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ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΠΑΙΓΙΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 

  

Ο Δήκαξρνο Πάηκνπ έρνληαο ππφςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο 
δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζίλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981). 
 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη 
(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006). 
 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010). 
 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003 “Μηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Δεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηζρχεη (ΦΕΚ 76 Α΄/28-3-2003). 
 
5. Σν άξζξν 24 Ν.4674/20 ζην νπνίν αλαθέξεη  «Εηδηθά γηα ηα ζρνιηθά έηε 2019 - 2020, 2020 - 2021 θαη 2021 - 
2022, επηηξέπεηαη ε κίζζσζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε βξεθηθψλ, βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο 
θαη κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία θαηφπηλ 
δεκφζηαο πξφζθιεζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζεηηθή εηζήγεζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Καηαιιειφηεηαο.» 
 
6. Σελ κε αξηζκφ 19/2020 ΑΔ ( ΑΔΑ 6ΜΝ7ΧΞΦ-ΦΥΓ) κε ζέκα: «Έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ηέγαζε 
Παηδηθνχ ηαζκνχ» 
 
7. Σελ κε αξηζκ. 37/2020 ΑΔ (ΑΔΑ 6ΝΕ3ΧΞΦ-Σ1Φ) κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19/2020 
απφθαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα:  «Έγθξηζε  κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε Παηδηθνχ  
ηαζκνχ» κε ηελ νπνία ηα κέιε ηνπ Δ απνθάζηζαλ: 
 

8. Σελ κε αξηζκ. 48/2020 ΑΔ (6ΝΜΡΧΞΦ-ΝΑΤ)κε ζέκα: «Έγθξηζε ρνξεγίαο Έξγνπ» 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 99/2017 ΦΕΚ 141 Α΄/28-9-2017 

10. Σελ παξ. ζ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

11.-Σελ αξηζκ. 87/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (ΑΔΑ:6ΖΔ5ΧΞΦ-1Γ5) 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

Όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εθκηζζψζνπλ αθίλεην, ην νπνίν θαηέρνπλ ή λέκνληαη, πξνο ηνλ Δήκν Πάηκνπ γηα 

ηε ζηέγαζε παηδηθνχ ζηαζκνχ, δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) λεπίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο, λα ππνβάινπλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ Πάηκνπ, έγγξαθε πξόηαζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ ε νπνία μεθηλάεη από  

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο δεκόζηαο πξόζθιεζεο θαη ιήγεη ζηηο 17 -8-2020 θαη ώξα 

15.00 .  

Άξζξν 1
ν
: 

Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ – ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέζε αθηλήηνπ 
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Σν πξνζθεξφκελν αθίλεην ζα πξέπεη: 

Να βξίζθεηαη εληφο ηεο λήζνπ Πάηκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο θάιαο Πάηκνπ, λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν απφ ην νδηθφ δίθηπν θαη ηα νηθφπεδα εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη, λα έρεη πξφζνςε ζε εγθεθξηκέλε 

νδφ / θνηλφρξεζην ρψξν, λα πιεξνί ηνπο φξνπο ρξήζεο γεο, λα απέρεη αλάινγα απφ νριεξέο θαη αλζπγηεηλέο 

εγθαηαζηάζεηο, λα εμππεξεηείηαη απφ ηα δίθηπα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ. Οη 

θηηξηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (λεπίσλ), 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28-9-2017) σο αθνινχζσο: 

 

Γηα παηδηθό ζηαζκό δπλακηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) λεπίσλ 

Απαηηείηαη θηίξην θαηά πξνηίκεζε ηζφγεην (ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ζηάζκε) ηνπιάρηζηνλ 150,00κ
2
, 

επήιην θαη επάεξν, ζην νπνίν ππάξρνπλ ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο ρψξσλ: 

- Είζνδνο - Αλακνλή: 12,00 κ2 

- Γξαθείν Δ/λζεο: 7,00 κ
2
 

- WC/DS πξνζσπηθνχ - θνηλνχ: 6,00 κ2 

- 2 Αίζνπζεο Απαζρφιεζεο Νεπίσλ: ηνπιάρηζηνλ 25,00κ2 ε θαζεκία ή κία αίζνπζα ηνπιάρηζηνλ 50,00 κ2.  

