιχεία του εκµιςκωτι. 
γ) Να είναι ςαφι και πλιρθ.  
δ) Να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   
 

Άρκρο 6 

Τρόποσ Διενζργειασ τθσ Β’ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊνουν, ενϊπιον τθσ 3μελoφσ Επιτροπισ διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ, τθν οικονομικι προςφορά, προφορικά κατ' αλφαβθτικι ςειρά εκφωνιςεωσ. 



Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε μειοδότθ· θ δζςμευςθ αυτι 
μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει οριςτικά 
τον τελευταίο μειοδότθ.  
Οι προςφορζσ των μειοδοτϊν αναγράφονται ςτο Ρρακτικό του διαγωνιςμοφ, κατά ςειρά 
τθσ ωσ άνω εκφωνιςεωσ, με το ονοματεπϊνυμό τουσ. Μετά τθν λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα 
πρακτικά υπογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και τον 
τελευταίο μειοδότθ. 
 

Άρκρο 7 
Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο αναδειχκείσ μειοδότθσ ουδεμία αξίωςθ αποκτά ι δικαίωμα για αποηθμίωςθ: 
α.  από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου 
ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα.  
β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ. 
 

Άρκρο 8 
Κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ 

Το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ εγκρίνεται και το αποτζλεςμα αυτισ κατακυρϊνεται από 
τθν Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία αποφαςίηει αν το προςφερόμενο μίςκωμα είναι 
ςυμφζρον ι όχι λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του αρ. 7 του 
ΡΔ 270/81. Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί του αποτελζςματοσ κα 
κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ-ςυμμετζχοντεσ ςτθ Β’ φάςθ του 
διαγωνιςμοφ.  
 

Άρκρο 9 
Σφμβαςθ 

Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, 
που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ τθσ διοικθτικισ αρχισ περί 
κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει για τθ 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Διαφορετικά ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ εισ 
βάροσ του μειοδότθ, ο οποίοσ ευκφνεται για το μεγαλφτερο τυχόν οικονομικό αποτζλεςμα 
τθσ δθμοπραςίασ από αυτό τθσ προθγοφμενθσ. 
Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από 
ζνα ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ, θ υπθρεςία που κα ςτεγαςτεί ςτο ακίνθτο ι θ προϊςταμζνθ 
αυτισ αρχι και ζνα θ αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Ο Διμοσ δικαιοφται να λφςει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ, πριν από τθ ςυμβατικι λιξθ τθσ 
εφόςον: α) μεταςτεγαςκεί θ ςτεγαςμζνθ υπθρεςία ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του, β) 
παραχωρθκεί ςτθ ςτεγαςμζνθ υπθρεςία θ δωρεά χριςθ άλλου κατάλλθλου ακινιτου για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με το υπόλοιπο τθσ μίςκωςθσ, γ) καταργθκεί θ 
ςτεγαςμζνθ υπθρεςία ι υπαχκεί ςε άλλθ υπθρεςία, δ) μεταβλθκεί θ οργανικι ςφνκεςθ 
τθσ υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κατά τρόπο τζτοιο, που το μιςκωμζνο 
ακίνθτο να μθν καλφπτει τισ ςτεγαςτικζσ τθσ ανάγκεσ, ε) μεταβλθκεί θ ζδρα τθσ 
ςτεγαςμζνθσ υπθρεςίασ και ςτ) εφόςον κρικεί δθμοςιονομικά ςκόπιμθ θ ςυγκζντρωςθ τθσ 
ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν προσ εξοικονόμθςθ λειτουργικϊν δαπανϊν και προσ επίτευξθ 
χαμθλότερου μιςκϊματοσ. 
 

Άρκρο 10 



Διάρκεια μίςκωςθσ 
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ αρχομζνθσ από τθσ θμζρασ εγκατάςταςθσ 
τθσ υπθρεςίασ ςτο ακίνθτο, θ οποία κα βεβαιϊνεται με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου 
παραλαβισ του ακινιτου από τθν Επιτροπι Ραράδοςθσ και Ραραλαβισ Ακινιτων, με 
δυνατότθτα παράταςθσ επιπλζον ζξι (6) ετϊν ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί αναγκαίο από 
το Διμο. 
 

Άρκρο 11 
Καταβολι Μιςκϊματοσ - Μεταβολι ςτο πρόςωπο του εκμιςκωτι 

Το μίςκωμα, που κα κακοριςκεί ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ και κα 
εγκρικεί με τθν Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, κα καταβάλλεται από τθν 
θμερομθνία εγκατάςταςθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο μίςκιο, που αποδεικνφεται από το 
πρωτόκολλο παραλαβισ του ακινιτου. Το μίςκωμα καταβάλλεται ανά τρίμθνο και ςτο 
τζλοσ κάκε τριμθνίασ, μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από το Λογιςτιριο του Διμου.  
 
