
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ «ΒΑ.ΠΤΡΙΝΕΛΛΑ» 

 

 Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν ωσ διαχειριςτισ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν με 
τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα», ζχοντασ υπόψθ  τισ διατάξεισ του Ν. 
4182/2013 «Κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ 
διατάξεισ», (ΦΕΚ 185/Α'), (άρκρα 24, 42 και 58), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα και 
τθν υπ. αρικμ.435/2020 απόφαςθ τθσ Oικονομικισ Eπιτροπισ (ΑΔΑ: 69ΨΗΩΕΩ-ΡΔΤ) 

 
προκηρύςςει 

 

πλειοδοτικι δθμοπραςία με ζγγραφεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κλειςτζσ) προςφορζσ για 

τθν εκμίςκωςθ των υφιςτάμενων κτιριακϊν και γθπεδικϊν εγκαταςτάςεων και του 

περιβάλλοντοσ χϊρου αυτϊν με τα ςυςτατικά και παραρτιματά τουσ, κείμενων ςε τμιμα του 

ακινιτου με ΚΑΕΚ 201195401019, γνωςτοφ ωσ «Πάρκο Πυρςινζλλα», ιδιοκτθςίασ του 

κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα» του 

Διμου Ιωαννιτϊν. 

 Σο ακίνθτο που περιγράφεται αναλυτικϊσ ακολοφκωσ κα εκμιςκωκεί ςτθν πραγματικι 

και νομικι κατάςταςθ που αυτό ευρίςκεται κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

ανακοίνωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν, αποκλειςτικά 

ωσ εκ τθσ φφςεωσ των εγκαταςτάςεϊν του, ςε Ακλθτικό ωματείο Αντιςφαίριςθσ που κα 

προςφζρει τθν μεγαλφτερθ τιμι μιςκϊματοσ ςε ςχζςθ με τθν προεκτιμθκείςα μιςκωτικι αξία, 

αφοφ τθρθκοφν οι διατάξεισ του ν. 4182/2013, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν ανωτζρω δθμοπραςία ζχουν τα Ακλθτικά ωματεία 

Αντιςφαίριςθσ με ζδρα τθν περιφερειακι ενότθτα Ιωαννίνων (πρϊθν Νομόσ Ιωαννίνων), που: 

α. τουσ ζχει χορθγθκεί θ Ειδικι Ακλθτικι Αναγνϊριςθ του άρκρου 8 του ν. 2725/1999 όπωσ 

ιςχφει, από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και ζχουν περιλθφκεί ςτο ςχετικά τθροφμενο 

μθτρϊο, β. είναι μζλθ τθσ Ελλθνικισ Φίλακλθσ Ομοςπονδίασ Αντιςφαίριςθσ (Ε.Φ.Ο.Α.) πριν τθ 

δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ τθσ μιςκωτικισ δθμοπραςίασ γ. ζχουν διοργανϊςει οποτεδιποτε 

πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ πανελλινιουσ ι πανευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ αγϊνεσ του 

ακλιματοσ τθσ αντιςφαίριςθσ και δ. κα υποβάλλουν εγκεκριμζνο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

καταςτατικό και πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο βιβλίο ωματείων του Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ 

τουσ. Οι ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υπό ςτοιχεία α – δ κα αποδεικνφονται με 
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επίςθμα πιςτοποιθτικά και κάκε είδουσ ζγγραφα που κα ςυνοδεφουν, επί ποινι αποκλειςμοφ 

από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, τθν οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςωματείου. 

 

Ωσ ελάχιςτθ προςφορά μθνιαίου μιςκϊματοσ ορίηεται το ποςό των εννιακοςίων  ευρϊ 

(900,00€) ανά μινα, όπωσ το ωσ άνω ποςό υπερκαλφπτει το ελάχιςτο ποςό που ζχει προκφψει 

κατά προεκτίμθςθ τθσ μιςκωτικισ αξίασ του από πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια κατά τθ διάταξθ 

τθσ παρ. 8 του άρκρου 24 του ν. 4182/2013.    

 

Περιγραφι και ςτοιχεία του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου 

Προκθρφςςεται πλειοδοτικι δθμοπραςία με ζγγραφεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κλειςτζσ) 

προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ των υφιςτάμενων κτιριακϊν και γθπεδικϊν εγκαταςτάςεων και 

του περιβάλλοντοσ χϊρου αυτϊν με τα ςυςτατικά και παραρτιματά τουσ, κείμενων ςε τμιμα 

του ακινιτου με ΚΑΕΚ 201195401019, γνωςτοφ ωσ «Πάρκο Πυρςινζλλα», ιδιοκτθςίασ του 

κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα» του 

Διμου Ιωαννιτϊν, όπωσ ειδικότερα περιγράφονται και αποτυπϊνονται οι μεν γθπεδικζσ 

εγκαταςτάςεισ (αποτελοφμενεσ από οκτϊ (8) γιπεδα αντιςφαίριςθσ (5 χωμάτινα – 3 

Greenset)), εμβαδοφ 5.418,38 τ.μ.  υπό ςτοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, 

Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α1 ςτο από Οκτωβρίου 2017 

τοπογραφικό διάγραμμα γθπζδων αντιςφαίριςθσ Πάρκου Πυρςινζλλα του τοπογράφου 

μθχανικοφ Σ.Ε. Δθμθτρίου ίμπα, οι δε λοιπζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και χϊροι (ιςόγειο 

κτίςμα - αναψυκτιριο, γραφεία, αποδυτιρια), εμβαδοφ 109,85 τ.μ. ςτο από Οκτωβρίου 2017 

τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μθχανικοφ Σ.Ε. Δθμθτρίου ίμπα, τα οποία κα 

δοκοφν ςε κάκε ενδιαφερόμενο εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατόπιν 

αιτιςεωσ από το Γραφείο Κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν.   

 

Σόποσ και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:  
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ωσ όργανο 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του Διμου, ςτθ διοίκθςθ και 

διαχείριςθ του οποίου ανικει και το κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία 

«Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα» ςτο χϊρο ςυνεδριάςεων αυτισ. 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν για 

είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ, θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται εντόσ είκοςι 

(20) θμερολογιακϊν θμερϊν και αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ δθμόςιασ ανακοίνωςθσ τθσ 

παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ τυχόν δθμοςίευςθσ 

ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ. 

Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο (κλειςτό) φάκελο ςτο Πρωτόκολλο τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν (οδόσ Καπλάνθ 9 τ.κ. 45444, 

Ιωάννινα) με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά για τθν μίςκωςθ ακινιτου (εγκαταςτάςεισ 

αντιςφαίριςθσ) κλθροδοτιματοσ Βας. Πυρςινζλλα» 

Όλοι ανεξαιρζτωσ οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό υποχρεωτικά και επί ποινι 

αποκλειςμοφ πρζπει να υποβάλουν, μαηί με τον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, εντόσ 



τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν και ςε ςυνοδευτικό ςφραγιςμζνο (κλειςτό) 

φάκελο ςτο Πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν (οδόσ 

Καπλάνθ 9 τ.κ. 45444, Ιωάννινα) με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά προςφοράσ για τθν μίςκωςθ 

ακινιτου (εγκαταςτάςεισ αντιςφαίριςθσ) κλθροδοτιματοσ Βας. Πυρςινζλλα», τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα Α. 

Θ εκπρόκεςμθ υποβολι φακζλου προςφοράσ δεν κα γίνεται δεκτι και κα επιςτρζφεται ςτο 

υποβάλλον αυτιν. 

ε περίπτωςθ που ο ανωτζρω διαγωνιςμόσ κθρυχκεί ι προκφψει άγονοσ, κα διενεργθκεί 

δεφτεροσ διαγωνιςμόσ που θ διαδικαςία υποβολισ των προςφορϊν του κα λάβει χϊρα με τον 

ίδιο ωσ άνω τρόπο και με τισ ίδιεσ προκεςμίεσ από νζα δθμόςια ανακοίνωςθ. 

Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία κατάκεςθσ προςφοράσ για τθν μίςκωςθ του ακινιτου 

προχποκζτει  α. ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει το υπό εκμίςκωςθ ακίνθτο 

διά του τεχνικοφ και νομικοφ του ςυμβοφλου και απζκτθςε ζτςι πλιρθ γνϊςθ τθσ νομικισ και 

πραγματικισ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται   και β. ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε 

πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα. Θ 

ανωτζρω προχπόκεςθ αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ςτθ διαδικαςία που κα 

ενςωματϊνεται ςε ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 και κα περιλθφκεί ςτο 

φάκελο δικαιολογθτικϊν του ςυμμετζχοντοσ.  

Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ ς' αυτόν, 

υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Επιτροπι του Διμου ςε -48- ϊρεσ από τθν ϊρα 

που κα τελειϊςει ο διαγωνιςμόσ. Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του 

διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ του διαγωνιςμοφ από τθν αρμόδια 

επιτροπι δθμοπραςιϊν. 

Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ του νόμου. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α’ – Γενικοί Όροι 

 

 Άρκρο 1ο  - Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

τον διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ τα Ακλθτικά ωματεία Αντιςφαίριςθσ με ζδρα 

τθν περιφερειακι ενότθτα Ιωαννίνων (πρϊθν Νομό Ιωαννίνων), που: α. τουσ ζχει χορθγθκεί θ 

Ειδικι Ακλθτικι Αναγνϊριςθ του άρκρου 8 του ν. 2725/1999 όπωσ ιςχφει, από τθν Γενικι 

Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και ζχουν περιλθφκεί ςτο ςχετικά τθροφμενο μθτρϊο, β. είναι μζλθ 

τθσ Ελλθνικισ Φίλακλθσ Ομοςπονδίασ Αντιςφαίριςθσ (Ε.Φ.Ο.Α.) πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ 

διακιρυξθσ τθσ μιςκωτικισ δθμοπραςίασ, γ. ζχουν διοργανϊςει οποτεδιποτε πριν τθ 

δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ πανελλινιουσ ι πανευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ αγϊνεσ του 

ακλιματοσ τθσ αντιςφαίριςθσ και δ. κα υποβάλλουν εγκεκριμζνο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

καταςτατικό και πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο βιβλίο ωματείων του Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ 

τουσ. Οι ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υπό ςτοιχεία α – δ κα αποδεικνφονται με 

επίςθμα πιςτοποιθτικά και κάκε είδουσ ζγγραφα που κα ςυνοδεφουν, επί ποινι αποκλειςμοφ 

από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, τθν οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςωματείου. 

