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ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΑΚΗΡΤΣΣΕΘ ΦΑΝΕΡΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΓΘΑ ΣΗN ΜΘΘΩΗ 

ΑΚΘΝΗΣΟΤ ΓΘΑ ΣΗΝ ΣΕΓΑΗ ΣΗ ΣΕΥΝΘΚΗ 

ΤΠΗΡΕΘΑ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ Ω ΚΑΣΩΘΘ: 

 

 

Άξζξν  1ν  -  Τξόπνο   ∆ηελέξγεηαο ηεο  ∆εµνπξαζίαο   

Η δεµνπξαζία ζα είλαη µεηνδνηηθή, θαλεξή, βάζεη:  α) Τελ πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006, γ) 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 270/1981, δ) Τελ ππ. αξηζµ. 200/2014 απφθαζε ηνπ 

∆εµνηηθνχ Σπµβνπιίνπ ζρεηηθά µε ηελ έγθξηζε µίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ  ∆ήµνπ Μπθφλνπ, ε)  Τελ πίζησζε πνζνχ 

πνπ  έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 30-6232 «Μηζζψµαηα θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ 

αθηλήησλ» ηνπ πξνυπνινγηζµνχ εμφδσλ έηνπο 2015 θαη ζα δηεμαρζεί ζε δχν (2) 

θάζεηο σο εμήο: Α) ∆ηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: ν ∆ήµαξρνο ζα δεµνζηεχεη 

ιεπηνµεξή δηαθήξπμε, βάζεη ησλ ππφ ηεο Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο θαζνξηζζέλησλ 

φξσλ, πιελ ηνπ ηηµήµαηνο, θαιψλ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο φπσο εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζµίαο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηεο δεµνζηεχζεσο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. 

Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο  θαηαηίζεληαη  ζην  πξσηφθνιιν  ηνπ  ∆ήµνπ  Μπθφλνπ  

απφ 15 Απξηιίνπ 2016 εκέξα Παξαζθεπή έσο 04 Μαΐνπ 2016 εκέξα Τεηάξηε θαη  

ζηε  ζπλέρεηα  µεηαβηβάδνληαη  ζηηο  επηηξνπέο  δεµνπξαζηψλ θαη εθηίκεζεο 

αθηλήησλ,  νη νπνίεο έρνπλ νξηζζεί κε ηηο ππ. αξηζκ. 185/2014 θαη 186/2014 γηα ην 

2015 θαη 195/2015 θαη 196/2015 γηα ην 2016 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Μπθφλνπ (βάζεη ηνπ άξζ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81), ε νπνία µεηά απφ επηηφπην έξεπλα, 

θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνµέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο, ζπληαζζφµελεο ζρεηηθήο εθζέζεσο 

εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ιφγνη απνθιεηζµνχ ηνπ 

θάζε αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη επαξθψο  ζηελ έθζεζε.  Η  ζπληαζζφκελε  έθζεζε 

αμηνινγήζεσο,  µεηά  ησλ  πξνζθνξψλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη ζην 

ηµήµα πξνµεζεηψλ ηνπ ∆ήµνπ, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ ελδηαθεξφµελν   

(ζπµµεηέρνληα   ζηε δεµνπξαζία),  θαη ν νπνίνο µπνξεί λα  ππνβάιιεη  έλζηαζε  



θαηά  ηελ  έθζεζεο  µέζα  ζε  απνθιεηζηηθή πξνζεζµία πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε απηήο. Β) ∆ηελέξγεηα ηεο ∆εµνπξαζίαο:   µεηά ηαχηα ν ∆ήµαξρνο ζα 

νξίζεη ηελ εµέξα θαη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηεο δεµνπξαζίαο πνπ ζα γίλεη ζην 

∆εµνηηθφ θαηάζηεµα πνπ βξίζθεηαη ζην   θηήξην   Βφτλνβηηο  ζηελ  παξαιία   ηεο  

ρψξαο   Μπθφλνπ,  ελψπησλ   ηεο   αξµφδηαο επηηξνπήο, ζε εµέξα θαη ψξα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ην ∆ήµαξρν, µε απνζηνιή (επί απνδείμεη)  πξνζθιήζεσλ  ζηνπο  

ηδηνθηήηεο  ησλ  νπνίσλ  ηα  αθίλεηα  ζα  έρνπλ  θξηζεί θαηάιιεια απφ ηελ απφ ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο. Τα πξαθηηθά ηεο δεµνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ’ 

απινχ ράξηνπ θαη µεηά ηελ ιήμε ηεο δεµνπξαζίαο  ππνγξάθνληαη  απφ ηελ  επηηξνπή  

δηαγσληζµνχ, ηνλ  ηειεπηαίν  µεηνδφηε, ππφθεηληαη δε ηφζν ζηελ έγθξηζε ηεο 

Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο, φζν θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο Αηγαίνπ.   

