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             Ημεπομηνία:  24/07/2020 

                    Απ. Ππυη.: 3330 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 

Ο Πξφεδξνο Γ/Σ ΓΔΥΑΘ : 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α/1981) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, 

- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ ΦΔΚ 114),  

- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010), 

- Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξ. 94 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε  απφ  ηελ  παξ. 12 ηνπ 

άξζξ. 8 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α) θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 

93Α), 

- Τηο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσλ ηνπ Ν. 3130/2003 ( ΦΔΚ Α΄76), 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/1980 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4483/2017. 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3130/2003 

- Τελ ππ΄ αξ΄138/2020 Απφθαζε Γ/Σ πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο. 

- Τελ ππ΄ αξ΄ 138/2020 Απφθαζε Γ/Σ πεξί αλαγθαηφηεηαο δεκνπξάηεζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ 

- Τελ ππ΄ αξ΄ 138/2020 Απφθαζε Γ/Σ πεξί έγθξηζεο φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξάηεζεο κίζζσζεο 

αθηλήηνπ. 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΓΗΜΟΙΑ 

Όινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ , πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ην αθίλεηφ ηνπο 

πξνο κίζζσζε γηα ηελ ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο .  

Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δεκνπξαζία κεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/1981, θαη θαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία είκοζι (20) ημεπών από ηη δημοζίεςζη ηηρ 

διακήπςξηρ.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο/αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, απφ ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο  νδφο Μαθξπγηάλλε 15Α   Θέξκε η.θ.57001, ηζφγεην, 

Υπεξεζία Πξσηνθφιινπ θαη   ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο   https://www.deya-thermis.gr/ 

  

Άξζξν 1ν: Τξφπνο Γηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο  

Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο: 

Α ΦΑΗ 
 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, θαηαζέηνληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Τα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν 

νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (εθηφο ηνπ θαθέινπ), ζηελ 

ππεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΓΔΥΑΘ , νδφο Μαθξπγηάλλε 15Α   Θέξκε η.θ.57001, ηζφγεην, 

απφ ηελ 24/07/ 2020 έσο θαη 13/08/2020 θαη απφ ψξα 07:30 π.κ κέρξη 15:00 κ.κ κε ηελ 

έλδεημε «Γηα ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κίζζσζεο αθηλήηνπ ».  

 Η αξκφδηα ππεξεζία ζα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εθηίκεζεο 

αθηλήηνπ, ε νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη αλ απηά, πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Γελ δχλαληαη λα δέρνληαη πξνζθνξέο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ππεθκίζζσζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ. Καηά ηε δηαδηθαζία κίζζσζεο αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα γίλνληαη δεθηνί πξνο κίζζσζε ρψξνη αθηλήησλ, σο πξνο 

ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε κίζζσζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 

4495/2017, ή επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξφκελνη ζε κίζζσζε ρψξνη λα 

θαιχπηνληαη απφ νηθνδνκηθή άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.3130/2003. Η έθζεζε 

εθηίκεζεο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) ηνλ δήκν φπνπ βξίζθεηαη ην θηήκα,  

β) ην είδνο, ηελ ζέζε, ηα φξηα θαη ελ γέλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ,  

γ)ην εκβαδφλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ  

δ) ηελ ηξέρνπζα αμία θαηά ζηξέκκα ή ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ελ φιν ηνπ αθίλεηνπ, θαζψο 

θαη ησλ έπ' απηνχ θαηεηψλ θαη θαηαζθεπψλ. 

          Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ ελφο αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηελ έθζεζε. 

  Η έκθεζη εκηίμηζηρ κε ην δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

κεραληθφ ηεο επηηξνπήο θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, 

απνζηέιινληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/
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ελδηαθέξνληνο ,απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (ΓΔΥΑΘ), ε νπνία ηηο θνηλνπνηεί ζε 

θάζε έλαλ ελδηαθεξφκελν πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. 

 Β ΦΑΗ 

 Σηε ζπλέρεηα ο Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος νξίδεη εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο 

ηεο δεκνπξαζίαο , θαη πξνζθαιεί λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία κφλνλ εθείλνη ησλ 

νπνίσλ  ηα αθίλεηα εθξίζεζαλ θαηάιιεια, ζπληάζζνληαο θαη αποδεικηικό επίδοζηρ ηηρ 

ππόζκληζηρ.  