 



 Άρκρο 2ο – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ τουσ. 

Α. Όλοι ανεξαιρζτωσ οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν ζωσ 

τθν 10.30 π.μ. θ ϊρα τθσ εικοςτισ θμερολογιακισ θμζρασ από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ 

τθσ ανακοίνωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν τα εξισ 

δικαιολογθτικά: 

(1). Παραςτατικά ταυτοπροςωπίασ (ενδεικτικϊσ αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο 

προκειμζνου περί φυςικϊν προςϊπων, καταςτατικό ςφςταςθσ, πρακτικό ςυγκρότθςθσ ςε 

ςϊμα του δ.ς., πρακτικό ανάκεςθσ διαχείριςθσ, πρακτικό απόφαςθσ ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό προκειμζνου περί νομικϊν προςϊπων), κακϊσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, 

εφόςον θ ςυμμετοχι γίνεται διά του νομίμου εκπροςϊπου για τα νομικά πρόςωπα. Θ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό των ακλθτικϊν ςωματείων γίνεται από το φυςικό πρόςωπο που 

κατά τα καταςτατικό τουσ εξουςιοδοτείται για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων. Δεν επιτρζπεται θ 

εκπροςϊπθςθ των ανωτζρω φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων από άλλο τρίτο πρόςωπο πζραν 

του/των ωσ άνω αναφερομζνων.  

(2). Εγγυθτικι επιςτολι τραπεηικοφ ι πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςυμμετοχισ υπζρ και επ’ 

ονόματι του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, ποςοφ 1.800,00€ (δφο (2) μθνιαίων 

μιςκωμάτων τθσ ελάχιςτθσ προςφοράσ), ι γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του 

Σαμείου  Παρακατακθκϊν και Δανείων (Σ.Π.Δ.) ι βεβαίωςθ του Σ.Π.Δ. για παρακατάκεςθ ςε 

αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθν δθμοπραςία ι άλλου ο οποίοσ ενεργεί 

για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου.   

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα πρζπει να ιςχφει διαρκϊσ από τθν 

θμζρα υποβολισ τθσ ζωσ και τουλάχιςτον επί ζνα μινα (30 θμερολογιακζσ μζρεσ) μετά από τθ 

λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ . Αν θ τελευταία θμζρα είναι αργία, καταλθκτικι 

θμερομθνία τθσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ορίηεται θ επόμενθ εργάςιμθ 

θμζρα. Σα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα 

πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ κατά το ελλθνικό δίκαιο και να 

περιλαμβάνουν όλα τα νόμιμα ςτοιχεία, κεωριςεισ και υπογραφζσ. Θ ανωτζρω εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και μθ πλειοδοτιςαντεσ μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, ςε κάκε δε περίπτωςθ εντόσ διακοςίων ςαράντα (240) 

θμερϊν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Για δε τον τελευταίο πλειοδότθ μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι αντικακίςταται με κάκε άλλθ 

μορφι εγγυοδοςίασ που κα απαιτθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα περαιτζρω. 

(3). Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’/1986), 

όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία: 

i) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν (αρικμόσ, ακίνθτο, 

φορζασ διενζργειασ) 

ii) να δθλϊνεται ότι:  α. ο ενδιαφερόμενοσ ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει το υπό εκμίςκωςθ 

ακίνθτο διά του τεχνικοφ και νομικοφ του ςυμβοφλου και απζκτθςε ζτςι πλιρθ γνϊςθ τθσ 

νομικισ και πραγματικισ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται   και β. ότι ο 

ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα, 



iii) να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 

- δεν ζχει εκδοκεί εναντίον τουσ τελεςίδικθ απόφαςθ απόδοςθσ μιςκίου ι  πλθρωμισ 

μιςκωμάτων λόγω υπαίτιασ ι μθ κακυςτζρθςθσ αυτϊν  

- είναι φορολογικά ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ και αςφαλιςτικά 

ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςε ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

(κφριασ και επικουρικισ) των ιδίων ι εργαηομζνων τουσ, 

- είναι δθμοτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ χρθματικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι του Διμου 

Ιωαννιτϊν και του Διμου τθσ πόλθσ όπου ευρίςκεται θ ζδρα του ακλθτικοφ ςωματείου κακϊσ 

και τθσ αντίςτοιχθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

(4) Αρχικό καταςτατικό ςφςταςθσ του ακλθτικοφ ςωματείου μαηί με τυχόν μεταγενζςτερα 

τροποποιθτικά καταςτατικά αυτοφ, εγκεκριμζνο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ςυνοδευόμενο 

από τθν πράξθ ειδικισ αναγνϊριςθσ ακλθτικοφ ςωματείου τθσ ΓΓΑ και τον αρικμό του 

ςχετικοφ μθτρϊου, από τα οποία να προκφπτουν τα όργανα διοίκθςθσ του ςωματείου και ότι 

ζδρα του ωματείου είναι θ περιφερειακι ενότθτα Ιωαννίνων, 

(5) αποδεικτικό τθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ελλθνικισ Φίλακλθσ Ομοςπονδίασ Αντιςφαίριςθσ 

(Ε.Φ.Ο.Α.) και κάκε ζγγραφο που δφναται να αποδείξει ότι το ςωματείο ζχει διοργανϊςει 

οποτεδιποτε πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ πανελλινιουσ ι πανευρωπαϊκοφσ 

ι διεκνείσ αγϊνεσ του ακλιματοσ τθσ αντιςφαίριςθσ. 

(6) Πρακτικό τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του ωματείου περί αρχαιρεςιϊν αυτοφ με τισ 

υπογραφζσ των παρόντων κατά τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ μελϊν, κακϊσ και πρακτικό 

Δ.. του ςωματείου περί ςυγκροτιςεωσ ςε ςϊμα (το πλζον πρόςφατο) κακϊσ και πρακτικό 

Δ.. με εξουςιοδότθςθ του/των νομίμου εκπροςϊπου προσ υποβολι των ανωτζρω 

δικαιολογθτικϊν και προςφοράσ. 

(7) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου μινα 

πριν τθν θμζρα υποβολισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει εκδοκεί εναντίον τουσ 

τελεςίδικθ απόφαςθ απόδοςθσ μιςκίου ι πλθρωμισ μιςκωμάτων λόγω υπαίτιασ ι μθ 

κακυςτζρθςθσ αυτϊν.  

(8) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 

πριν τθν θμζρα υποβολισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι το ακλθτικό ςωματείο ζχει 

ςυςτακεί νομίμωσ, ζχει τφχει νόμιμθσ εγγραφισ ςτο βιβλίο ωματείων του Πρωτοδικείου τθσ 

ζδρασ του, δεν ζχει λυκεί και κατά περίπτωςθ να εμφαίνονται οι τυχόν τροποποιιςεισ του. 

(9) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ του, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(κφριασ ι επικουρικισ) των εργαηομζνων τουσ,  κακϊσ και βεβαίωςθ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του ωματείου ζναντι του Διμου και τθσ Δ.Ε.Τ.Α. τθσ ζδρασ του ωματείου.  

(10). Αντίγραφο ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου που υποχρεωτικά κα παρίςταται ωσ 

εγγυθτισ για ζκαςτο ςυμμετζχοντα. 

 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν που κεωροφνται 

ουςιϊδθ, ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του ςυμμετζχοντοσ από το διαγωνιςμό. Θ απόφαςθ τθσ 



Οικονομικισ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να 

ςυμμετάςχει, ωσ μθ πλθροφντοσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακθρφξεωσ, κα πρζπει να 

αναγραφεί ςτα πρακτικά. Θ Οικονομικι Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ διατθρεί ςτθ 

διακριτικι τθσ ευχζρεια τθν επιλογι να ηθτιςει οποτεδιποτε ζωσ τθν υποβολι των 

προφορικϊν προςφορϊν ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά και διευκρινίςεισ επ’ αυτϊν ι να 

μθν αξιολογιςει προςφορζσ που ςτεροφνται ενόσ ι περιςςοτζρων των ανωτζρω 

δικαιολογθτικϊν. 

Μετά τθν πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ κατακζςεωσ των δικαιολογθτικϊν δεν 

γίνεται κανζνασ άλλοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία.  

Σα δικαιολογθτικά ζγγραφα τθσ προςφοράσ υποβάλλονται ζντυπα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, και αν είναι ξενόγλωςςα ςε επίςθμθ μετάφραςθ, ςε πρωτότυπο ι επίςθμο 

αντίγραφο, χωρίσ ξζςματα, ςβθςίματα, διορκϊςεισ κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδιποτε διόρκωςθ, 

αυτι πρζπει να ζχει τεκεί ςτο περικϊριο, εισ τρόπον ϊςτε να εμφαίνεται το διορκωκζν 

κείμενο, να ζχει κακαρογραφεί και να ζχει μονογραφεί από τον προςφζροντα, γιατί 

διαφορετικά απορρίπτονται. Επίςθσ απορρίπτονται, όταν υπάρχουν διορκϊςεισ που τα 

κακιςτοφν αςαφι. 

Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν πρζπει να είναι καλά ςφραγιςμζνοσ και κα φζρει 

εξωτερικά τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: τον τίτλο «Δικαιολογθτικά προςφοράσ για τθν μίςκωςθ 

ακινιτου (εγκαταςτάςεισ αντιςφαίριςθσ) κλθροδοτιματοσ Βας. Πυρςινζλλα», τον αρικμό 

τθσ διακιρυξθσ, τον πλιρθ τίτλο τθσ επιτροπισ που διενεργεί το διαγωνιςμό, τθν θμερομθνία 

ανακοίνωςθσ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία (προςωπικά και επικοινωνίασ) του 

προςφζροντοσ – ςυμμετζχοντοσ.  