 

Άξζξν 2ν  - Πεξηγξαθή ηνπ µηζζίνπ 

Τν   µίζζην   ζα   πξέπεη   λα   βξίζθεηαη   εληφο   ησλ   νξίσλ   ηεο  Γεκνηηθήο  

Κνηλφηεηαο Μπθνλίσλ.  Τν µίζζην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζφγεην ρψξν θαη λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ 200µ2 (δηαθνζίσλ ηεηξαγσληθψλ  µέηξσλ)  απνζεθεπηηθφ  ρψξν  (ζε  

ππφγεην  ή  ηζφγεην) πιένλ ηνπιάρηζηνλ 200µ2 (δηαθνζίσλ  ηεηξαγσληθψλ  µέηξσλ) 

ρψξσλ  γξαθείσλ  ζην ηζφγεην. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ρψξν ζηάζµεπζεο, λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ δεµνηψλ θαη ε εχξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ 

∆ήµνπ, λα δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ΑΜΔΑ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ  δελ  πθίζηαηαη  λα  

ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  πξνζαξµνγήο.  Να  δηαζέηεη  απηφλνµε ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε θαζψο θαη απηφλνµν δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Η θηηξηαθή 

ζπζρέηηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζε ζπλδπαζµφ µε ηα θξηηήξηα αλζξσπνµεηξίαο, 

εξγνλνµίαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε αζθαιήο θαη   

αθψιπηε ιεηηνπξγία   ησλ δηαθηλνχµελσλ θαη   ηνπ εμνπιηζµνχ,   ζα απνηειέζνπλ 

ζεµαληηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε.   

 

 Άξζξν 3ν  - Μηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ 

Τν αλψηαην φξην πξνζθνξά ηνπ ηηµήµαηνο ελνηθίνπ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ 

επηηξνπή εθηίµεζεο αθηλήησλ ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ.  

  

 Άξζξν 4ν  - Δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο   

Η  πξνζθνξά  πξέπεη  λα  πεξηιαµβάλεη  επί  πνηλή απνθιεηζµνχ, άλα  θπξίσο  

θάθειν,  ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:  

1.  Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (ΦΔΚ757) µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα.  

2.  ∆εµνηηθή ελεµεξφηεηα απφ ην ∆ήµν Μπθφλνπ πεξί µε πάζεο θχζεσο νθεηιψλ 

πξνο ην ∆ήµν, πνπ λα ηζρχεη ηελ εµέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα πνπ λα ηζρχνπλ ηελ εµέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

4.   Υπνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιαµβάλεη: α) ηερληθή έθζεζε 

ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνµεξψο ε επηθάλεηα,   ε ζέζε θαη ηα ινηπά 

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

εθµηζζσηή (ηδηνθηήηε) ηνπ αθηλήηνπ β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (ΦΔΚ757) 

µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ην δηθαίσµα  γηα ηελ εθµίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, γ) αληίγξαθν ηεο 

νηθνδνµηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεµέλν απφ ηελ αξµφδηα πνιενδνµηθή αξρή θαη 

ζε πεξίπησζε µε χπαξμεο απηνχ,  βεβαίσζε  αξµφδηαο  αξρήο  (πνιενδνµίαο) γηα  

ηελ  λνµηµφηεηα θαηαζθεπήο  ηνπ θηεξίνπ θαη µειέηε ζηαηηθφηεηαο πνιηηηθνχ 



µεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνχ θαη ηα σθέιεµα θνξηία πνπ µπνξεί λα 

αλαιάβεη,  δ)  ηίηιν  ηδηνθηεζίαο  γηα  ηελ  πιήξε  θπξηφηεηα  λνµή  θαη  θαηνρή  θαη  