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν μπορεί να ορίηονται διαφορετικά 
χρονικά διαςτιματα για τθν καταβολι των μιςκωμάτων, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα 
ςχετικά με τθν καταβολι τουσ (παρ. 1 άρκρο 21 Ν.3130/03).  
 
Οι κάκε είδουσ κρατιςεισ και τζλθ επί του μιςκϊματοσ που κακορίηονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ επιβαρφνουν τον εκμιςκωτι. 
 
Το μίςκωμα με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ κα κατατίκεται ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό του δικαιοφχου ι κα καταβάλλεται ςτον εκμιςκωτι ι το νόμιμο πλθρεξοφςιό 
του, ςφμφωνα πάντοτε με τισ υποδείξεισ του αρμόδιου Τμιματοσ Δθμοτικοφ Ταμείου. 
 
Η μίςκωςθ δεν επθρεάηεται από ενδεχόμενθ μεταβολι ςτο πρόςωπο του εκμιςκωτι και 
ςυνεχίηεται με τον νζο εκμιςκωτι του ακινιτου. Τα μιςκϊματα καταβάλλονται από το 
Διμο ςτο νζο εκμιςκωτι μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν (το Διμο) των απαραίτθτων 
εγγράφων πιςτοποίθςθσ τθσ μεταβολισ (π.χ. τίτλοσ κτιςθσ νομίμωσ μεταγεγραμμζνοσ, 
εφόςον κατά νόμο απαιτείται μεταγραφι, Διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ - Ε9, 
Υπεφκυνθ Διλωςθ ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ τίτλου κτιςθσ). Στον νζο εκμιςκωτι 
καταβάλλονται από το Διμο τα μιςκϊματα χωρίσ καμιά άλλθ διατφπωςθ.  
 
Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του μιςκίου ακινιτου, ο νζοσ κφριοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του πωλθτι, που προκφπτουν από τθν παροφςα διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ 
μίςκωςθσ, ο δε πωλθτισ είναι υποχρεωμζνοσ, προτοφ μεταβιβάςει το ακίνθτο, να 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο Διμο τα πλιρθ ςτοιχεία του αγοραςτι. 
 

Άρκρο 12 
Υποχρεϊςεισ εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) 