- 1 Αίζνπζα χπλνπ: 9,00 κ2. 

- Υψξνο WC/ Λνπηξφ Νεπίσλ: 12,00 κ2 κε 3 WC λεπίσλ, 4 παηδηθνχο ληπηήξεο θαη 1 DS. 

- Κνπδίλα: ηνπιάρηζηνλ 8,00 κ2, ε νπνία ζα πξέπεη λα εμαεξίδεηαη θαιά κε θαηάιιειν ζχζηεκα   εμαεξηζκνχ θαη 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Σα παξαπάλσ πξνζαπμάλνληαη αλάινγα κε ηνλ 

επηπιένλ αξηζκφ παηδηψλ. 

- Απνζήθε ηξνθίκσλ: 3,00 κ2 

- Πιπληήξην - ζηδεξσηήξην: 6,00 κ2 

- Υψξν αθαζάξησλ θαη εηδψλ θαζαξηφηεηαο: 3,00 κ2 κε άκεζε βνεζεηηθή έμνδν 

- Γεληθή απνζήθε: 5,00 κ2 

- Τπαίζξηνο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 112,50 κ
2
 (πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ) 

 

Δθόζνλ θαιύπηεηαη αξηζκόο 30-35 παηδηώλ απαηηείηαη επηπιένλ: 

- Γξαθείν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 9,00κ2 

Δθόζνλ θαιύπηεηαη αξηζκόο παηδηώλ >35 απαηηείηαη επηπιένλ: 

- Μφλσζε : 6,00κ2 

Δπηζπκεηό είλαη λα ππάξρεη ρώξνο ηξαπεδαξίαο ειάρηζηνπ εκβαδνύ 15,00 κ
2 

 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ην πξνζθεξφκελν αθίλεην, πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη αληίζηνηρα νη ειάρηζηεο επηθάλεηεο (πξνζαπμαλφκελεο) θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ, θχξησλ 

θαη βνεζεηηθψλ (θαη WC/ Λνπηξφ Νεπίσλ) ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017). 

 

Οη γεληθέο απαηηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Σν πξνζθεξφκελν αθίλεην πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο (επαξθνχο 

θσηηζκνχ, ζεξκάλζεσο, θαλφλεο πγηεηλήο, ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, αεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ). Αλ ην κίζζην έρεη 

θαη άιιε ρξήζε ζα πξέπεη λα κελ έρεη θνηλή είζνδν - έμνδν κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηαζκφο πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε δχν επίπεδα, ζα πξέπεη λα κε δηαζπψληαη 
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νη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ησλ λεπίσλ. 

3. Οη ρψξνη παξακνλήο ησλ λεπίσλ πξέπεη λα έρνπλ αζθαιή πξφζβαζε κε ηνλ ρψξν απιηζκνχ ηνπο. 

4. Η ρξήζε ηνπ πξνο κίζζσζε ρψξνπ, σο ρψξνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, πξέπεη λα επηηξέπεηαη απφ ζρεηηθή 

νηθνδνκηθή άδεηα ή λα επηηξέπεηαη θαη λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζε ρψξν παηδηθνχ ζηαζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

5. Σν κίζζην ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν ζηα ΑΜΕΑ θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ρψξνπ 

σο WC ΑΜΕΑ. 

6. Να ππάξρνπλ απηφλνκνη θαη εχθνια πξνζβάζηκνη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 

λεξνχ γηα ην πξνζθεξφκελν αθίλεην. 