 Γηεμάγεηαη ε δεκνπξαζία θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ε ηξηκειήο Δπιηποπή ηηρ διενέπγειαρ ηηρ 

δημοππαζίαρ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ απηήλ θαη απφ ηνλ ηειεπηαίν 

κεηνδφηε. Δάλ δελ παξνπζηαζηεί ζηε δεκνπξαζία κεηνδφηεο, ηφηε επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  

1) Η δεκνπξαζία γηα φζα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια (Β΄ΦΑΣΗ) ζα είλαη θαλεξή θαη νη 

δηαγσληδφκελνη ζα κεηνδνηνχλ πξνθνξηθά ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο. Οη πξνζθνξέο ζα γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ κε ηε ζεηξά πνπ εθθσλήζεθαλ κε ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθάζηνηε κεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ην κεηνδφηε θαη ε 

δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη ηειηθά 

επηβαξχλεη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε. 

2) Απηφο πνπ κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ξεηά ζηελ επηηξνπή ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε απηήο παξνπζηάδνληαο θαη ην λφκηκν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε κε γλήζην ππνγξαθήο , δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη 

κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

3) Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά 

ηεο δεκνπξαζίαο, δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην Ν.Π.,ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 197 θαη 198 ηνπ Α.Κ. 

4) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ γξαπηψο ηπρφλ 

ελζηάζεηο ηνπο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, 

κλεκνλεχνληαη ζην πξαθηηθφ θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γη’ απηέο κε πιήξε αηηηνινγία. 

5) Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, δηαθνξεηηθά 

ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

6) Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη πιήξσο 

θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94558_5103_praktiko-dienergeias-diagwnismou.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94558_5103_praktiko-dienergeias-diagwnismou.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94558_5103_praktiko-dienergeias-diagwnismou.doc
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Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο. 

 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. 

 

 Καηά ηε διενέπγεια ηεο δεκνπξαζίαο ζςνηάζζεηαι ππακηικό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο 

δεκνπξαζίαο θακία αληηπξνζθνξά δε γίλεηαη δεθηή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Η δεκνπξαζία καηακςπώνεηαι κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππέξ απηνχ , πνπ 

πξνζέθεξε ην ρακειφηεξν πνζφ. 

 

Άξζξν 2ν Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ 

Τν πξνζθεξφκελν αθίλεην πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

Τν αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ  Οηθηζκνχ Θέξκεο, 

θαη ζε αθηίλα 2.000 κέηξσλ κε θέληξν ηελ πιαηεία Παξακάλα ηεο Θέξκεο. Να είλαη θνληά ζε 

θεληξηθνχο νδνχο κε κεγάιε θπθινθνξία θαη λα δηαζέηεη πξφζβαζε γηα Α.Μ.Δ.Α.  

Να δηαζέηεη ζπλνιηθά ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ 550η.κ. θαη βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο (ηζφγεηνπο ή ππφγεηνπο) ηνπιάρηζηνλ 270η.κ. 

Οη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη ζε δπν επίπεδα –ηζφγεην θαη φξνθν-, ζα πξέπεη 

λα είλαη ειεχζεξνη ππνζηπισκάησλ, ελψ δχλαηαη λα κελ είλαη εληαίνη, κε ηε δέζκεπζε λα είλαη 

άκεζε επαθή, ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ησλ ππεξεζηψλ. Τν θηίξην πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηθαλνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα είλαη εληφο πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ. 

Να είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη λα πιεξνί ηηο 

πξνππνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

θιηκαηηζκνχ θιπ. 

Τν πξνζθεξφκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη ρξήζε γξαθείσλ θαη λα δηαζέηεη χδξεπζε, 

ειεθηξνδφηεζε θαη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο γηα ηηο ηνπαιέηεο. 

Να έρεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΠΔΑ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ''Καλνληζκφ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ''. 

Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο, ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (ΦΔΚ757) κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηφλ 

θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ζα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο θαη 
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αζθάιεηαο. 