Ο εκμιςκωτισ (ιδιοκτιτθσ) οφείλει να ζχει αςφαλιςμζνο το οίκθμα (μίςκιο) κατά του 
πυρόσ, διαφορετικά ο Διμοσ, απαλλάςςεται από κάκε υποχρζωςθ για τυχόν ηθμιζσ, που 
μπορεί να προκλθκοφν ςτο μίςκιο από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ.  
Ο εκμιςκωτισ (ιδιοκτιτθσ) υποχρεοφται να ενεργιςει με δικζσ του δαπάνεσ όλεσ τισ 
εργαςίεσ, που αφοροφν ςτθ ςφνδεςθ του ακινιτου με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Φδρευςθσ, 
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Αποχζτευςθσ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ μζςων πυροπροςταςίασ και αςφάλειασ, 
καλφπτοντασ τουσ όρουσ υγιεινισ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διμου και τθσ 
Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ και να παραδϊςει το μίςκιο ζτοιμο και κατάλλθλο για χριςθ 
μζςα ςτθν οριςκείςα προκεςμία. 
Ο εκμιςκωτισ (ιδιοκτιτθσ) υποχρεοφται να ενεργιςει με δικά του ζξοδα όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ και επιςκευζσ ςτο ακίνθτο, όταν οι ηθμιζσ δεν οφείλονται ςε 
απρόςεκτθ ι βίαιθ χριςθ αλλά προζρχονται από τθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ του ακινιτου 
(μίςκιου). Ειδικά ςε ότι αφορά ηθμιζσ ι βλάβεσ που τυχόν παρουςιάςουν οι θλεκτρικζσ, 
μθχανολογικζσ ι υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
οφείλονται ςε κακι χριςθ από τον μιςκωτι, ςυμφωνείται ότι ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται 
μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν γραπτι ειδοποίθςθ του από τον μιςκωτι να 
το επιςκευάςει. 
Σε περίπτωςθ αρνιςεωσ του ι μθ εκτζλεςθσ των επιςκευϊν μετά τθν πάροδο του 
πενκθμζρου, ο Διμοσ ζχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 
i. Στθν εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν επιςκευισ του ακινιτου, ςε βάροσ του 
ιδιοκτιτθ, παρακρατϊντασ τθ ςχετικι δαπάνθ από τα μιςκϊματα του ακινιτου, όπωσ αυτι 
θ δαπάνθ προκφπτει από ςχετικι τεχνικι ζκκεςθ - βεβαίωςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του 
Διμου.  
Ρροκειμζνου να αςκθκεί το δικαίωμα του Διμου για παρακράτθςθ του μιςκϊματοσ 
πρζπει να ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
 α) Η φπαρξθ ανάγκθσ εκτζλεςθσ επιςκευϊν. 
 β) Ο μιςκωτισ να τάξει προκεςμία ςτον εκμιςκωτι προκειμζνου αυτόσ να προβεί 
ςτθν εκτζλεςθ των επιςκευϊν. 
 γ) Άρνθςθ ι δυςτροπία του εκμιςκωτι να προβεί ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ ςτθν 
ταχκείςα προκεςμία. 
Ραρακράτθςθ που δεν βρίςκει ζρειςμα ςε καμία διάταξθ ι όρο τθσ ςφμβαςθσ ι και τθσ 
προκιρυξθσ δεν είναι νόμιμθ. 
 ii. ςτθ διακοπι καταβολισ των μιςκωμάτων του ακινιτου μζχρι τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν επιςκευισ από τον εκμιςκωτι. 
Ο εκμιςκωτισ (ιδιοκτιτθσ) ζχει υποχρζωςθ να παραδϊςει το ακίνθτο ςτθ χριςθ του 
Διμου ζτοιμο και κατάλλθλο μζςα ςτθν προκεςμία, που κα ορίςουν τα αρμόδια όργανα 
και να εκτελζςει όλεσ τισ τυχόν υποδειχκείςεσ επιςκευζσ και διαρρυκμίςεισ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ ζκκεςθσ τθσ Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ, τθσ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ και τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ακολουκοφνται 
οι διαδικαςίεσ που προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία.  
Η παραλαβι του ακινιτου (μιςκίου) από τον Διμο κακϊσ και θ απόδοςθ του ςτον 
εκμιςκωτι μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ενεργείται από τθν Επιτροπι Ραράδοςθσ και 
Ραραλαβισ Ακινιτων, αφοφ ςυνταχκεί πρωτόκολλο παράδοςθσ - παραλαβισ ςε τζςςερα 
(4) πρωτότυπα. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιςτϊνεται θ γενικι και ειδικι κατάςταςθ του 
μιςκωμζνου ακινιτου, όπωσ ορίηεται ςτουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, ςτθν ζκκεςθ 
τθσ Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ και ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ. Το πρωτόκολλο αυτό 
υπογράφεται και από τον εκμιςκωτι του ακινιτου, ο οποίοσ προςκαλείται εγγράφωσ από 
τον προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ να παραςτεί ςτθν παράδοςθ και παραλαβι. Ο εκμιςκωτισ 
καλείται εγγράφωσ, από τθν Επιτροπι Ραράδοςθσ Ραραλαβισ Ακινιτων να παραςτεί 
αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο άτομο ςτθν παραλαβι ι ςτθν παράδοςθ του 
ακινιτου (μιςκίου), αν αρνθκεί δε να προςζλκει, ςυντάςςεται Ρρωτόκολλο από τθν 
Επιτροπι Ραράδοςθσ Ραραλαβισ Ακινιτων και κοινοποιείται ςε αυτόν με απόδειξθ.  



Η με Ρρωτόκολλο παραλαβι του ακινιτου (μιςκίου) από τθν Επιτροπι Ραράδοςθσ και 
Ραραλαβισ Ακινιτων δεν απαλλάςςει τον εκμιςκωτι τθσ ευκφνθσ για ελλείψεισ ι για 
πάςθσ φφςεωσ ελαττϊματα του μιςκίου.  
 