 

Άρκρο 3ο - Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ των ςφραγιςμζνων ςε κλειςτό φάκελο οικονομικϊν 

προςφορϊν. 

Όςοι εκ των ενδιαφερομζνων να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό μαηί με τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά υποχρεοφνται να κατακζςουν γραπτι κλειςτι οικονομικι προφορικι 

προςφορά μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθ διακιρυξθ, δθλαδι μζχρι τθν 10.30 π.μ. 

θ ϊρα τθσ εικοςτισ θμερολογιακισ θμζρασ από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ 

ανακοίνωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν. 

Προφορικι προςφορά ι γραπτι προςφορά που κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ είναι αόριςτθ 

και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι προςφορά υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορζσ 

που παρουςιάηουν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ μποροφν 

μετά από κλιςθ τθσ επιτροπισ να ςυμπλθρωκοφν άλλωσ απορρίπτονται. Αντίκετα δεν 

απορρίπτονται προςφορζσ, εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, 

οπότε κεωροφνται αποδεκτζσ. Εναλλακτικζσ ι διαηευκτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων προτείνει όρουσ επουςιωδϊσ διαφοροποιθμζνουσ 

από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αυτοί κα πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά του 

προκειμζνου να αξιολογθκοφν. 



Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και τθν αναγραφι τθσ ςτο πρακτικό δε γίνεται 

δεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνιςθ που αφορά ςτθν προςφορά, 

τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρων τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ που 

δίδονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οποτεδιποτε μετά από τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των 

προςφορϊν τουσ, δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ και 

παραλειφκζντα ζγγραφα δίδονται και γίνονται δεκτά μόνο όταν ηθτοφνται από τθν Επιτροπι 

που κα διενεργιςει τον διαγωνιςμό και από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.  

Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου οφείλει να ζχει δθλϊςει τθν ταυτότθτά 

του και τθν ταυτότθτα του προςϊπου που εκπροςωπεί προσ τθν επιτροπι διενζργειασ πριν 

από τθν ζναρξθ τθσ υποβολισ των προφορικϊν προςφορϊν, παρουςιάηοντασ και το ςχετικό 

κατά τα ανωτζρω νομιμοποιθτικό ζγγραφο, άλλωσ κεωρείται ότι ςυμμετζχει για ίδιον αυτοφ 

λογαριαςμό και οι προςφορζσ του δεςμεφουν τον ίδιο. 

 Μετά το πζρασ παραλαβισ των φακζλων δικαιολογθτικϊν και οικονομικισ προςφοράσ 

εκάςτου ςυμμετζχοντοσ, θ Οικονομικι Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 

πρακτικό που κα πρζπει να φζρει τισ υπογραφζσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, και των 

ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό. Αν κάποιοσ από αυτοφσ ςτερείται τθν ικανότθτα υπογραφισ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 § 7 του π.δ. 270/1981. 

 

Άρκρο 4ο  - Ριτρα εμπιςτευτικότθτασ - Προςωπικά ςτοιχεία 

ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα ι ςτοιχείων που άπτονται προςωπικϊν δεδομζνων, τζτοιων που θ γνωςτοποίθςι 

τουσ ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του προςφζροντοσ, αυτόσ 

οφείλει να ςθμειϊνει επί των ςχετικϊν εγγράφων τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα». Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν 

προςταςία του απορριτου που καλφπτει προςωπικά ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου. Θ μθ 

ςθμείωςθ αποτελεί ζμμεςθ ςυνομολόγθςθ εκ μζρουσ του πλειοδοτοφντοσ ότι τα δεδομζνα 

ςτοιχεία δεν είναι εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

 

Άρκρο 5ο  - Ιςχφσ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί εκατόν ογδόντα θμζρεσ (180) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ τουσ. Προςφορά που δίδεται για χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ μπορεί να μθν τφχει αξιολόγθςθσ. 

Για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, αυτι κεωρείται ότι δεςμεφει πλιρωσ τον 

πλειοδότθ που τθν υπζβαλλε και μπορεί να γίνει αποδεκτι από τθν Οικονομικι Επιτροπι 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί 

από τθν Επιτροπι Διενζργειασ, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 

επιπλζον 60 θμερϊν. Μετά από τθ λιξθ και του παραπάνω χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, υποχρεωτικά ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, εκτόσ αν θ 

Επιτροπι κρίνει ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το ςυμφζρον του 

κλθροδοτιματοσ, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να 



παρατείνουν τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν από τθν πάροδο του 

ανωτζρω ανϊτατου ορίου των 240 θμερϊν, είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

 

Άρκρο 6ο  - Οικονομικι προςφορά 

Κάκε προφορικϊσ υποβαλλόμενθ οικονομικι προςφορά πρζπει να αναφζρει το 

προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα ςε ευρϊ, που δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των 

εννιακοςίων ευρϊ (900,00€). 

Θ ωσ άνω ελάχιςτθ τιμι προςφοράσ προζκυψε μετά από απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

του Διμου Ιωαννιτϊν ωσ τιμι ανϊτερθ τθσ προεκτιμθκείςασ μιςκωτικισ αξίασ του ακινιτου 

από πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια κατά τθ διάταξθ του εδαφίου α τθσ παρ. 8 του άρκρου 24 του 

ν. 4182/2013 (κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ 

διατάξεισ). Προεκτιμθκείςα μιςκωτικι αξία υπό τθν ζννοια τθσ ελάχιςτθσ τιμισ προςφοράσ 

ορίςκθκε το ποςό των 600,00€, ποςό που αποτελεί τθν τελικι εκτίμθςθ του μθνιαίου 

αγοραίου μιςκϊματοσ του ακινιτου, αντικειμενικισ αξίασ άνω των 300.000,00€, όπωσ 

περιγράφεται ςτθν από 02.08.2019 ζκκεςθ εκτίμθςθσ μιςκωτικισ αξίασ υπαίκριων γθπζδων 

αντιςφαίριςθσ εντόσ του Πάρκου Πυρςινζλλα «Γιαννιϊτικου αλονιοφ» κτθματικισ 

περιφζρειασ Διμου Ιωαννιτϊν, τθσ πιςτοποιθμζνθσ εκτιμιτριασ κασ Βαςιλικισ Μπάκα.     

Θ ωσ άνω οικονομικι προςφορά των εννιακοςίων ευρϊ (900,00€) δίδεται για το ςφνολο του 

προσ εκμίςκωςθ ακινιτου, ιτοι για όλο το περιγραφόμενο ακίνθτο μετά των ςυςτατικϊν και 

παραρτθμάτων του, και όχι για τμιμα αυτοφ.  

Κάκε ποςό που προςφζρεται δεν περιλαμβάνει τυχόν κρατιςεισ υπζρ τρίτων, φόρουσ, τζλθ 

και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, με τθν οποία ζχουν επιβαρυνκεί τα μιςκϊματα επαγγελματικϊν 

ακινιτων. Προςφορά που κζτει όρο, γίνεται με επιφφλαξθ των νομίμων δικαιωμάτων του 

προςφζροντοσ ι δεν αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι μπορεί να απορριφκεί ωσ 

απαράδεκτθ. Προςφορά που ορίηει κυρίωσ ι εναλλακτικϊσ τθν εξόφλθςθ του μθνιαίωσ 

προςφερόμενου μιςκϊματοσ των τελϊν, προςαυξιςεων, ειςφορϊν και αναπροςαρμογϊν 

αυτοφ, με κάκε άλλο τρόπο πλθν τοισ μετρθτοίσ, μπορεί να απορριφκεί ωσ απαράδεκτθ.  

 

Άρκρο 7ο - Κατακφρωςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, υπογραφι ςφμβαςθσ και ζξοδα 

κατάρτιςθσ. 

Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και θ ανάδειξθ του πλειοδότθ με τον οποίο και κα 

υπογραφεί θ μιςκωτικι ςφμβαςθ κα γίνει μεταξφ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό και 

εχόντων υποβάλλει παραδεκτά δικαιολογθτικά και οικονομικι προςφορά με απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ ςε ειδικι 

ςυνεδρίαςθ. Για τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό.  

Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε κάκε περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα να 

κρίνει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν μθ ςυμφζρουςεσ και να κεωριςει άγονο τον 

διαγωνιςμό, να τον αναβάλλει, να απζχει από τθν τελικι απόφαςθ κατακφρωςισ του ι από 

τθν τελικι υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ, να μθν εγκρίνει τα πρακτικά τθσ 

δθμοπραςίασ ι να τον επαναπροκθρφξει, χωρίσ να προκφπτει από τθν απόφαςι τθσ αυτι ι 



από τθ μθ ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ι τθ μθ υπογραφι τθσ μιςκωτικισ 

ςυμβάςεωσ, οποιοδιποτε δικαίωμα, απαίτθςθ ι αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ των ςυμμεταςχόντων 

ςε αυτόν. Θ τελικι κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και θ υπογραφι τθσ 

μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ τελεί υπό τθν αίρεςθ ζγκριςθσ από τθν αρμόδια αρχι. 

τον ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα αναδειχκεί πλειοδότθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι 

αποςτζλλει ςχετικι ανακοίνωςθ που αναφζρει και τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

επί αποδείξει. Ο ςυμμετζχων με τον οποίο κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ υποχρεοφται να 

προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενοσ απαραιτιτωσ από τον εγγυθτι του και 

προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγυοδοςία του άρκρου 8 του παρόντοσ 

παραρτιματοσ και αναλαμβάνοντασ αντίςτοιχα τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του επί 

αποδείξει, οπότε και με μόνθ τθν πάροδο προσ ανωτζρω προκεςμίασ θ ςφμβαςθ κεωρείται 

οριςτικϊσ καταρτιςκείςα. ε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία, που δεν 

προςκομιςκεί και παραδοκεί εγγυθτικι επιςτολι ι ο πλειοδότθσ ι ο εγγυθτισ αρνθκεί τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ακόμθ και για λόγο που αφορά το περιεχόμενό τθσ, τότε κθρφςςεται 

άμεςα ζκπτωτοσ και θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό καταπίπτει άμεςα 

και χωρίσ δικαςτικι διάγνωςθ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του Διμου Ιωαννιτϊν κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 24 παρ. 9 ν. 4182/2013. Δφναται δε μετά τθν ζκπτωςθ να διενεργθκεί νζοσ 

διαγωνιςμόσ εισ βάροσ του πλειοδότθ, υπό τθν ζννοια ότι αυτόσ ενζχεται για τθν ενδεχόμενθ 

επί ζλαττον διαφορά του αποτελζςματοσ του νζου διαγωνιςμοφ.  

τουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ εκτόσ του πλειοδότθ με τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, 

επιςτρζφονται επί αποδείξει οι αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ.  

Θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ που κα υπογραφεί μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων 

του διαγωνιςμοφ κα πρζπει να ανταποκρίνεται τουλάχιςτον ςτο περιεχόμενο προσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, περιλαμβάνοντασ και κάκε άλλο όρο που διαςφαλίηει τα δικαιϊματα του 

εκμιςκωτι Διμου και δεν είναι αντίκετοσ προσ τα ςυναλλακτικά ικθ και τθν καλι πίςτθ.   

Σα ζξοδα των κοινοποιιςεων που απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ 

διαγωνιςμοφ, οι προμικειεσ και τα λοιπά ζξοδα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τα ζξοδα των 

δθμοςιεφςεων τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον πλειοδότθ, και καταβάλλονται ταυτόχρονα με 

τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, θ δε μθ προςκόμιςθ κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ των 

ςχετικϊν αποδείξεων πλθρωμισ ςυνιςτά λόγο αποχισ του Διμου Ιωαννιτϊν από τθν 

υπογραφι, λόγο ζκπτωςθσ του πλειοδότθ και κατάπτωςθσ τθσ εγγυοδοςίασ του και κιρυξθσ 

του διαγωνιςμοφ άγονου.  

Εάν ο τελικόσ πλειοδότθσ δεν ζχει προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ ι 

του ηθτθκοφν εκπροκζςμωσ άκαρπα να τα προςκομίςει από τθν Οικονομικι Επιτροπι 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον ςυμμετζχοντα με τθν αμζςωσ 

επόμενθ οικονομικι προςφορά και ςε περίπτωςθ που το ίδιο ςυμβεί και με τον επόμενο 

καλείται προσ κατακφρωςθ ο επόμενοσ αυτοφ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ. Αν κανζνασ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ δεν ζχει προςκομίςει επαρκι ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, ο διαγωνιςμόσ, κατά 

τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ επιτροπισ διενζργειάσ του, αναβάλλεται ι ματαιϊνεται. 



 Εάν ο ςυμμετζχων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ζχει υποβάλει ψευδι ι 

ανακριβι ςτοιχεία και δθλϊςεισ ι δεν ζχει προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ οφτε κατά 

το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ, καταπίπτει υπζρ του 

Διμου Ιωαννιτϊν θ εγγυοδοςία ςυμμετοχισ του. 

 

Άρκρο 8ο  - Εγγυοδοςία     

Ο τελικόσ πλειοδότθσ που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ 

κατά τα ανωτζρω ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ οριηόμενα, υποχρεοφται επί ποινι εκπτϊςεϊσ 

του να προςκομίςει και παραδϊςει ταυτόχρονα με τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ 

ςτο Διμο Ιωαννιτϊν  (κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ – κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα): 

ποςό που αντιςτοιχεί ςε τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα, όπωσ αυτά κα ζχουν διαμορφωκεί 

κατ’ αποτζλεςμα του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ςυνιςτάμενα ςτθν οικονομικι προςφορά 

του πλειοδότθ, τα οποία ωσ χρθματικό ποςό κα παραμζνουν εισ χείρασ του διαχειριςτι του 

κλθροδοτιματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ υπογραφθςομζνθσ μιςκωτικισ 

ςυμβάςεωσ, ωσ εγγυοδοςία, για τθν πιςτι τιρθςθ των όρων τθσ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ 

οριηόμενων ωσ ουςιωδϊν ενόσ εκάςτου των όρων και αυτϊν ωσ ςφνολο, και για τθν ακριβι, 

νόμιμθ, εμπρόκεςμθ και προςικουςα καταβολι του μιςκϊματοσ  πρόταςθσ του πλειοδότθ, 

και κα επιςτραφοφν, ατόκωσ ςτον μιςκωτι μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν εμπρόκεςμθ 

και προςικουςα εκκζνωςθ και παράδοςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου, τθν παράδοςθ των κλειδιϊν 

του και τθν εκκακάριςθ όλων των εκκρεμϊν λογαριαςμϊν. Θ εγγυοδοςία αυτι δεν 

ςυμψθφίηεται με τυχόν οφειλόμενα μιςκϊματα, μπορεί δε να καταβλθκεί με τθ μορφι 

μετρθτϊν χρθμάτων ι εγγυθτικισ επιςτολισ τραπεηικοφ ι πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ιςχφοσ τριϊν 

ετϊν (ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ), ανανεοφμενθ κατά τθ βοφλθςθ του εκμιςκωτι για όςα 

επιπλζον ζτθ απαιτιςει. 

Αντίκετα θ ανωτζρω εγγυοδοςία ρθτά ορίηεται ότι κα καταπζςει και παραμείνει εισ 

χείρασ του Διμου Ιωαννιτϊν, ιτοι του κατά τα ανωτζρω κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχειρίςεωσ 

ωσ ποινικι ριτρα και αποηθμίωςθ, είτε ςτθν περίπτωςθ μθ προςικουςασ και εμπρόκεςμθσ 

καταβολισ εκάςτου μιςκϊματοσ, είτε πρόωρθσ αποχϊρθςθσ του μιςκωτι από το μίςκιο πριν 

τθ λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, και εν γζνει ςτθν περίπτωςθ μθ προςικουςασ κατά τα 

ςυμφωνθκζντα εκτζλεςθσ ενόσ εκάςτου και ωσ ςφνολο όλων των όρων τθσ μιςκωτικισ 

ςφμβαςθσ, παραιτουμζνου του μιςκωτι από το δικαίωμα να αναηθτιςει αυτό το ποςό 

δικαςτικϊσ ι εξωδίκωσ.  

Σζλοσ ωσ πρόςκετθ μορφι εγγυοδοςίασ και κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα ο 

τελευταίοσ πλειοδότθσ επί ποινι εκπτϊςεϊσ του υποχρεοφται να προςφζρει ζτερο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο που κα υπογράψει ωσ εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ αξιόχρεοσ φερζγγυοσ 

εγγυθτισ τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ, κακιςτάμενοσ 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ ωσ ο πρωτοφειλζτθσ για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του πλειοδότθ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ, εγγυϊμενοσ το περιεχόμενο και τθν 

κατά τα ςυμφωνθκζντα εκτζλεςθ ενόσ εκάςτου και ωσ ςφνολο όλων των όρων τθσ μιςκωτικισ 

ςφμβαςθσ, ιτοι ωσ εγγυθτισ παραιτοφμενοσ των οιωνδιποτε προςωπικϊν του ευεργετθμάτων 



και ενςτάςεων, ιδίωσ δε των ενςτάςεων τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ και εκείνων που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 853, 855, 858, 862, 863, 867 και 868 του Αςτικοφ Κϊδικα. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ Οικονομικι Επιτροπι είναι δυνατόν να επιφυλαχκεί για τθν αποδοχι του τρίτου 

ςυμβαλλόμενου μζχρι τον ζλεγχο τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ, και διατθρεί τθ 

διακριτικι ευχζρεια να τον απορρίψει ι να ηθτιςει αντικατάςταςι του και να κθρφξει τον 

διαγωνιςμό άγονο και τον πλειοδότθ εκπτωτζο. 

 

Άρκρο 9ο Ενςτάςεισ κατά του διαγωνιςμοφ 

Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ ς' 

αυτόν, υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Επιτροπι του Διμου ςε -48- ϊρεσ από 

τθν ϊρα που κα τελειϊςει ο διαγωνιςμόσ. 

Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται 

κατά τθν αξιολόγθςθ του διαγωνιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι δθμοπραςιϊν. 

Παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν δθμιουργεί κανενόσ είδουσ αξίωςθ ι δικαίωμα του 

πλειοδότθ και των λοιπϊν ςυμμεταςχόντων ςε αυτιν. 

 

Άρκρο 10ο  - Επανάλθψθ διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται οίκοκεν με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

Ιωαννιτϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α. εάν δεν παρουςιαςκεί κατ’ αυτόν πλειοδότθσ 

β. εάν το αποτζλεςμά του δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τθν αρμόδια Αρχι 

λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργειά του.   

γ. εάν μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ ι / και ο εγγυθτισ του 

αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, όπωσ και όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο 

πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται ςε βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ 

και του εγγυθτι του, ωσ ελάχιςτο πλζον όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματί του 

κατακυρωκζν ποςό, χωρίσ να αποκλείεται θ μείωςι του με νζα απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

επιτροπισ. 

δ. ςε κάκε άλλο λόγο που αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

Κάκε επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ ενεργείται με βάςθ τθν μεγαλφτερθ δοκείςα προςφορά 

τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ, εάν υφίςταται τοιαφτθ. 

 

Άρκρο 11ο - Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ φμβαςθσ 

Θ Οικονομικι Επιτροπι ανακζτει ςτον Διμαρχο Ιωαννιτϊν τθν εξουςιοδότθςθ για τθν ςφνταξθ 

και υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β  -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΘΩΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 
 



Θ μιςκωτικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον επιλεγζντα κατά τα ανωτζρω  

πλειοδότθ αποτελεί ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ ακινιτου εντόσ άλςουσ – πάρκου και  διζπεται και 

ρυκμίηεται: α. από τισ διατάξεισ του ν. 4182/2013 «κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, 

ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» ΦΕΚ Α / 185 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςιμερα,  β. από τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ και   γ. 