Η ρξήζε ηνπ πξνο κίζζσζε ρψξνπ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ 

θηηξίνπ (ρψξνο γξαθείσλ γηα ηνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο), ή λα έρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ρξήζεο 

ή ηαθηνπνηήζεηο,  φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

Τα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζηνηρεία.  

Η εγθαηάζηαζε, ν εμνπιηζκφο θαη νη ηειηθέο επηθάλεηεο  ηνίρσλ θαη δαπέδσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Τν δεηνχκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξννξίδεηαη φπσο: (α) πιήξε εγθαηάζηαζε χδξεπζεο, (β) απνρέηεπζε αθαζάξησλ                      

(γ) ςχμε θαη ζέξκαλζε αλά απηνηειή ρψξν ή λα είλαη πιήξσο θιηκαηηδφκελν, αθφκε θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ δηαξξπζκίζεηο ή θαη δηακεξηζκάησζε. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

θπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο θχξηαο ρξήζεο. 

Τν αθίλεην λα είλαη βακκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (ηνίρνη θαη πφξηεο). 

Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ: α) πέληε (5) απηφλνκνπο ρψξνπο πγηεηλήο (WCθιπ), κε δχν 

δεχγε WC θαη’ ειάρηζηνλ θαη β) ηξεηο (3) πάγθνπο θνπδίλαο. 

Να κελ έρεη ππνζηεί βιάβεο ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο, λα πιεξνί θαζ ́ νινθιεξία ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ, λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα δίθηπα νξγαληζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο (Γ.Δ.Η., ΓΔΥΑΘ , Ο.Τ.Δ. θιπ) λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο . Δπηβάιιεηαη λα είλαη 

πιήξσο πεξαησκέλν θαη δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ησλ 

πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ.  

 

Δάλ ζην αθίλεην ππάξρεη παξνρή ειεθηξνδφηεζεο ε νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζε θνξηία, ηφηε ζα 

δηαηεξεζεί. Δάλ ζα ρξεηαζηεί επαχμεζε ηζρχνο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηνλ εθκηζζσηή. Απαηηείηαη ε 

χπαξμε απηνκάησλ ειεθηξνληθψλ δηαθνπηψλ δηαξξνήο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ειεθηξηθνχο 

πίλαθεο.  

 

Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηε ρξήζε ηεο 

ΓΔΥΑΘ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη:  

1) Να είλαη θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη, ειεχζεξν, θελφ, αζθαιέο, ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε γηα πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο θηηξίσλ θαη έηνηκν πξνο ρξήζε. 

2) Να  βξίζθεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα είλαη 

ειεχζεξν παληφο λνκίκνπ βάξνπο ή πξαγκαηηθνχ ειαηηψκαηνο, πνπ λα εκπνδίδεη ηελ 
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αθψιπηε ρξήζε ηνπ.  Δπηπιένλ ζα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο 

ηνπ κηζζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί 

ηνπο ζθνπνχο κίζζσζεο απηνχ.  

 

Ο κηζζσηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δχλαηαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, λα πξνβαίλεη ζε 

κεηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο ηνπ κηζζίνπ (ρσξίζκαηα, ζηαζεξνί πάγθνη θιπ) 

πξνθεηκέλνπ ηνχην λα εμππεξεηεί  ηηο αλάγθεο ηνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ε ΓΔΥΑΘ 

δηθαηνχηαη λα απνκαθξχλεη φζεο πξνζζήθεο ηνπνζέηεζε ζην κίζζην εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ 

Δπηηξνπή παξάδνζεο-παξαιαβήο, επαλαθέξνληαο ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε 

(ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θπζηθψλ θζνξψλ απφ ηε ζπλήζε ρξήζε).  

Γελ απνθιείεηαη πξνζθνξά αθηλήηνπ κε ζπκθεξφηεξνπο γηα ηε ΓΔΥΑΘ φξνπο επηπξνζζέησο ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Η εθηίκεζε ησλ φξσλ απηψλ αλήθεη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

εθηίκεζεο (άξζξν7 Π.Γ.270/81), ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε εθηίκεζε γηα ηε γεληθή θαη εηδηθή 

θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, ηηο ειιείςεηο, βιάβεο, θζνξέο , θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο θαη ε εξκελεία ηεο 

σθέιηκεο επηθάλεηαο . 