φηη ην αθίλεην   είλαη   ειεχζεξν   θάζε   βάξνπο   γεληθά,   ρξένπο   ππνζήθεο,   

πξνζεµείσζεο, θαηάζρεζεο   ζπληεξεηηθήο   ή   αλαγθαζηηθήο,   πξνηθψνπ   θαη   

θιεξνλνµηθνχ   δηθαίνπ, δνπιείαο,   νπνηαζδήπνηε   δηεθδίθεζεο,   δηθαηψµαηνο   

ηξίηνπ   (λνµηθνχ   ή πξαγµαηηθνχ ειαηηψµαηνο), εθλίθεζεο ηξίηνπ, εηζθνξψλ, θφξσλ 

θαη ηειψλ δεµνζίσλ θαη δεµνηηθψλ νπνησλδήπνηε, απαιινηξίσζεο, απνδεµίσζεο θαη 

γεληθά ειεπζέξνπ θάζε θηινληθίαο, δηέλεμεο ή έξηδαο µε φια ηα ζπµπαξνµαξηνχληα 

δηθαηψµαηα ησλ πξνζσπηθψλ θαη πξαγµαηηθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηά αγσγψλ ή 

αλ δελ ππάξρεη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (ΦΔΚ 757) µε ζεσξεµέλν ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη δελ έρεη λφµηµν ηίηιν   θηήζεο   θαη   ζα   αλαθέξεη   πεξί   

ηνπ   ηξφπνπ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ, πξνζθνµίδνληαο  παξάιιεια  αληίγξαθν  

ηνπ Δ9, ε) θάηνςε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα ηνπ νηθνπέδνπ, ζη) 

εγθεθξηµέλν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ή 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (ΦΔΚ 757) µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζµνχ ζην φλνµα ηνπ  ζα  ιάβεη  φια  ηα  

απαηηνχµελα  µέηξα  ππξαζθάιεηαο  θαη  αζθάιεηαο,  δ) εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπµµεηνρήο ζηε δεµνπξαζία   µε γξαµµάηην   θαηαζέζεσο ηνπ ηαµείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζµέλεο ηξάπεδαο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά έρεη θξηζεί θαηάιιειε απφ ηελ επηηξνπή 

θαηαιιειφηεηαο, ε) πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

 

Άξζξν5ν  - ∆ηθαίσµα απνδεµίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο µεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσµα πξνο απνδεµίσζε απφ ηε µε έγθξηζε 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεµνπξαζίαο απφ ην αξµφδην φξγαλν ηνπ ∆ήµνπ ή ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ  έρεη αληίζηνηρε αξµνδηφηεηα.   

 

Άξζξν 6 ν  - Σύµβαζε 

Ο ηειεπηαίνο µεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη µε απνδεηθηηθφ, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο 

πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο , άιισο ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ δήµνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέµβαζε. Η ζχµβαζε ζα ζπληάζζεηε ζε ηξία (3) 

πξσηφηππα εθ ησλ νπνίσλ παξαιαµβάλνπλ απφ έλα ν θάζε ζπµβαιιφµελνο θαη έλα ε 

∆.Ο.Υ. Ο  ∆ήµνο  Μπθφλνπ  σο  µηζζσηήο, µπνξεί  λα  πξνβεί  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  

µίζζσζεο, ρσξίο θαµία απνδεµίσζε ζηνλ εθµηζζσηή, ζε µνλνµεξή ιχζε ηεο 

ζχµβαζεο εάλ: α) απνθηήζεη ηδηφθηεην αθίλεην. β)  παξαρσξεζεί   ζηνλ   ∆ήµν   

δσξεάλ   ρξήζε   άιινπ   θαηάιιεινπ   αθηλήηνπ,  γηα   ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο 

µίζζσζεο. γ) θαηαξγεζεί ην ζχλνιν ή µέξνο ησλ ζηεγαδνµέλσλ εληφο ηνπ µηζζίνπ 

ππεξεζηψλ. δ)   µεηαθεξζεί   ζε   άιιν   ηφπν   ε   εγθαηεζηεµέλε   ππεξεζία   ηνπ   

∆ήµνπ   έζησ   θαη πξνζσξηλψο. Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν ∆ήµνο µπνξεί 

λα ιχζεη µνλνµεξψο ηε µίζζσζε αθνχ εηδνπνηήζεη  εγγξάθσο  ηνλ  εθµηζζσηή  

εμήληα  (60)  ηνπιάρηζηνλ  εµέξεο  πξηλ  απφ  ηελ θαζνξηδνµέλε ζηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε εµεξνµελία ιχζεσο ηεο µίζζσζεο, απφ ηελ νπνία παχεη θαη θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ ∆ήµνπ πξνο θαηαβνιή ηνπ µηζζψµαηνο.   