ςυμπλθρωματικά ελλείψει ρθτισ ςυμφωνίασ από τισ διατάξεισ του π.δ. 34/1995 όπωσ ιςχφει 

περί επαγγελματικϊν μιςκϊςεων και τισ διατάξεισ περί μιςκϊςεων του Α.Κ., κα περιζχει δε 

κατ’ ελάχιςτον και ενδεικτικϊσ και τουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ όρουσ, που κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ και για τθν οικονομικι προςφορά: 

1. Εκμιςκωτισ. Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν ωσ διαχειριςτισ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με 

τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα» 

2. Μίςκιο. Οι υφιςτάμενεσ κτιριακζσ και γθπεδικζσ εγκαταςτάςεισ και ο περιβάλλων χϊροσ 

αυτϊν με τα ςυςτατικά και παραρτιματά τουσ, κείμενεσ ςε τμιμα του ακινιτου με ΚΑΕΚ 

201195401019, γνωςτοφ ωσ «Πάρκο Πυρςινζλλα», ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ 

διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Βας. Πυρςινζλλα» του Διμου Ιωαννιτϊν, όπωσ 

ειδικότερα περιγράφονται και αποτυπϊνονται οι μεν γθπεδικζσ εγκαταςτάςεισ 

(αποτελοφμενεσ από οκτϊ (8) γιπεδα αντιςφαίριςθσ (5 χωμάτινα – 3 Greenset)), εμβαδοφ 

5.418,38 τ.μ.  υπό ςτοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, 

Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α1 ςτο από Οκτωβρίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα 

γθπζδων αντιςφαίριςθσ Πάρκου Πυρςινζλλα του τοπογράφου μθχανικοφ Σ.Ε. Δθμθτρίου 

ίμπα, οι δε λοιπζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και χϊροι (ιςόγειο κτίςμα - αναψυκτιριο, 

γραφεία, αποδυτιρια), εμβαδοφ 109,85 τ.μ. ςτο από Οκτωβρίου 2017 τοπογραφικό 

διάγραμμα του τοπογράφου μθχανικοφ Σ.Ε. Δθμθτρίου ίμπα. 

3. Μίςκωμα. Σο μθνιαίο μίςκωμα για τα δφο πρϊτα ζτθ τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςτο ποςό που 

κα προκφψει από τθν πλειοδοτικι διαδικαςία και κα τφχει αποδοχισ από τον εκμιςκωτι Διμο 

με τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ και τθν ζγκριςθ τθσ μίςκωςθσ από τθν αρμόδια Αρχι, 

ενϊ από το τρίτο και κάκε επόμενο ζτοσ τθσ μίςκωςθσ αυτισ το μθνιαίο μίςκωμα κα 

αναπροςαρμόηεται χωρίσ όχλθςθ ςε ποςοςτό 2% ετθςίωσ επί του καταβαλλόμενου το αμζςωσ 

προθγοφμενο μιςκωτικό διάςτθμα. Θ ποςοςτιαία αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα γίνεται 

χωρίσ όχλθςθ ανά ζτοσ τθν πρϊτθ του επόμενου μινα μετά τθν πάροδο εκάςτου μιςκωτικοφ 

ζτουσ. 

Σο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται το πρϊτο πενκιμερο κάκε θμερολογιακοφ μινα με διλθ 

θμζρα απϊτατθσ καταβολισ του πζραν τθσ οποίασ κακίςταται λθξιπρόκεςμο τθν 5θ θμζρα του 

θμερολογιακοφ μινα, και θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνεται από τον μιςκωτι ςε 

λογαριαςμό που τθρεί ο εκμιςκωτισ ςε τράπεηα και που κα υποδείξουν οι εκπρόςωποι του 

εκμιςκωτι ςτο μιςκωτι. ε κάκε περίπτωςθ, θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα αποδεικνφεται 

με ζγγραφθ απόδειξθ του εκμιςκωτι ι του πλθρεξουςίου του ι του εντολοδόχου του, 

αποκλειομζνου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, ωσ και αυτοφ του όρκου. Ο μιςκωτισ κεωρεί 

το μίςκωμα δίκαιο, εφλογο και ανάλογο με τθ μιςκωτικι αξία του ακινιτου και παραιτείται 

από κάκε δικαίωμα για αμφιςβιτθςι του.   



Θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα ςυνοδεφεται και από τθν καταβολι κάκε τζλουσ, εξόδου ι 

φόρου που ςυνδζεται από το νόμο με τθν καταβολι μιςκωμάτων και τθν κυριότθτα και 

κατοχι του ακινιτου, πλθν του φόρου ειςοδιματοσ και του ΕΝΦΙΑ.  

4. Διάρκεια  Θ διάρκεια τθσ παροφςασ μίςκωςθσ ορίηεται ςε τρία (3) χρόνια, ιτοι ςτο ελάχιςτο 

χρονικό όριο που προβλζπεται από το νόμο κατ’ άρκρο 24 παρ. 10 ν. 4182/2013 ςε 

ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν αρχι του παρόντοσ παραρτιματοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ 

ανωτζρω ςυμβατικισ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ και εφόςον ζχουν τθρθκεί οι όροι αυτισ από το 

μιςκωτι, μπορεί με νεότερθ ςυμφωνία των μερϊν να ςυμφωνθκεί θ ανανζωςθ για χρόνο ίςο 

ι βραχφτερο με τουσ ίδιουσ ι επουςιωδϊσ διαφορετικοφσ όρουσ, θ δε ςχετικι τροποποιθτικι 

μιςκωτικι ςφμβαςθ κα υποβλθκεί ςτθν αρμόδια Αρχι προσ ενθμζρωςι τθσ.  

5. Χριςθ του μιςκίου Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί από τον μιςκωτι ωσ ακλθτικόσ χϊροσ και 

ςυνοδευτικζσ του εγκαταςτάςεισ (αποδυτιρια, γραφείο, αναψυκτιριο) με ςκοπό τθ 

ςυςτθματικι καλλιζργεια, ανάπτυξθ και διάδοςθ του ακλιματοσ τθσ αντιςφαίριςθσ. Εντόσ τθσ 

ανωτζρω χριςθσ περιλαμβάνεται ενδεικτικϊσ θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν αγϊνων, θ φιλοξενία 

διοργανϊςεων αντιςφαίριςθσ ςε πανελλαδικό και υπερεκνικό επίπεδο, θ εκπόνθςθ 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κ.α. δραςτθριότθτεσ που προςιδιάηουν ςτο άκλθμα τθσ 

αντιςφαίριςθσ.   

Από τθν πλευρά του το ακλθτικό ςωματείο δεςμεφεται και υποχρεοφται να παραχωρεί 

ελεφκερα τα τρία Greenset γιπεδα μετά των αναγκαίων για τθ λειτουργία τουσ 

εγκαταςτάςεων ςτο κοινό κατά τα αββατοκφριακα, ςτα οποία δεν ζχουν προγραμματιςκεί 

επίςθμοι ακλθτικοί αγϊνεσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και τισ κακθμερινζσ από ϊρα 

09.00 πμ ζωσ ϊρα 15.00 μμ, εφόςον τθροφνται από το κοινό οι όροι που κζτει ο μιςκωτισ 

(ζνδυςθ, υπόδθςθ κ.λ.π.), θ δε ςχετικι ωσ άνω υποχρζωςθ του μιςκωτι κακϊσ και οι όροι 

αυτισ κα είναι αναρτθμζνα ςε εμφανζσ ςθμείο των γθπζδων. Ομοίωσ ελεφκερθ κα είναι θ 

χριςθ των γθπζδων για το κοινό για όλεσ τισ επίςθμεσ αργίεσ του ζτουσ υπό τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ που τίκενται ανωτζρω. 

6. Εγγυοδοςία  Για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ 

ταυτόχρονα με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ, υποχρεοφται να καταβάλει ςτον 

εκμιςκωτι, ωσ εγγυοδοςία, το ποςό των τριϊν μιςκωμάτων (πζραν του τρζχοντοσ), όπωσ το 

ποςό εκάςτου μιςκϊματοσ κα ζχει διαμορφωκεί από τθν πλειοδοτικι διαδικαςία, είτε με τθ 

μορφι εγγυθτικισ επιςτολισ ιςχφοσ τριϊν ετϊν (ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ), ανανεοφμενθσ 

κατά τθ βοφλθςθ του εκμιςκωτι για όςα επιπλζον ζτθ απαιτιςει, είτε ςε μετρθτά χριματα. Σο 

δε ςυμφωνθτικό μιςκϊςεωσ κα επζχει κζςθ απόδειξθσ καταβολισ από το μιςκωτι και 

παραλαβισ από τον εκμιςκωτι αντίςτοιχα. Σο ποςό αυτό κα του επιςτραφεί άτοκα κατά τθ 

λιξθ τθσ μίςκωςθσ, μετά τθν εμπρόκεςμθ αποχϊρθςι του και τθν ακριβι εκπλιρωςθ όλων 

των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τθν εκκακάριςθ όλων των εκκρεμϊν λογαριαςμϊν. 

υμφωνείται δε, ρθτά, ότι θ εγγυοδοςία αυτι ι κάκε άλλθ αξίωςθ του μιςκωτι από τθν 

παροφςα ςυμβατικι ςχζςθ, ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ςυμψθφιςκεί με μιςκϊματα 

είτε οφειλόμενα είτε μελλοντικά. 

ε περίπτωςθ, δε, παραβάςεωσ από το μιςκωτι, ζςτω και ενόσ όρου του παρόντοσ 

ςυμφωνθτικοφ, κακϊσ όλοι ςυμφωνοφνται ουςιϊδεισ, ι μθ ζγκαιρθσ εξόφλθςθσ των 



υποχρεϊςεϊν του, ςυμφωνείται ότι το ανωτζρω ποςό που καταβλικθκε ωσ εγγυοδοςία κα 

καταπίπτει ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του εκμιςκωτι Διμου. 