 

Άξζξν 3ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί ποινή αποκλειζμού θαηά ηελ Α θάζε ηεο 

δεκνπξαζίαο ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο 

ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α.ΘΕΡΜΗ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ:  

          - επσλπκία:                              -  δηεχζπλζε : 

        - αξηζκφο ηειεθψλνπ:               - αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (ΦΑΞ): 

        - ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  (e-mail): 

       Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη:  

       α) έλαλ αλεμάξηεην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ» θαη 

ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

      β) έλαλ αλεμάξηεην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σεσνική Πποζθοπά» θαη ζα θέξεη 

ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο Τερληθήο. 

 



 

                               ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗΣ 

 

 

 

7 

 

 

Φάκελορ με ηα Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ  ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει: 

 

1) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη:   

 

 έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο.  

  ζα ππνβάιεη Ηιεθηξνληθή Γήισζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Σηνηρείσλ ηεο Μίζζσζεο ζην 

TAXISNET εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ΠΟΛ.1013/14) θαη φηη 

ζα πξνζθνκίζεη Απνδεηθηηθφ ειεθηξνληθήο Γήισζεο, ην νπνίν απνηειεί απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ηνπ 

κηζζψκαηνο.  

 ζα ζπκπεξηιάβεη ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλήηνπ ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο (Δ2). 

  έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο κε αξ.πξση3330/24-07-2020 δηαθήξπμεο θαζψο θαη φηη 

ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

  ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξ.πξση3330/24-07-2020 

δηαθήξπμεο  θαη φηη πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηήλ. 

 

Η Δπηηξνπή εθηίκεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ δηεπθξηληζηηθά ηερληθά ζηνηρεία ή λα 

απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξεζεί ηερληθά απαξάδεθηε. 

 

2) Γημοηική ενημεπόηηηα απφ ην Γήκν Θέξκεο  θαη Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο πεξί κε νθεηιήο 

 

3) Φοπολογική ενημεπόηηηα 

 
4) Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ε νπνία αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη 

κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο. Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ 

επηρείξεζε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Σε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αθνξά θαη φζνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Σε 

πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ) αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 
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5) Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ή ςπ. δήλυζη. Η ππνρξέσζε αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

6) Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζε επαγγελμαηικό ή εμποπικό μηηπώο κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο πνπ ζα έρεη ηζρχ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (ην παξνλ δελ 

αθνξά θπζηθά πξφζσπα). 

7) Όλα ηα δικαιολογηηικά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ κε αξ.πξση3330/24-07-2020 παξνχζα 

Γηαθήξπμε. 

8) Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ θαη, εάλ ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ 

πξφζσπν άιιν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πνπ 

ζα δηνξίδεη αληίθιεην, θαζψο θαη εάλ δελ είλαη ν κνλαδηθφο απνθιεηζηηθφο θχξηνο ηνπ 

αθηλήηνπ (απφ ηνπο ζπληδηνθηήηεο εθφζνλ επηζπκνχλ λα ηνπο εθπξνζσπήζεη). 

 

Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει: 

 

1) Σεσνική Έκθεζη ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ε επηθάλεηα, ε ζέζε, θαη ηα 

ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) ηνπ αθηλήηνπ. 

 

2) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, φηη ν πξνζθεξφκελνο γηα εθκίζζσζε ρψξνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο επαγγεικαηηθήο  ρξήζεο – θαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, σο ρψξνπ επαγγεικαηηθήο θχξηαο ρξήζεο . 

 

3) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηφλ θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο:  

α) λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηηο φπνηεο δηαξξπζκίζεηο θαη εξγαζίεο απαηηνχληαη γηα 

ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηηο ππεξεζίαο θαζψο.  