 

Άξζξν 7ν  - ∆ηάξθεηα Μίζζσζεο 

Η δηάξθεηα µίζζσζεο νξίδεηαη ζε 3 (ηξία) έηε κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο επηπιένλ 3 

(ηξηψλ) εηψλ θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η µίζζσζε αξρίδεη 



απφ ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εµεξνµελία 

παξέιεπζεο ηνπ ρξφλνπ µίζζσζεο. 

 

Άξζξν 8ν  - Καηαβνιή Μηζζσµάησλ 

Η θαηαβνιή ησλ µηζζσµάησλ ζα γίλεηαη απφ ην µηζζσηή ∆ήµν Μπθφλνπ ζηνλ θχξην 

ηνπ αθηλήηνπ (εθκηζζσηή) αλά ηξίκελν (άξζξν 21 ηνπ λ. 3130/03), ζην ηέινο θάζε 

ηξηκήλνπ µε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσµήο. Η πιεξσµή 

ηνπ µηζζψµαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο ζην 

µηζζίν, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ.   

 

Άξζξν 9ν  - Υπνρξεώζεηο  εθµηζζσηή (ηδηνθηήηε) 

1)  Ο  εθµηζζσηήο νθείιεη  λα  έρεη  αζθαιηζµέλν ην  µίζζην θαηά  ππξφο,  

δηαθνξεηηθά ν ∆ήµνο Μπθφλνπ απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε γηα ηπρφλ δεµίεο 

πνπ µπνξεί λα πξνμελεζνχλ ζην µίζζην απφ εθδήισζε ππξθαγηάο.  

2) Ο  εθµηζζσηήο  ππνρξενχηαη  λα  ελεξγήζεη  θαη  λα  θαιχςεη  φιεο  ηηο  δαπάλεο  

πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο µε ηα δίθηπα Ο.Τ.Δ., ∆.Δ.Η. 

Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο, ηνπνζέηεζεο ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, θαιχπηνληαο ηνπο 

φξνπο πγηεηλήο, ζχµθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ θαη λα παξαδψζεη ην 

µίζζην έηνηµν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε µέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζµία.  

3) Ο εθµηζζσηήο νθείιεη λα ελεξγεί θαη λα επαλνξζψλεη ηηο θζνξέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε ζπλεζηζµέλε ρξήζε ηνπ µηζζίνπ, µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ζα ηάζζεηαη απφ 

ην ∆ήµν Μπθφλνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν εθµηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγµαηνπνηήζεη 

ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ν ∆ήµνο Μπθφλνπ έρεη ην δηθαίσµα λα πξνβεί: α) ζε δηαθνπή 

ηεο θαηαβνιήο ησλ µηζζσµάησλ µέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ 

εθµηζζσηή, β) ζε µνλνµεξή ιχζε ηεο ζχµβαζεο θαη  ηε µίζζσζε  άιινπ  αθηλήηνπ, 

ζε βάξνο  ηνπ  εθµηζζσηή, γ) ζε εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ εξγαζηψλ 

επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ εθµηζζσηή, παξαθξαηψληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε 

απφ ηα µηζζψµαηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ε δαπάλε απηή πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ηερληθή 

έθζεζε – βεβαίσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ.  

4)  Ο  εθµηζζσηήο  έρεη  ππνρξέσζε  λα  παξαδψζεη  ην  αθίλεην  ζηε  ρξήζε  ηνπ  

∆ήµνπ Μπθφλνπ, έηνηµν θαη θαηάιιειν µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ζα νξίζεη ε 

Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή θαη µεηά απφ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ηπρψλ ππνδεηρζεηζψλ 

επηζθεπψλ θαη δηαξξπζµίζεσλ θαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζχµβαζεο ηεο µίζζσζεο. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαη 

αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνµνζεζία.  