7. Σν κίζζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ην θάζε πξνζθεξφκελν αθίλεην ή ηκήκα απηνχ βξίζθεηαη ζε φξνθν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη αλειθπζηήξαο ή άιιν πξφζθνξν κέζν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ΑκεΑ. 

 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ, ζα ιεθζνύλ ππόςε: 

1. Η εηδηθφηεξε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ,  

2. Η γεληθή θαηάζηαζε (πνηφηεηα) ηνπ θηηξίνπ,  

3. Σν κήθνο ηεο πξφζνςεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ (θσηηζκφο – αεξηζκφο),  

4. Η ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ.  

 

 

Άξζξν 2ν: 

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάινπλ θχξηνη αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε παηδηθνχ ζηαζκνχ κεηά απφ δηακφξθσζε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Σα πξνζθεξφκελα αθίλεηα εθφζνλ δελ είλαη απνιχησο έηνηκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Δ. 99/2017, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνο δηακφξθσζε. 

 

 

 

Άξζξν 3ν: 

Σξόπνο επηινγήο ηνπ αθηλήηνπ 

Η επηινγή ηνπ πξνθξηηένπ αθηλήηνπ δηελεξγείηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο: 

 

3.1 ηάδην Α΄: Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο – αμηνιόγεζε πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ 

Οη πξνζθνξέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ζε μερσξηζηό θάθειν θαη ην πνζό ηνπ 

κηζζώκαηνο πνπ πξνζθέξεη ν ελδηαθεξόκελνο, θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ Πάηκνπ ζηελ σο 

άλσ δηεχζπλζε, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δεκνζηεχζεσο ηεο Δεκφζηαο πξφζθιεζεο 

ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο, εληφο ηεο σο άλσ δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ δεθαήκεξεο 

πξνζεζκίαο, νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη εθπξφζεζκε. Πξνζθνξέο ππφ αίξεζε 
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ή επηθχιαμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

κεηέρνληνο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

ηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία θνηλνπνηεί ηνπο θαθέινπο κε ηηο πξνζθνξέο ζηελ επηηξνπή Δεκνπξαζηψλ πνπ 

έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 160/2019 ΑΔ  ε νπνία ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ηππηθψλ 

θαη ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ηεο πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπ θαθέινπ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε αζαθεηψλ ε Επηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο, πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

εκεηψλεηαη πσο ε αλαδήηεζε δηεπθξηλίζεσλ δελ απνηειεί δηθαίσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά δπλαηφηεηα ηεο 

Επηηξνπήο πνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ελεξγνπνηεί. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη Πξνηάζεηο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί σο ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη ε πξφζεζε θαηάζεζεο πξνζθνξάο πξνο εθκίζζσζε ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο 

ηνπ, θαζψο θαη λα εκθαλίδνληαη θαη’ ειάρηζην ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν, ζα αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ην έγγξαθν 

εμνπζηνδφηεζεο πάλσ ζην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν Αξρή ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο. 

3. Πεξηγξαθή κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ κε ζπλεκκέλα: 

i. ην ζηέιερνο ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο ηνπ θηηξίνπ, 

ii. ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ θαηφςεσλ, ηνπ Δηαγξάκκαηνο Κάιπςεο θαη ηνπ 

Σνπνγξαθηθνχ ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο, 

iii. ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο ξχζκηζεο ζε πεξίπησζε 

λνκηκνπνίεζεο/ξχζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 1337/87, 3843/10, 

4178/13, 4495/17 ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο, 

iv. αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζχζηαζεο νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ θαη θαλνληζκνχ ηνπ θηηξίνπ, αλ 

ππάξρεη, 

v. άδεηα ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα ζε ηζρχ αλ ην πξνζθεξφκελν αθίλεην αλαπηχζζεηαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο. 

vi. αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή αλ δελ ππάξρεη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ έρεη 

λφκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηφηεηαο θαη ζα αλαθέξεη πεξί ηνπ ηξφπνπ θηήζεο ηεο θπξηφηεηάο ηνπ 

πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια αληίγξαθν ηνπ Ε9, 

vii. ππεχζπλε δήισζε φηη ζα ππνβάιεη ζην ΣΑΥΘS  to πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

(Π.Ε.Α.) γηα ην πξνζθεξφκελν αθίλεην εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο  εκεξνκελίαο . 

viii. δεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ Δήκν Πάηκνπ πεξί κε νθεηιήο, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, 

ix. θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, 

x. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πξνζθέξεη ν 
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ελδηαθεξφκελνο. 

xi. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε γλψζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, θαζψο θαη 

φηη απνδέρεηαη ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ κίζζηνπ, 

xii. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ πξνζθέξνληνο κε θαηνίθνπ Πάηκνπ, πνπ ζα 

θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά, κε ηελ νπνία ζα νξίδεη πιεξεμνχζην θαη αληίθιεην, πξνο ηνλ νπνίν ζα 

γίλεηαη απφ ηνλ Δήκν Πάηκνπ θάζε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε, 

xiii. νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ήζειε θξηζεί ρξήζηκν, θαηά ηε γλψκε ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα ηνλ 

θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη θάζε θξηηήξην πνπ 

επεξεάδεη ηε κηζζσηηθή ηνπ αμία, 

xiv. νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν δεηείηαη ξεηά λα ζπλππνβιεζεί απφ άξζξν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο. 

xv. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν απφ βάξε 

xvi. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζα αλέρεηαη επεκβάζεηο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα 

ζπλάδνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ  

xvii. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη φζα απνθαζίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

48/2020 Απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Γηα όζα απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα πξνζθνκίζεη κία ζπλνιηθή 

ππεύζπλε  δήισζε, ε νπνία δελ απαηηείηαη λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

 

Καηφπηλ  ε επηηξνπή Δεκνπξαζηψλ  απνζηέιιεη ηνπο θαθέινπο (νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο) ζηελ επηηξνπή θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Η Επηηξνπή ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Οη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ελφο αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηελ έθζεζε. Επίζεο, ε επηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο 

αλαθέξεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο – κεηαβνιέο δηακεξηζκάησζεο – ησλ αθηλήησλ πνπ θαηαξρήλ θξίλνληαη 

θαηάιιεια, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζηηο νπνίεο νη ηδηνθηήηεο, κε 

ππεχζπλε δήισζε, ζα δεζκεπζνχλ λα ζπλαηλέζνπλ, ψζηε λα κπνξεί λα ηηο πινπνηήζεη ν Δήκνο. Η έθζεζε 

αμηνιφγεζεο απνζηέιιεηαη ζην Δήκν θαη θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. 

 

3.2 ηάδην Β΄: Δπηινγή αθηλήηνπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαδίνπ Α’, ε ίδηα επηηξνπή Δεκνπξαζηψλ  πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κφλν ησλ αθηλήησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ θξηζεί θαηά ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ν δήκνο.  

Μεηνδφηξηα πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ πεξηέρεη ην ρακειφηεξν πνζφ κηζζψκαηνο γηα αθίλεην πνπ 

έρεη θξηζεί θαηάιιειν. 

Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαγξάθεη φιεο ηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ηνλ κεηνδφηε. Ο κεηνδφηεο θαη κφλνλ απηφο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πξνο φθεινο ηνπ δήκνπ.  

 

Άξζξν 4ν: 
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Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο κεηνδφηεο, δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ή ην Δεκνηηθφ πκβνχιην ή ηε κε επηθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ απηνηειή 

ππεξεζία επνπηείαο ησλ Ο.Σ.Α. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία (α’ ή/θαη β’ ζηάδην) δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε 

γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέισλ πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 5ν: 

Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο 

Η δεκφζηα πξφζθιεζε επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 

κεηνδφηεο.  