Προσ εκπλιρωςθ των ανωτζρω ςυμφωνιϊν ο μιςκωτισ κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 

μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του Διμου 

Ιωαννιτϊν τθν προπεριγραφόμενθ εγγυοδοςία για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 

υπογραφθςομζνθσ ςυμβάςεωσ. Σθν ίδια εκείνθ θμζρα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τρίτο 

πρόςωπο που ζχει ιδθ προτείνει και τφχει εγκρίςεωσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι για να 

υπογράψει τθν ςφμβαςθ ωσ εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ – εγγυθτισ τθσ. 

7. Τποχρεϊςεισ εγγυθτι  Ο εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ «εγγυθτισ» αφοφ ζλαβε γνϊςθ και 

αποδζχκθκε ρθτά όλουσ τουσ όρουσ του παρόντοσ δθλϊνει ότι εξίςου ρθτά και ανεπιφφλακτα 

εγγυάται για τθν καταβολι του μιςκϊματοσ και τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ευκυνόμενοσ με το μιςκωτι από κοινοφ εισ ολόκλθρον, ωσ πρωτοφειλζτθσ, 

παραιτοφμενοσ από κάκε ευεργζτθμα και επιπλζον των ενςτάςεων τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 

διηιςεωσ, ωσ και κάκε άλλθσ ζνςταςθσ και ιδίωσ εκείνων που αναφζρονται ςτα άρκρα 853, 

855, 858, 862, 863, 867 και 868 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

8. Τπομίςκωςθ Θ υπομίςκωςθ τμιματοσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ακινιτου από τον 

μιςκωτι προσ τρίτουσ επιτρζπεται καταρχιν (υπό τθν ζννοια τθσ μερικισ μόνον και ςε καμία 

περίπτωςθ ολικισ υπομίςκωςθσ), με τθν προχπόκεςθ τθσ προγενζςτερθσ ζγγραφθσ 

ςυναίνεςθσ του εκμιςκωτι και τθσ αρμόδιασ περί κλθροδοτθμάτων Οικονομικισ Τπθρεςίασ 

αρχισ και για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ μίςκωςθσ. Προσ τοφτο 

ο μιςκωτισ υποχρεοφται προ τθσ υπογραφισ τοιαφτθσ ςυμβάςεωσ να κοινοποιεί προσ τον 

εκμιςκωτι το τελικό ςχζδιο ζκαςτθσ υπομιςκωτικισ ςυμβάςεωσ, περιζχουςασ όρο ότι ο 

υπομιςκωτισ ζλαβε γνϊςθ τθσ κφριασ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ και δεςμεφεται από αυτιν, 

όπωσ ο κφριοσ μιςκωτισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ κατά τα ανωτζρω ςυναίνεςθ δεν δίδεται. 

Ομοίωσ θ ςχετικι ςυναίνεςθ δεν δίδεται ςε περίπτωςθ που το μίςκωμα τθσ υπομίςκωςθσ 

ανζρχεται ςε ποςό άνω του 1/3 του μιςκϊματοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ που κα 

διαμορφωκεί μετά τθν προκείμενθ δθμοπραςία. ιωπθρι υπομίςκωςθ, παραχϊρθςθ χωρίσ 

αντάλλαγμα, ςυγκατοίκθςθ ςυςτζγαςθ ι απλι φιλοξενία άλλων φυςικϊν προςϊπων και 

επιχειριςεων εντόσ του ανωτζρω πλαιςίου απαγορεφεται απολφτωσ. Εάν ςυναφκεί 

υπομίςκωςθ, ο αρχικόσ μιςκωτισ εξακολουκεί να ευκφνεται εισ ολόκλθρον ζναντι του Διμου, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ.  

9. Καταλλθλόλθτα  - Ελαττϊματα  Ο μιςκωτισ δθλϊνει ότι, αφοφ εξζταςε διεξοδικά το μίςκιο, 

το βρικε τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ του και απόλυτα κατάλλθλο για τθ χριςθ που το προορίηει 

και περιγράφεται από τουσ καταςτατικοφσ του ςκοποφσ κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςυμβάςεωσ, και γι’ αυτό παραλαμβάνει ρθτά ανεπιφφλακτα ςτθν κατοχι του το μίςκιο, όπωσ 

αυτό περιγράφεται. Ο μιςκωτισ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ και αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ όλων 

των απαραίτθτων αδειϊν και εγκρίςεων για τθ λειτουργία του χϊρου για τθ χριςθ που 

περιγράφεται (ιτοι ωσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, και κάκε άλλθ χριςθ), χωρίσ ο εκμιςκωτισ να 

ευκφνεται ι να ιδρφεται λόγοσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ από τθ μθ επίτευξθ ζκδοςθσ των 

ςχετικϊν αδειϊν και εγκρίςεων, ακόμθ και εκείνων τισ οποίεσ ο ίδιοσ ο Διμοσ Ιωαννιτϊν διά 

των υπθρεςιϊν του χορθγεί. 



Ο εκμιςκωτισ δεν ευκφνεται ζναντι του πλειοδότθ – μιςκωτι για τθν πραγματικι και 

νομικι κατάςταςθ ςτθν οποία ευρίςκεται το μίςκιο, τθσ οποίασ πραγματικϊσ και κατά 

τεκμιριο ζχει λάβει γνϊςθ ο μιςκωτισ μετά από και επιτόπιο τεχνικό και νομικό ζλεγχο διά 

αντίςτοιχων ςυμβοφλων του, περιλαμβανομζνθσ τθσ τυχόν φπαρξθσ πραγματικοφ ι νομικοφ 

ελαττϊματοσ, ι ζλλειψθσ ςυνομολογθμζνθσ ιδιότθτασ, είτε υπαρχόντων είτε διαπιςτωκζντων 

ςτο μζλλον και επιγενόμενων, κακϊσ και δουλειϊν, και επομζνωσ δεν υποχρεοφται ςε 

οιαδιποτε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε ςε λφςθ τθσ μίςκωςθσ για το λόγο 

αυτόν. 

10. Παράδοςθ Μιςκίου – Επιςκευζσ – Διαρρυκμίςεισ Ο εκμιςκωτισ παρζδωςε το μίςκιο ςτον 

μιςκωτι ςε άριςτθ κατάςταςθ, κατάλλθλο για τθ ςκοποφμενθ χριςθ, και για όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςυμβατικισ ι κατά παράταςθ χριςθσ του δεν ευκφνεται για τυχόν επιςκευζσ του μιςκίου, 

των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του, για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ και εν γζνει 

χριςθ των οποίων, αποκλειςτικι ευκφνθ και υποχρζωςθ ζχει ο μιςκωτισ. Επίςθσ ο 

εκμιςκωτισ δεν ευκφνεται για καμία επιςκευι του μιςκίου, ζςτω και για τισ αναγκαίεσ ι 

εκείνεσ που προζρχονται από τθ ςυνικθ χριςθ ι από ανωτζρα βία. Θ άνευ εγκρίςεωσ 

εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντθριςεωσ ι ανακαινίςεωσ ςτο μίςκιο, θ άνευ εγκρίςεωσ ανζγερςθ και 

τοποκζτθςθ οιουδιποτε κτίςματοσ ι και πρόχειρθσ καταςκευισ πζραν των υπαρχόντων 

(πακτωμζνου ςτο ζδαφοσ ι μθ), κακϊσ και θ άνευ εγκρίςεωσ μετατροπι οιουδιποτε 

υπαίκριου ι θμιυπαίκριου χϊρου ςε κλειςτό, και κάκε εν γζνει αντίκετθ με τθ βοφλθςθ τθσ 

εκμιςκϊτριασ εργαςία ςυνιςτά παράβαςθ ρθτοφ ςχετικοφ όρου τθσ μιςκϊςεωσ και ωσ τοιαφτθ 

ςυνιςτά ουςιϊδθ κατά τθ βοφλθςθ των μερϊν λόγο καταγγελίασ τθσ μιςκϊςεωσ, κατάπτωςθσ 

τθσ εγγυοδοςίασ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ και ζξωςθσ του μιςκωτι με ταυτόχρονθ αναηιτθςθ 

ςχετικισ αποηθμίωςθσ.   

υμφωνείται ρθτά ότι οποιαδιποτε διαδικαςία μετατροπισ του μιςκίου, κακϊσ και το 

ςχετικό κόςτοσ βαρφνει το μιςκωτι, ενϊ ο εκμιςκωτισ ακόμα και ζχοντασ χορθγιςει τθ 

ςυναίνεςι του ςτο μιςκωτι για εργαςίεσ, ουδεμία ςχετικι ευκφνθ φζρει. Επίςθσ ρθτά 

ςυμφωνείται ότι εφόςον επιβλθκεί ςε βάροσ του εκμιςκωτι, οποιαδιποτε κφρωςθ ι 

πρόςτιμο από οποιαδιποτε Τπθρεςία για τθ γενόμενθ μετατροπι του μιςκίου από το 

μιςκωτι, θ καταβολι τθσ ςχετικι δαπάνθσ βαρφνει το μιςκωτι, ο οποίοσ αναλαμβάνει διά του 

παρόντοσ κάκε ςχετικι ευκφνθ από τθ χριςθ και εκτζλεςθ εργαςιϊν επί του μιςκίου. Ωςτόςο 

ωσ κανόνασ απαγορεφεται απόλυτα οποιαδιποτε μετατροπι τθσ χριςθσ του μιςκίου χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι και τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ περί κλθροδοτθμάτων 

Οικονομικισ Επιτροπισ.  Απαγορεφεται ρθτά θ ζναρξθ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων από 

τον μιςκωτι πριν τθ χοριγθςθ των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειϊν, εγκρίςεων ι 

προεγκρίςεων και τθσ ςχετικισ άδειασ από το Δθμοτικό υμβοφλιο Ιωαννίνων. Ο μιςκωτισ 

υποχρεοφται με δαπάνεσ του να προςκομίηει ςτο λογιςτιριο τθσ εκμιςκϊτριασ εταιρείασ 

αντίγραφο απλό κάκε άδειασ και εγκρίςεωσ που λαμβάνει από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και 

υπθρεςία. 