5) Η παξαιαβή ηνπ µηζζίνπ απφ ην ∆ήµν Μπθφλνπ θαζψο θαη ε παξάδνζε ηνπ ζηνλ 

εθµηζζσηή µεηά ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο, ελεξγείηαη απφ ην ∆ήµαξρν Μπθφλνπ, είηε 

απφ ηνλ αξµφδην Αληηδήµαξρν ή ηνλ πξντζηάµελν ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ζηεγαζζεί, 

αθνχ ζπληαρζεί   πξσηφθνιιν   παξάδνζεο   –   παξαιαβήο   ζε   ηέζζεξα   (4)   

πξσηφηππα.   Ο εθµηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξντζηάµελν λα παξαζηεί 

απηνπξνζψπσο ή µε εμνπζηνδνηεµέλν άηνµν ζηελ παξαιαβή – παξάδνζε ηνπ 

µηζζίνπ, αλ αξλεζεί λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν απφ ηνλ Πξντζηάµελν 

θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ µε απφδεημε. Η µε πξσηφθνιιν παξαιαβή ηνπ µηζζίνπ 

απφ ηνλ πξντζηάµελν δελ απαιιάζζεη ηνλ εθµηζζσηή ηεο επζχλεο γηα ειιείςεηο ή γηα 

πάζεο θχζεσο ειαηηψµαηα ηνπ µηζζίνπ.  

6)  Δάλ  ην  αθίλεην  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  µίζζσζεο  πεξηέιζεη  µε  λφµηµν  ηξφπν  

ζηελ θπξηφηεηα, λνµή, επηθαξπία, ρξήζε, θιπ, άιινπ πξνζψπνπ, ε µίζζσζε 

ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά   ζην  πξφζσπν   ηνπ   λένπ   ηδηνθηήηε,  λνµέα,  

επηθαξπσηή,   ρξήζηε,  θιπ, ζεσξνχµελνπ απηνχ  εθεμήο  σο  εθµηζζσηή. Σηνλ  



ηειεπηαίν  εθµηζζσηή θαηαβάιινληαη απφ  ην  ∆ήµν  Μπθφλνπ  ηα  µηζζψµαηα, ρσξίο  

θαµία  άιιε  δηαηχπσζε,  απφ  ηφηε  πνπ θνηλνπνηείηαη λφµηµα ζε απηφλ ν νηθείνο 

λφµηµνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηφο θχξηνο, λνµέαο, επηθαξπσηήο, 

ρξήζηεο, θιπ, λνµίµσο µεηεγγξαµµέλνο. 

 

Άξζξν 10ν  - Εγγύεζε  ζπµµεηνρήο 

Η εγγχεζε γηα ηε ζπµµεηνρή ζηε δεµνπξαζία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δέθα επί ηεο 

εθαηφ (10%)ηνπ νξίνπ ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφ ζα δηαµνξθσζεί απφ ηελ επηηξνπή 

εθηίµεζεο αθηλήησλ ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ, ππνινγηδφµελν γηα δψδεθα (12) µήλεο. Η 

εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζε απηφλ πνπ έρεη θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζµφο µεηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο θαη έλα µήλα µεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο   ππεξεζίαο   ηνπ   ∆ήµνπ   Μπθφλνπ   ζην   αθίλεην.   Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο επηζηξέθνληαη ζηνπο ινηπνχο ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ 

µεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ απφ ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηνπ 

∆ήµνπ Μπθφλνπ.   

 

Άξζξν 11ν  - Υπνρξεώζεηο –  ∆ηθαηώµαηα µηζζσηή 

1 )Ο µηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ µηζζίνπ, 

ηηο ππέξ απηνχ δνπιεηέο, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην µίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεχνληαο απηφ έλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε 

απνδεµίσζε.  

2) Ο µηζζσηήο ππνρξενχηαη µε ηελ ιήμε ηεο µίζζσζεο λα παξαδψζεη ην αθίλεην 

ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεµίσζε.  