Άρκρο 13 
Υποχρεϊςεισ-δικαιϊματα μιςκωτι 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί και διαφυλάςςει τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ 
αυτοφ δουλειζσ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει το μίςκιο, ςε καλι κατάςταςθ, 
προςτατεφοντασ αυτό απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ.  
Υποχρεοφται, δε, να κάνει καλι και επιμελι χριςθ του μιςκίου, ευκυνόμενοσ για κάκε 
βλάβθ, οφειλόμενθ ςε οποιαδιποτε αιτία εκτόσ τυχαία ι ανωτζρασ βίασ περιςτατικά, 
κακϊσ και από τθ ςυνικθ χριςθ ι κακι καταςκευι του κτιρίου. 
Ο μιςκωτισ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθ χριςθ του 
μιςκίου, εάν από το νόμο υποχρεοφται, ιτοι αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ κλπ. 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το ακίνθτο ςτθν 
κατάςταςθ τθν οποία το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.  
Ο μιςκωτισ δεν ευκφνεται και δεν υποχρεοφται να καταβάλλει καμιά αποηθμίωςθ ςτον 
εκμιςκωτι, 
α. για επιγενόμενεσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ακίνθτο του, οφειλόμενεσ ςτθ ςυνικθ χριςθ ι 
κακι κατάςταςθ ι καταςκευι του κτιρίου ι ςε τυχαίο γεγονόσ, ανωτζρα βία, κ.λ.π. (θ 
ζννοια των ςυνικων χριςεων επί μιςκϊςεων των υπθρεςιϊν είναι ευρφτερθ των κοινϊν 
μιςκϊςεων),  
β. για αλλαγζσ ι βελτιϊςεισ ςτισ οποίεσ κα προβεί πριν ι μετά τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, 
γ. αν, από δικι του υπαιτιότθτα, ανακλθκεί θ απόφαςθ περί κατακφρωςθσ του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ ι λυκεί θ ςφμβαςθ,  
δ. εάν δεν εγκρικοφν τα πρακτικά του διαγωνιςμοφ ι θ απόφαςθ κατακφρωςθσ.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ο Διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα ακόμθ και αν δεν 
προβλζπεται ςχετικά από τθ ςφμβαςθ, να εγκαταςτιςει ςτο μίςκιο υπθρεςία του 
διαφορετικι εκείνθσ τθσ οποίασ θ ςτζγαςθ είχε αρχικά προβλεφκεί ι να ςυςτεγάςει με 
τθν υπθρεςία αυτι και άλλθ υπθρεςία, χωρίσ ο εκμιςκωτισ να δικαιοφται αποηθμίωςθ ι 
πρόςκετο μίςκωμα.  
 

Άρκρο 14 
Κρατιςεισ 

Το μίςκωμα υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:  
Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%, το οποίο υπολογίηεται επί του 
μιςκϊματοσ και βαρφνει τον εκμιςκωτι. Σε περίπτωςθ που ο εκμιςκωτισ προςκομίςει 
βεβαίωςθ τθσ Δ.Ο.Υ. ότι περιζλαβε ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ το μίςκωμα, δε 
γίνεται κράτθςθ χαρτοςιμου και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου (Εγκ. Υπ. Οικ. ΑΡ 
1538/358/1987).  
 

Άρκρο 15 
Αναμίςκωςθ – Υπεκμίςκωςθ 

Σιωπθρι αναμίςκωςθ, ωσ και υπεκμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι απαγορεφεται 
απολφτωσ.  



 
Άρκρο 16 

Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται από τον Διμαρχο, ςε περίπτωςθ όπου δεν παρουςιαςκεί 
μειοδότθσ ( άρκρο 6, παρ.1 του Ρ.Δ. 270/81). Σχετικά με τθν επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
βλζπε και ανωτζρω το άρκρο 3.  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν 
ςυντρζχουν οι λόγοι που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ.2 του Ρ.Δ. 
270/81, ιτοι:  
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ 
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, 
β) μετά τθ δθμοπραςία, ο τελευταίοσ μειοδότθσ αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά 
κακϊσ και όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου μειοδότθ, 
ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, 
δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, 
αναφερομζνθ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευόμενθ, πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε 
ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. 
Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά 
τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία.  
 

Άρκρο 17 
Λοιπζσ διατάξεισ 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται:  
α) τθν κιρυξθ του μειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του αρμοδίου 
Οργάνου και τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
β) τθν ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ,  
γ) τθν υπζρ του Διμου κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ, που ζχει κατατεκεί από αυτόν, λόγω 
ποινικισ ριτρασ χωρίσ να απαιτείται απόδειξθ από πλευράσ του Διμου οποιαςδιποτε 
ηθμίασ. Δεν αποκλείεται ακόμθ να επιδιϊξει ο Διμοσ και τθν αποηθμίωςθ του για κάκε 
άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, λόγω υπαιτιότθτασ του μειοδότθ, 
λφςθ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 18 
Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

Αντίγραφο τθσ Διακιρυξθσ κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του  δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ του Διμου Μυτιλινθσ, επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου 13-17 ςτθν Μυτιλινθ. 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, ςε μια θμεριςια 
εφθμερίδα του Νομοφ Λζςβου και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ 
και ςτον ιςτότοπο του Ρρογράμματοσ Διαφγεια. 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον τφπο βαρφνουν το Διμο Μυτιλινθσ. 
 



Άρκρο 19 
Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία κακϊσ και αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από το 
Τμιμα Δθμοτικισ Ρεριοφςιασ του Διµου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13,17 Μυτιλινθ, 1οσ 
όροφοσ, τθλ.2251350579) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτθ 
διεφκυνςθ http://www.mytiline.gr/category/prokiksis όπου οι ενδιαφερόμενοι κα 
μποροφν να αποκτιςουν τθν διακιρυξθ. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα 
από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ. 
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