11. Δαπάνεσ   Όλεσ οι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ τακτικζσ ι ζκτακτεσ του μιςκίου, των 

εγκαταςτάςεων και κάκε εν γζνει ςυςτατικοφ και παραρτιματόσ του βαρφνουν αποκλειςτικά 

το μιςκωτι. Δεν επιτρζπεται ςτο μιςκωτι να ενεργιςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ, επιςκευι 



ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι ι/και τθσ 

αρμόδιασ Αρχισ. Εφόςον ο μιςκωτισ χρειαςκεί να κάνει οποιαδιποτε μετατροπι του μιςκίου 

κατόπιν αδείασ για τθν εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων του και τθν εν γζνει άςκθςθ του 

λειτουργιματόσ του, ο μιςκωτισ δεςμεφεται διά του παρόντοσ ρθτά αφενόσ, ότι οι ανωτζρω 

μεταρρυκμίςεισ του μιςκίου δεν κα κίγουν τθ ςτατικι αςφάλεια του κτιρίου και κα 

προςκομίςει προτζρωσ ειδικι προσ τοφτο βεβαίωςθ επιβλζποντα μθχανικοφ, αφετζρου ότι κα 

αποκαταςτιςει τισ μεταρρυκμίςεισ αυτζσ πλιρωσ κατά τθν αποχϊρθςι του. Οποιαδιποτε 

τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου, κακϊσ και οποιαδιποτε τυχόν δαπάνθ του 

μιςκωτι παραμζνει ςε όφελοσ του μιςκίου και ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει απόδοςθ 

τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, ζςτω κι αν αυτι είναι αναγκαία και επ’ ωφελεία του μιςκίου. ε κάκε 

περίπτωςθ ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να αξιϊςει τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν 

προθγοφμενθ κατάςταςθ με δαπάνεσ του μιςκωτι.    

Οι τεχνικζσ εργαςίεσ που κατά πρόταςι του και μόνον μετά από ζγκριςθ του εκμιςκωτι 

δικαιοφται ο πλειοδότθσ να εκτελζςει κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ πολεοδομικοφσ, 

φορολογικοφσ, αςφαλιςτικοφσ και εν γζνει προςιδιάηοντεσ κανονιςμοφσ, και εφαρμοηόμενουσ 

νόμουσ, όρουσ και διατάξεισ, κακϊσ και με το χαρακτιρα του μιςκίου ωσ τμιματοσ πάρκου και 

άλςουσ. Πρόςτιμα, ποινικζσ κυρϊςεισ, πεικαρχικζσ και διοικθτικζσ ποινζσ εκ τθσ μθ 

προςικουςασ κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθσ τεχνικϊν εργαςιϊν του πλειοδότθ, δεν κα 

βαρφνουν τον Διμο Ιωαννιτϊν, αλλά αναλαμβάνονται και βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον 

πλειοδότθ και μιςκωτι. 

Ειδικϊσ για τθν ανάρτθςθ διαφθμίςεων ςυμφωνείται ότι αυτι επιτρζπεται 

απεριορίςτωσ όταν πρόκειται για εκδθλϊςεισ ακλθτικοφ περιεχομζνου που φιλοξενεί το 

ακλθτικό ςωματείο, ενϊ απαγορεφεται απολφτωσ όταν διαφθμιηόμενοι είναι άλλεσ 

επιχειριςεισ, πελάτεσ ι προμθκευτζσ και εν γζνει εμπορικζσ επιχειριςεισ. Κατ’ εξαίρεςθ 

τοιαφτθ διαφιμιςθ μπορεί να επιτραπεί με ειδικι προσ τοφτο άδεια του εκμιςκωτι, με τον 

όρο να μθν καταλαμβάνουν οι αιτοφμενεσ διαφθμίςεισ (επιγραφζσ, πανϊ, banner ι κάκε άλλο 

διαφθμιςτικό μζςο) επιφάνεια των εγκαταςτάςεων του μιςκίου μεγαλφτερθ του 10%.  

12. Καλι Χριςθ  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε καλι χριςθ του μιςκίου, να το διατθρεί με 

δαπάνεσ του κακαρό, περιποιθμζνο και ευπρεπζσ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ του 

εκμιςκωτι για φκορζσ, κινδφνουσ, βλάβεσ ι μεταβολζσ του μιςκίου, που οφείλονται ακόμθ 

και ςτθ ςυμφωνθμζνθ χριςθ.  

τα πλαίςια τθσ ωσ άνω καλισ χριςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί το 

μίςκιο με τρόπο που να μθν οχλεί ι κίγει τθν υγεία, αςφάλεια, θςυχία και τα χρθςτά ικθ του 

εκμιςκωτι, των λοιπϊν ενοίκων και εν γζνει χρθςτϊν του χϊρου ι ιδιοκτθτϊν και χρθςτϊν 

γειτονικϊν ακινιτων, προσ τουσ οποίουσ το ακλθτικό ςωματείο και τα μζλθ και οι χριςτεσ των 

εγκαταςτάςεων υποχρεοφνται να τθροφν τθ δζουςα ςυμπεριφορά. Απαγορεφεται θ κατάλθψθ 

άλλων ι κοινοχριςτων χϊρων του γεωτεμαχίου, τμιμα του οποίου αποτελεί το μίςκιο. 

 Απαγορεφεται ςτο μιςκωτι να τοποκετεί ςτο μίςκιο, ζςτω και πρόςκαιρα, 

οποιαδιποτε αντικείμενα ι εφφλεκτα υλικά, που μποροφν να δθμιουργιςουν κινδφνουσ για 

το κοινό, να βλάψουν ι να ρυπάνουν. Επίςθσ ςυμφωνείται, ότι ο μιςκωτισ ευκφνεται 

αποκλειςτικά για τθν αςφάλεια, φφλαξθ και προςταςία του μιςκίου και των επιςκεπτϊν / 



χρθςτϊν του κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ από κάκε ηθμιογόνο γεγονόσ ι πράξθ, κακϊσ 

και για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν και άλλων διατάξεων που κζτει ο νόμοσ.  

 ε περίπτωςθ που ςτο μίςκιο ακίνθτο και ςτισ κτιριακζσ του εγκαταςτάςεισ, υπάρχουν 

εγκατεςτθμζνεσ θλεκτρομθχανολογικζσ καταςκευζσ και ςυςκευζσ κζρμανςθσ, ψφξθσ ι 

φωτιςμοφ, αποτελεί αποκλειςτικι υποχρζωςθ του μιςκωτι, αρχόμενθ από τθν υπογραφι τθσ 

μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ, θ καλι χριςθ και λειτουργία τουσ, κακϊσ και θ κατά τουσ 

προςιδιάηοντεσ κανόνεσ ςυντιρθςι τουσ και θ καταβολι τυχόν δαπάνθσ για τθν επιςκευι 

τουσ.   

Σζλοσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 

δουλείεσ, τα όριά του και τον εν γζνει μίςκιο χϊρο ςτθν άριςτθ πραγματικι και νομικι 

κατάςταςθ, ςτθν οποία τον παρζλαβε, προςτατεφοντάσ τον από κάκε καταπάτθςθ, παράνομθ 

είςοδο ι ανζγκριτθ εγκατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται εισ ολόκλθρον με τον υπαίτιο ςε 

αποηθμίωςθ για κάκε φκορά ι βλάβθ εκτόσ βεβαίωσ εκείνων που επζλκουν από τθ ςυνικθ 

χριςθ. 

13. Παρεπόμενεσ δαπάνεσ και βάρθ του μιςκίου.   Ο μιςκωτισ βαρφνεται αποκλειςτικά με τισ 

ςυνδζςεισ και τουσ λογαριαςμοφσ κάκε είδουσ παροχϊν κοινισ ωφελείασ, με τα πάςθσ 

φφςεωσ και υπζρ οιουδιποτε τζλθ, φόρουσ, αμοιβζσ και ειςφορζσ που αφοροφν το μίςκιο ι 

ςυναρτϊνται με το μίςκωμα, πλθν του φόρου ειςοδιματοσ και του φόρουσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ και ΕΝΦΙΑ, όπωσ και για κάκε προβλεπόμενθ κοινόχρθςτθ δαπάνθ, και εν γζνει 

επιβαλλόμενεσ πλθρωμζσ για τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων για τθ λειτουργία του μιςκίου και 

επιχείρθςθσ ςε αυτό αδειϊν και εγκρίςεων. Ειδικϊσ ςυμφωνείται ότι ο μιςκωτισ βαρφνεται 

και οφείλει να καταβάλει τθ δαπάνθ ζκδοςθσ ενεργειακοφ πιςτοποιθτικοφ για τθ 

ςυναφκθςόμενθ μίςκωςθ. Περαιτζρω δε ο μιςκωτισ οφείλει να καταβάλει ςτον εκμιςκωτι 

μθνιαίωσ και εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ που πρζπει να καταβάλλεται το μθνιαίο μίςκωμα, 

εκτόσ του μιςκϊματοσ που ορίηεται ςτθν παρ. 3 του παρόντοσ και ολόκλθρο το τζλοσ 

χαρτοςιμου αυτισ τθσ μίςκωςθσ εκ ποςοςτοφ 3,6% επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου 

μιςκϊματοσ, και μετά τισ αναπροςαρμογζσ του και ςε οποίο ποςοςτό το τζλοσ χαρτοςιμου 

δφναται να διαμορφωκεί μελλοντικϊσ. 

Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να μεταφζρει ι ςυνδζςει εντόσ 60 θμερϊν με δαπάνεσ του 

ςτο όνομά του τισ ςχετικζσ ςυνδζςεισ με τουσ παρόχουσ ρεφματοσ, φδατοσ, αποχζτευςθσ, 

αερίου, τθλεφωνίασ, διαδικτφου, ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ, κακαριότθτοσ κ.λ.π. 