 β) λα εθδψζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε νηθνδνκηθή άδεηα. 
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4) Πιζηοποιηηικό ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηιπίος ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

''Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ'' (ΦΔΚ 407/Β/2010) θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-01-

2012 Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

5) Ανηίγπαθο ηηρ οικοδομικήρ άδειαρ ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

πνιενδνκηθή αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απηνχ, βεβαίσζε αξκφδηαο 

αξρήο(πνιενδνκίαο ή Γήκνπ) γηα ηε λνκηκφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη κειέηεο 

ζηαηηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνχ θαη ηα σθέιηκα θνξηία 

πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη. 

 

6) Τπεύθςνη δήλυζη Πολιηικού Μησανικού γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα 

σθέιηκα θνξηία πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαζψο θαη φηη δελ ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο 

απζαηξεζίεο ή έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

 

7) Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ ηδηνθηήηε θαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 

ζχκθσλα κε ηνλ (Ν. 4495/2017). 

 

8) Σίηλο ιδιοκηηζίαρ ή αλ δελ ππάξρεη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη δελ έρεη λφκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηφηεηαο θαη ζα 

αλαθέξεη πεξί ηνπ ηξφπνπ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια 

αληίγξαθν ηνπ Δ9. 

9) Κάηοτη ηος ακινήηος, ηοπογπαθικό διάγπαμμα οικοπέδος. 

 

10) Δγκεκπιμένο πιζηοποιηηικό πςπαζθάλειαρ από ηην Πςποζβεζηική Τπηπεζία, ή 

ςπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηφλ θαη έγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο απηήο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζην φλνκα ηνπ ζα ιάβεη ηα απαηηνχκελα 

κέηξα ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο 

 

11)  Πιζηοποιηηικό ηλεκηπολόγος γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρψξνπ ή Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα φηη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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12) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν.1599/86 φηη ην θηίξην δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο ζεηζκνχ ή 

ππξθαγηάο, φηη ηα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ δελ δηαζέηνπλ επηβιαβή γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ζπζηαηηθά, φπσο ακίαλην θιπ, φηη νη κεηξεηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 

λεξνχ αληηζηνηρνχλ, αθνξνχλ θαη εμππεξεηνχλ κφλν ηνλ πξνζθεξφκελν ρψξν θαη φηη είλαη 

λφκηκε ε θαηαζθεπή θαη ε δηακφξθσζε απηνχ ζηε ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε. 

13) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ θάζε πξνζθέξνληα: 

 α) ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ θαη φηη ην αθίλεην δελ ηειεί ππφ 

θαηάζρεζε. 

 β) φηη ζε πεξίπησζε εθπνηήζεσο ή κεηαβηβάζεσο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα κηζζσζεί, είλαη            

ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΓΔΥΑ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή 

πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

κεηαγξαθήο ζην ππνζεθνθπιαθείν. Δπίζεο, φηη κε ην ζπκβφιαην ηεο αγνξνπσιεζίαο ζα 

ππνρξεψζεη ην λέν θχξην (αγνξαζηή - ηδηνθηήηε) λα ζεβαζηεί θαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή-εθκηζζσηή γηα ηελ παξνχζα κίζζσζε. 

 γ) φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο γηα ηδηφρξεζε ή 

αλνηθνδφκεζε ηνπ κηζζίνπ γηα φζν ρξφλν ζα δηαξθέζεη ε κίζζσζε. Σε πεξίπησζε 

κεηαβίβαζεο, ζα ππνρξεψζεη ηνλ αγνξαζηή κε ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε λα 

παξαηηεζεί θαη απηφο απφ ην δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Όια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη (νη ππεχζπλεο δειψζεηο 

απφ θάζε ζπληδηνθηήηε), φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14. Σπγθεθξηκέλα: 

 Οη Υπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν, ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

 Τα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Τελ επζχλε γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έρεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

Άξζξν 4ν Τξφπνο ζχληαμεο θαη επίδνζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

Οη θάθεινη (ζπλνδεπφκελνη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ε νπνία ζα βξίζθεηαη εθηφο 

θαθέινπ) ζα παξαδνζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο ζθξαγηζκέλνη. 

Τα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη: 

α) Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο παξεκβνιέο θελά, ζπληκήζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή. 
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β) Να αλαγξάθνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή. 