3) Ο µηζζσηήο δελ επζχλεηαη θαη δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θαµία απνδεµίσζε 

ζηνλ εθµηζζσηή γηα α) επηγελφµελεο βιάβεο ή δεµίεο ζην αθίλεην, νθεηιφµελεο ζηε 

ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλφο, 

αλσηέξα βία, θιπ(  ε  έλλνηα  ησλ  ζπλήζσλ  ρξήζεσλ  επί  µηζζψζεσλ  ππεξεζηψλ  

είλαη  επξχηεξε  ησλ θνηλψλ µηζζψζεσλ), β) γηα αιιαγέο ή βειηηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

πξνβεί πξηλ ή µεηά ηελ θαηαθχξσζε  ηνπ  απνηειέζµαηνο  ηεο  δεµνπξαζίαο,  γ)  αλ  

απφ  δηθή  ηνπ  ππαηηηφηεηα αλαθιεζεί  ε  απφθαζε  θαηαθχξσζεο  ηνπ  

απνηειέζµαηνο  ηεο  δεµνπξαζίαο  ή  ιπζεί  ε ζχµβαζε, δ) εάλ δελ εγθξηζνχλ ηα 

πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζµνχ.  

4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο ν ∆ήµνο Μπθφλνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα αθφµε θαη 

εάλ δελ  πξνβιέπεηαη  ξεηά  απφ  ηε  ζχµβαζε, λα  εγθαηαζηήζεη  ζην  µίζζην  

ππεξεζία  ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ε 

λα ζπζηεγάζεη µε ηελ   ππεξεζία   απηή   θαη   άιιε   ππεξεζία   ηνπ,   ρσξίο   ν   

εθµηζζσηήο   λα   δηθαηνχηαη απνδεµίσζε ή πξφζζεην µίζζσµα.   

 

Άξζξν 12ν  - Κξαηήζεηο 

Απηφο  πνπ  ζα  αλαδεηρζεί  µεηνδφηεο  βαξχλεηαη  µε  φιεο  ηηο  λφµηµεο  θξαηήζεηο  

πνπ αλαθέξνληαη ζην µίζζσµα, βάζεη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.   

 

Άξζξν 13ν  - Αλαµίζζσζε – Υπεθµίζζσζε 

Σησπεξή αλαµίζζσζε, σο θαη ππεθµίζζσζε ηνπ µηζζίνπ απφ ην µηζζσηή 

απαγνξεχεηαη απνιχησο.   

 

Άξζξν 14ν  - ∆εµνζίεπζε δηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο  ζα δεµνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ,  ζηελ 

επίζεµε ηζηνζειίδα  ηνπ  ∆ήµνπ  Μπθφλνπ,  ζην  θηίξην  ηνπ  ΚΔΠ,  ζην  δεκνηηθφ  

θαηάζηεκα  ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Άλσ Μεξάο θαη ζην πξφγξαµµα ∆ΙΑΥΓΔΙΑ.   



Άξζξν 15ν  - Επαλάιεςε ηεο δεµνπξαζίαο 

Η δεµνπξαζία επαλαιαµβάλεηαη φηαλ:  

1) ∆ελ παξνπζηαζηεί θαη΄απηήλ µεηνδφηεο  

2) Τν απνηέιεζµα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ιφγσ 

αζχµθνξνπ απνηειέζµαηνο ή ζθάιµαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεµνπξαζίαο.  

3)  φηαλ  µεηά  ηελ  θαηαθχξσζε  ηεο  δεµνπξαζίαο  ν  ηειεπηαίνο  µεηνδφηεο  

αξλεζεί  λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, θαζψο θαη φηαλ µεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

ηειεπηαίν µεηνδφηε ηεο  εγθξηηηθήο  επί  ηνπ  απνηειέζµαηνο  ηεο  δεµνπξαζίαο  

απνθάζεσο  ηεο  δηνηθεηηθήο αξρήο, δελ πξνζέιζεη απηφο εµπξνζέζµσο γηα ηε 

ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ µίζζσζεο.   

 

Άξζξν 16ν   - Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνµέλσλ 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεµνπξαζία µπνξνχλ λα παίξλνπλ νη 

ελδηαθεξφµελνη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο απφ ην γξαθείν πξνµεζεηψλ ηεο 

∆/λζεο Οηθνλνµηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ ζην ηειέθσλν 2289025639. 

 

 

 

 

      Μύκονος, 14/4/2016  

               Ο  ΔΗΜΑΡΥΕΤΩΝ 
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