14. Επίςκεψθ – Επικεϊρθςθ του μιςκίου.  Ο εκμιςκωτισ διά των εκπροςϊπων του ι 

οποιαδιποτε αντιπρόςωπόσ του και προςτθκείσ του, δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ μζρεσ και ϊρεσ 

να επιςκζπτεται και να επικεωρεί λεπτομερϊσ το μίςκιο ανά τρίμθνο, ςυνοδευόμενοσ από 

μθχανικό ι εμπειροτζχνθ. Επίςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να επιτρζψει τθν επίςκεψθ του 

μιςκίου κατά τουσ τρείσ τελευταίουσ μινεσ τθσ παροφςασ μίςκωςθσ ςε εκείνουσ που 

επικυμοφν να το μιςκϊςουν ςτθ ςυνζχεια, κακθμερινά από τισ 18.00 μμ ζωσ τισ 20.00 μμ. 

15. Δικαιϊματα υμβαλλομζνων – Παραιτιςεισ.    Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από μζρουσ 

του εκμιςκωτι Διμου που φζρει τθ διαχείριςθ του κλθροδοτιματοσ Βας. Πυρςινζλλα ι των 

διαδόχων του, οποιουδιποτε δικαιϊματόσ του, εφάπαξ ι κατ επανάλθψθ δεν κα ςθμαίνει ςε 

καμία περίπτωςθ παραίτθςι του από το δικαίωμα αυτό. 



Αντίκετα ο μιςκωτισ δθλϊνει ότι παραιτείται από τϊρα ρθτά και ανεπιφφλακτα από κάκε 

προςταςία τυχόν μελλοντικοφ ενοικιοςταςίου ι οποιουδιποτε άλλου προςτατευτικοφ νόμου 

και ότι ςε κάκε περίπτωςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Κάκε τυχόν αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι άλλθ χρθματικι του μιςκωτι από τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ ι 

τθ μιςκωτικι ςχζςθ που ιδρφεται δεν μπορεί κατά ρθτι ςυμφωνία των μερϊν να 

ςυμψθφιςκεί με οφειλόμενα μιςκϊματα. 

Απαγορεφεται θ μεταβολι του είδουσ και τθσ επωνυμίασ του νομικοφ προςϊπου – μιςκωτι 

άνευ εγκρίςεωσ τθσ μιςκϊτριασ και υπογραφισ ςχετικοφ τροποποιθτικοφ μιςκωτθρίου 

εγγράφου που κα αποτυπϊνει τθν νζα κατάςταςθ. Θ άνευ εγκρίςεωσ γενομζνθ τοιαφτθ 

ςυνιςτά ουςιϊδθ όρο αυτισ και λόγο καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ. ε περίπτωςθ που το 

ακλθτικό ωματείο διαλυκεί ι απωλζςει τθν ιδιότθτά του ωσ τζτοιου ι τθν ςχετικι ειδικι 

ακλθτικι αναγνϊριςθ, λφεται με καταγγελία θ παροφςα ςφμβαςθ. 

16. Λιξθ μίςκωςθσ  - Απόδοςθ μιςκίου    Όταν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ τθσ μίςκωςθσ, ο 

μιςκωτισ υποχρεοφται και χωρίσ όχλθςθ να αποδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι ςτθν ίδια 

καλι κατάςταςθ που το παρζλαβε. Αν ο μιςκωτισ κακυςτεριςει να αποδϊςει το μίςκιο 

υποχρεοφται, εκτόσ από τθν καταβολι του ποςοφ του μιςκϊματοσ ωσ αποηθμίωςθ χριςθσ, να 

καταβάλει ςτον εκμιςκωτι ποινικι ριτρα ποςοφ 15,00€ ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ τθσ 

απόδοςθσ του μιςκίου, από οποιονδιποτε λόγο και αν προιλκε θ κακυςτζρθςθ αυτι, ζςτω 

και από ανϊτερθ βία. Ευκφνεται επίςθσ ο μιςκωτισ και ςε πλιρθ αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία, 

κετικι και αποκετικι του εκμιςκωτι, που κα προζλκει από αυτιν τθν κακυςτζρθςθ ςτθν 

απόδοςθ του μιςκίου.  

17. Αναμίςκωςθ – Παράταςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ  Με τθν επιφφλαξθ 

των όςων ειδικότερα προβλζπονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ μιςκωτθρίου και ςτο άρκρο 24 

παρ. 10 ν. 4182/2013 περί ανανζωςθσ, ωσ γενικόσ κανόνασ ςυμφωνείται από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι θ αναμίςκωςθ ι θ παράταςθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ καταρχιν 

αποκλείεται και δεν μπορεί εν τοισ πράγμαςι, ςιωπθρϊσ να κεωρθκεί ωσ τζτοια θ τυχόν, για 

οποιονδιποτε λόγο, παραμονι του μιςκωτι ςτο μίςκιο μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ.  

το ςθμείο αυτό ρθτά ςυμφωνείται ότι αν, παρά τα ανωτζρω, οι ςυμβαλλόμενοι μετά από 

μεταγενζςτερθ τθσ παροφςασ μεταξφ τουσ ςυμφωνία, ρθτι και ζγγραφθ, που κα τφχει αδείασ 

τθσ αρμόδιασ αρχισ περί κλθροδοτθμάτων,  κελιςουν να προβοφν ςε αναμίςκωςθ ι 

παράταςθ τθσ μίςκωςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 παρ. 10 ν. 4182/2013, τότε θ 

αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα γίνεται κατ’ ζτοσ και ςε ποςοςτό 2% ετθςίωσ επί του 

καταβαλλόμενου το αμζςωσ προθγοφμενο μιςκωτικό διάςτθμα ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ανωτζρω. υμφωνείται περαιτζρω ότι θ αναπροςαρμογι αυτι του μιςκϊματοσ κατ’ ζτοσ 

ιςχφει και κα ζχει εφαρμογι ςε κάκε περίπτωςθ παραμονισ του μιςκωτι ςτο μίςκιο πζραν 

του ςυμβατικοφ χρόνου, ακόμθ κι αν αυτι είναι αναγκαςτικι (από το νόμο, δικαςτικι 

απόφαςθ ι διαταγι κ.λ.π.). Σον όρο αυτόν ρθτά και ανεπιφφλακτα αποδζχεται ο μιςκωτισ και 

κεωρεί τθ ςυμφωνία αυτι για τθ ςταδιακι αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ δίκαιθ και 

εφλογθ και παραιτείται από τϊρα από κάκε μελλοντικι αμφιςβιτθςθ ςχετικά με το φψοσ 

αυτοφ.        



18. Παράβαςθ Όρου  Θ μθ εμπρόκεςμθ καταβολι του μιςκϊματοσ ι των δθμόςιων και 

δθμοτικϊν φόρων και τελϊν ι τθσ δαπάνθσ κατανάλωςθσ ρεφματοσ, φδατοσ, αποχζτευςθσ, 

τθλεφϊνου ι των κοινοχριςτων δαπανϊν, των τελϊν, φόρων και αμοιβϊν, ωσ και του 

ςυμπλθρωματικοφ φόρου που τυχόν βαρφνει το μίςκιο, κακϊσ και θ παράβαςθ εκ μζρουσ του 

μιςκωτι οποιουδιποτε όρου αυτοφ του μιςκωτθρίου και των νομικϊν διατάξεων που το 

διζπουν, ωσ και τθσ διακθρφξεωσ που ςυμφωνοφνται όλοι ουςιϊδεισ και αποτελοφν ενιαίο 

κείμενο, δίνει ςτον εκμιςκωτι το δικαίωμα να καταγγείλει και να λφςει μονομερϊσ τθ 

μίςκωςθ, να ηθτιςει τθν αποβολι του μιςκωτι και τθν απόδοςθ ςε αυτόν του μιςκίου. ε 

αυτι τθν περίπτωςθ καταπίπτει ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του εκμιςκωτι Διμου το ποςό που 

δόκθκε ωσ εγγυοδοςία για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ και ο εκμιςκωτισ 

δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που υπζςτθ. Ειδικότερα ςε περίπτωςθ μθ 

προςικουςασ και εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και ενόσ μθνιαίου μιςκϊματοσ που ζχει 

ςυνζπεια τθν περιζλευςθ του μιςκωτι ςε υπερθμερία οφειλζτθ, ςε περίπτωςθ πρόωρθσ 

αποχϊρθςθσ του μιςκωτι από το μίςκιο πριν τθ λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, και εν γζνει 

ςε περίπτωςθ μθ προςικουςασ κατά τα ςυμφωνθκζντα εκτζλεςθσ ενόσ εκάςτου και ωσ 

ςφνολο όλων των όρων τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, πζραν τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγυοδοςίασ 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ, θ εκμιςκϊτρια ζχει όλα τα νόμιμα δικαιϊματα. 

Ο μιςκωτισ ευρίςκεται εν γνϊςει των διατάξεων για το νόμιμο ενζχυρο που διατθρεί θ 

εκμιςκϊτρια εταιρεία επί των ειςκομιςκζντων από αυτόν ςτο μίςκιο κινθτϊν πραγμάτων. 

19. Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που κα προκφψει από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ και ζννομθ ςχζςθ που ιδρφεται είναι τα Δικαςτιρια των Ιωαννίνων και εφαρμοςτζο 

δίκαιο το ελλθνικό. Κάκε είδουσ επιδόςεισ εγγράφων (εξωδίκων και δικογράφων), ακόμθ και 

αυτϊν των ειςαγωγικϊν δίκθσ προσ το μιςκωτι, μποροφν να γίνονται και ςτο μίςκιο μζχρι τθν 

υπογραφι πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ των κλειδιϊν του μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων. 

20. Σροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ  Καταρχιν τροποποιιςεισ των όρων αυτοφ του μιςκωτθρίου 

δεν επιτρζπονται, κακότι θ προκείμενθ ςφμβαςθ προζκυψε από δθμοπραςία. Συχόν 

επουςιϊδεισ τροποποιιςεισ κα αποδεικνφονται μόνον με ζγγραφο που περιλαμβάνει τθ 

βοφλθςθ όλων των ςυμβαλλομζνων με ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ, αποκλειομζνου κάκε 

άλλου αποδεικτικοφ μζςου, ωσ και του όρκου. 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται  τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το Σμιμα Κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν (Οδόσ 

Αβζρωφ 3 - τθλ. 26513-61373).      
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