γ) Να είλαη ζαθή θαη πιήξε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο Α θάζεο 

ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Καηαιιειφηεηαο, ζα θιεζνχλ εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σε απηνχο πνπ ζα απνζηαινχλ πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα παξεπξεζνχλ 

απηνπξνζψπσο, ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηψλ, γηα δε ηηο θεθαιαηνπρηθέο εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απφθαζε ηνπ 

Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά 

εθθσλήζεσο θαη θάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε θαη ε δέζκεπζε απηή 

κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν κεηνδφηε. 

Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ζεηξά ηεο σο 

άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. 

 

Άξζξν 5ν  Έγθξηζε – Καηαθχξσζε  πξαθηηθνχ 

Τν πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην . Τν 

πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

Άξζξν 6ν Γηάξθεηα Μίζζσζεο/ζησπεξή αλακίζζσζε- παξάηαζε 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα δψδεθα (12) έηε αξρνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηεο νξηδφκελεο 

δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, κε λεφηεξε ζπκθσλία θαη ησλ δχν κεξψλ.  

Δπηηξέπεηαη, σζηφζν, παξάηαζε ηεο κηζζψζεσο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, είηε ξεηψο, γηα νξηζκέλν 

ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 29 ηνπ Π.Γ. 

ηεο 19/19.11.1932 (θαη ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3130/03 αληίζηνηρα), είηε ζησπεξψο. 

Ωο ζησπεξή (απιή) παξάηαζε ζεσξείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληξέρνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 611 Α.Κ., 

εθ' φζνλ δειαδή ν εθκηζζσηήο γλσξίδεη ηελ εμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεσο θαη δελ ελαληηψλεηαη ζε 

απηή, νπφηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηάζεσο απηήο νθείιεηαη ην θαηά ην ρξφλν ιήμεσο ηεο 

κηζζψζεσο θαηαβαιιφκελν κίζζσκα.  
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Αιιά θαη ζε πεξίπησζε ελαληηψζεσο ηνπ εθκηζζσηή, πνπ δελ ρσξεί ζησπεξή παξάηαζε ηεο 

κηζζψζεσο, ε αλφξζσζε ηνπ ηξσζέληνο εμ ππνθεηκέλνπ δηθαίνπ ηνπ ηδηνθηήηε δχλαηαη λα 

επηηεπρζεί δηα ηεο ππφ ηνπ κηζζσηή θαηαβνιήο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζίνπ απνδεκίσζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 601 Α.Κ., ε νπνία εθαξκφδεηαη επζέσο ζηελ ελ ιφγσ έλλνκν 

ζρέζε σο εθθξάδνπζα γεληθή αξρή πνπ θαιχπηεη, ειιείςεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζηελ νηθεία 

δηνηθεηηθή λνκνζεζία, θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

Γηα ηε ρξήζε απηή θαηαβάιιεηαη κίζζσκα ίζν κε απηφ ηεο κίζζσζεο πνπ έιεμε, ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. Αλ δελ πξνβιεπφηαλ 

αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο ηεο κίζζσζεο πνπ έιεμε, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ηεο 

ζησπεξήο παξάηαζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. (παξ.1 άξζξν 22 

Ν.3130/03) (άξζξν 29 Π.Γ. ηεο19/19.11.1932) 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζησπεξήο παξάηαζεο, δειαδή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε 

ιήμε ηεο κίζζσζεο, φπνπ ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3130/03 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

νηθείνπ θνξέα λα θαηαβάιεη κίζζσκα ίζν κε απηφ ηεο κίζζσζεο πνπ έιεμε. 

Σε πεξίπησζε ζησπεξήο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο, ηζρχεη ην αξρηθφ κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ έρεη ζην κεηαμχ ηξνπνπνηεζεί.  

 

Άξζξν 7ν Καηαβνιή Μηζζψκαηνο – Αλαπξνζαξκνγή-Κξαηήζεηο 

I. Καηαβολή Μιζθώμαηορ 

Ο κηζζσηήο ζα θαηαβάιεη ην κίζζσκα αλά κήλα , κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξψηνπ Φξεκαηηθνχ 

Δληάικαηνο, επ’ νλφκαηη ηνπ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ, κε θαηάζεζή ηνπ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

πνπ ζα ππνδείμεη. Σην Φξεκαηηθφ Έληαικα ζα γίλνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο θξαηήζεηο. Τν 

κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα ηα πξψηα δψδεθα έηε. Αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο κπνξεί λα 

επηβιεζεί κφλν κε λνκνζεηηθή δηάηαμε.  

Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εθκηζζσηή, αλ ν θιεξνλφκνο ή νη θιεξνλφκνη είλαη άγλσζηνη, ε 

ππεξεζία δχλαηαη λα παξαθαηαζέζεη ην πνζφ ησλ νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ ζην Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ήδε έρεη δηνξηζζεί θεδεκφλαο ζρνιάδνπζαο 

θιεξνλνκίαο ε θαηαβνιή γίλεηαη ζ' απηφλ.  

II. Αναπποζαπμογή  

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο γίλεηαη ζπκθσλά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο. (παξ.3 άξζξν 21 Ν.3130/03). 

Τν κίζζσκα θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ειεχζεξα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην χςνο πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. (παξ.1 

άξζξν 7 Π.Γ.34/95) 
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III. Κπαηήζειρ  

Τνλ εθκηζζσηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην κίζζσκα πνπ ζα 

εηζπξάηηεη (θφξνη,ραξηφζεκν,θ.η.ι.) Τν κίζζσκα ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Άξζξν 8ν Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο αλαδεηρζείο κεηνδφηεο δελ απνθηά θακία αμίσζε ή δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε : 

α. απφ ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην , θαη 

β. απφ ηε κε έγθξηζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

 

Άξζξν 9ν Σχκβαζε θαη (πξφσξε ή ) ιχζε απηήο 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ, ε νπνία 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, φηη ειέγρζεθε ε λνκηκφηεηα γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηήο 

δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνπκέλε, (παξ.2Αδ άξζξν 3 Π.Γ. 270/81). 

Η Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο , σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά 

απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, εάλ: 

α) Μεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ. (παξ.1α άξζξν 19 

Ν.3130/03) (άξζξν26 Π.Γ. 19/19.11.1932) 

β) Παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ππφινηπν ηεο κίζζσζεο. (παξ.1β άξζξν 19 Ν.3130/03) 

(άξζξν 26 Π.Γ.19/19.11.1932) 

γ) Καηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία. (παξ.1γ άξζξν 19 Ν.3130/03) 

(άξζξν26 Π.Γ. 19/19.11.1932) 

δ) Μεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζχλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαηά ηξφπν 

ηέηνην πνπ ην κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιχπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο. (παξ.1δ άξζξν 19 

Ν.3130/03) (άξζξν26 Π.Γ. 19/19.11.1932) 

ε) Μεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο. (παξ.1ε άξζξν 19 Ν.3130/03) (άξζξν 26 Π.Γ. 

19/19.11.1932) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
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Η απφθαζε πξφσξεο ιχζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή παχεη θάζε ππνρξέσζε ηεο Η Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. 

Η Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο κπνξεί, κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, λα 

θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ Ν.3130/03. Η θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο, ηα δε απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο 

νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή  απνδεκίσζε πνζφ ίζν κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. 

 

Άξζξν 10ν Υπνρξεψζεηο εθκηζζσηή 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) έρεη ηελ επζχλε αζθάιηζεο ηνπ νηθήκαηνο (κίζζην) θαηά ηνπ ππξφο, 

δηαθνξεηηθά ε ΓΔΥΑ, απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ δεκηέο, πνπ κπνξεί λα 

πξνμελεζνχλ ζην κίζζην, απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) έρεη ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ην νίθεκα ζηε ρξήζε ηεο ΓΔΥΑ , έηνηκν 

θαη θαηάιιειν κέζα ζηε πξνζεζκία θαη κεηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ηπρφλ επηζθεπψλ θαη 

δηαξξπζκίζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπ πξαθηηθνχ 

θαηαιιειφηεηαο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

Γηα ηελ παξαιαβή  ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ  απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο  ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν, 

απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Γ/ληε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο  ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο. Με ην 

πξσηφθνιιν απηφ δηαπηζηψλεηαη ε γεληθή θαη εηδηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, φπσο 

νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηνπ πξαθηηθνχ θαηαιιειφηεηαο θαη 

ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Τν πξσηφθνιιν απηφ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ, 

ν νπνίνο πξνζθαιείηαη εγγξάθσο, λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ 

παξαιαβή, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο λα παξαζηεί ζηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή. Δάλ ν 

εθκηζζσηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, εθαξκφδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ παξ. 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3130/03. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν απφ ηελ ίδηα επηηξνπή πνπ ζπλέηαμε ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ, ζην νπνίν δηαπηζηψλνληαη αλ ππάξρνπλ θζνξέο ή βιάβεο 

πέξαλ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο. Τν πξσηφθνιιν θνηλνπνηείηαη κε κεξηκλά ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο  ζηνλ 

εθκηζζσηή. (άξζξν 24 Π.Γ. 19/19.11.1932)  

Με  ην Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή ηεο επζχλεο γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα ηνπ 

κηζζίνπ. 
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Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν 

ζηελ θπξηφηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ι.π. άιινπ πξνζψπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη 

αλαγθαζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε, θ.ιπ., ζεσξνχκελνπ 

απηνχ εθεμήο σο εθκηζζσηή. 

Σηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο ηα κηζζψκαηα, ρσξίο θακηά 

άιιε δηαηχπσζε, απφ ηφηε πνπ θνηλνπνηείηαη λφκηκα ζε απηφλ ν νηθείνο λφκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ θαηέζηε απηφο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θ.ι.π., λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνο. 

 

Σε πεξίπησζε εθπνηήζεσο ή κεηαβηβάζεσο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα κηζζσζεί, ν εθκηζζσηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή 

πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο. Δπίζεο, κε ην ζπκβφιαην ηεο 

αγνξνπσιεζίαο λα ππνρξεψζεη ην λέν θχξην ηνπ αθηλήηνπ (αγνξαζηή, λνκέα, επηθαξπσηή θιπ) φηη 

ζα ζεβαζηεί θαη ζα αλαιάβεη ππνρξεσηηθά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή-εθκηζζσηή πνπ 

απνξξένπλ εθ ηεο παξνχζεο κίζζσζεο θαη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. 

Ο εθκηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο γηα ηδηφρξεζε ή 

αλνηθνδφκεζε ηνπ κηζζίνπ γηα φζν ρξφλν ζα δηαξθέζεη ε κίζζσζε. Καηά ζπλέπεηα παξαηηείηαη απφ 

ην ίδην δηθαίσκα θαη ν ηπρφλ λένο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ κεηαβηβαζηεί. 

 

Άξζξν 11ν Υπνρξεψζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ θαη ελ γέλεη ην 

κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Η Γ.ΔΥ.Α. Θέξκεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία απνδεκίσζε ππέξ ηνπ εθκηζζσηή, εάλ απφ ηελ ζπλήζε 

ρξήζε ή θαθή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή απφ ηπραίν γεγνλφο, πξνθιεζνχλ βιάβεο ή δεκηέο ζην 

κίζζην. 

Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ηα θαηαζθεπάζκαηα πνπ πξφζζεζε ν ίδηνο ζην κίζζην. 

Δπίζεο ν κηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ θάζε δαπάλε γηα επηζθεπή ησλ εθηφο ηνπ κηζζίνπ 

θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο. 

 

 

Άξζξν 12ν Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ ζπληξέρνπλ 

νη ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 270/81. 
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Άξζξν 13ν Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Η παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη  ψξεο  

ζηε δηεχζπλζε: Γ.Δ.Τ.Α. Θέπμηρ  οδόρ Μακπςγιάννη 15Α   Θέπμη η.κ.57001, ιζόγειο, 

Τπηπεζία Ππυηοκόλλος ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ην  2310460530 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο   https://www.deya-thermis.gr/ 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ Γ/Σ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο  θαη επηπιένλ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή 

εθεκεξίδα θαη ζε κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/07., ηα δε 

έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξχλνπλ ην κηζζσηή. 

Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ηα ηέιε 

ζχκβαζεο, βαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή πνπ ζα αλαδεηρζεί κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
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