Η δεκφζηα πξφζθιεζε επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα 

Δηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

β) κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, ν κεηνδφηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, ή δελ πξνζέιζεη 

απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 

ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 

 

Άξζξν 6ν 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ 

παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξφζθιεζεο λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ή δελ ππνγξάςεη, ζα γίλεη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5. Σν ίδην ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο ζα παξαβεί φξν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο αθνχ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

 

Άξζξν 7ν: 

Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 48/2020 απφθαζε ηνπ 

Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο ηζφρξνλεο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ν Δήκνο νινθιεξψζεη ην ηδηφθηεην θηίζκα γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ παηδηθνχ ηαζκνχ. Με 

απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξηλ ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί απηή λα παξαηαζεί έσο θαη 

πέληε (5) έηε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Η πξάμε απηή ηνπ δήκνπ Πάηκνπ γηα φζν δηάζηεκα απνθαζηζηεί είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ εθκηζζσηή. 

Η κίζζσζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε 

εκεξνκελία παξέιεπζεο ηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο. 

Ο Δήκνο Πάηκνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο 

ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ή άιιεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία επηβάξπλζεο, εθφζνλ: 

1. Καηαξγεζεί ν παηδηθφο ζηαζκφο ελ φισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ψζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί 
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πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ, 

2. Μεηαζηεγαζηεί ν παηδηθφο ζηαζκφο ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ Δήκνπ, 

3. Παξαρσξεζεί ζε απηφλ απφ ηξίην ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο κίζζσζεο, 

4. Μεηαζηεγαζηεί ν παηδηθφο ζηαζκφο πξνο εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη πξνο επίηεπμε 

κηζζψκαηνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% κηθξφηεξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ήδε επί κέξνπο θαηαβαιιφκελσλ 

κηζζσκάησλ. 

5. Σν κίζζην θαηαζηεί αθαηάιιειν γηα ρξήζε, ιφγσ δεκηψλ απφ πιεκκχξα, ζεηζκφ ή θσηηά. 

 

Η ιχζε ηεο ζχκβαζεο πινπνηείηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θαη έγγξαθεο γηα ην 

ζθνπφ απηφ αλαθνίλσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο πξηλ ηε 

πινπνίεζή ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ παχεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ 

Δήκνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. 

Ο Δήκνο κπνξεί, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο. Η θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο, ηα δε απνηειέζκαηά 

ηεο επέξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο 

νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή πνζφ ίζν κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν 

θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. 

Επηηξέπεηαη ε απφ πιεπξάο ηνπ κηζζσηή κνλνκεξήο παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 

θαη πέληε (5) έηε. 

 

 

Άξζξν 8ν: 

Μίζζσκα – πιεξσκή – εγγύεζε – θξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ πξνο ρξήζε, πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη εληφο ηνπ 

πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εθκηζζσηή, θαηφπηλ εθδφζεσο θαη 

έγθξηζεο ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Οη ηπρφλ θξαηήζεηο θαη ηέιε επί ηνπ κηζζψκαηνο θάζε είδνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επηβαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. 

 

Άξζξν 9ν: 

Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) 

1. Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδψζεη ην κίζζην πξνο ρξήζε απφ ηνλ 

Δήκν θαηάιιειν θαη ζχκθσλν πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θαη 

ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο, 

νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία θαη απνδεζκεχνληαη ηπρφλ εγγπήζεηο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο 

αιιαγέο πνπ ρξεηαζηνχλ ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ ιφγσ ρξήζεο ηνπ σο παηδηθνχ ζηαζκνχ 

επηβαξχλνπλ ηνλ Δήκν θαη ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα ζπλαηλέζεη ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ζηελ έθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο εγθξίζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

2. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη λα παξαδψζεη απηά ζηνλ 

κηζζσηή ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ζπλδεδεκέλα κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο πφιεο. 
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3. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα φιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ 

ηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δαπάλεο 

εθθελψζεσο βφζξσλ, φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

4. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ζην αθίλεην θαη λα 

επαλνξζψλεη ηηο θζνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ (κίζζηνπ), κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηε ζηεγαδφκελε Τπεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ν κηζζσηήο (Δήκνο) έρεη ην εθιεθηηθφ δηθαίσκα λα πξνβεί:  

i. ε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, κε δεκνπξαζία 

ή απεπζείαο, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, 

ii. ε εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, 

παξαθξαηψληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε απφ ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή ε δαπάλε πξνθχπηεη 

απφ ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε. 

iii. ε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο απφ ηνλ 

εθκηζζσηή. 

 

 

 

Άξζξν 10ν: 

Τπνρξεώζεηο - Γηθαηώκαηα κηζζσηή 

1. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε ζηέγαζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ ηνπ κηζζσηή. 

2. Σνλ κηζζσηή (Δήκνο Πάηκνπ) βαξχλνπλ φιεο νη δαπάλεο γηα θσηηζκφ, λεξφ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

παξφκνηα επηβάξπλζε, σο επίζεο θαη θάζε δαπάλε θνηλνρξήζησλ ή άιιε ηνηαχηε βαξχλνπζα ηνλ 

κηζζσηή θαηά λφκν. 

3. Ο κηζζσηήο (Δήκνο Πάηκνπ) δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ εθκηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

κίζζηνπ νχηε γηα ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ. 

4. Ο Δήκνο Πάηκνπ, σο κηζζσηήο, δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, ζε θαθή θαηαζθεπή ή παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ή ζε ηπραίν 

γεγνλφο. 

5. Ο Γήκνο Πάηκνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνύλ θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη νη πνιίηεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο δηακόξθσζεο, βειηίσζεο θαη δηαξξύζκηζεο, 

πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο ηνπ κίζζηνπ θαηόπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ εθκηζζσηή. Οπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε, δηακφξθσζε ή εγθαηάζηαζε ζην κίζζην απφ ηνλ κηζζσηή ζπκθσλείηαη πσο γίλεηαη επ’ 

σθειεία ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, λα αθαηξέζεη φ,ηη 

ηνπνζέηεζε ζην κίζζην, ζε θάζε πάλησο πεξίπησζε έρεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ 

εθκηζζσηή, λα επαλαθέξεη ην κίζζην ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 11ν: 

Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο κίζζηνπ 

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο λνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ν λένο θχξηνο, λνκέαο, 

θάηνρνο ή επηθαξπσηήο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ 
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απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, ν δε κεηαβηβάδσλ ην δηθαίσκα (εθκηζζσηήο) ππνρξενχηαη πξνηνχ κεηαβηβάζεη ην 

αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Δήκν ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε/ λνκέα/ θαηφρνπ/ επηθαξπσηή 

θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη θαη ηνλ ίδην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κηζζσηηθή δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο 

λένο ηδηνθηήηεο/ λνκέαο/ θάηνρνο/ επηθαξπσηήο ζεσξείηαη εθεμήο εθκηζζσηήο θαη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζην 

φλνκά ηνπ, ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε, απφ ηφηε πνπ θνηλνπνηείηαη λφκηκα ζηνλ Δήκν ν νηθείνο λφκηκνο ηίηινο 

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

απηφο ρξήδεη θαηά λφκν κεηαγξαθήο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηίηινπ θηήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο (ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηηο παξαπέξα λφκηκεο ελέξγεηεο). 

 

 

 

Άξζξν 12ν: 

Λήμε ηεο κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 

παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη γηα απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή 

γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή, ζηελ παιαηφηεηα 

απηνχ ή ζε ηπραίν γεγνλφο. 

 

Άξζξν 13ν: 

Αλακίζζσζε - Τπεθκίζζσζε 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κίζζηνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη. 

 

Άξζξν 14ν: 

Γεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Δήκνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ 

απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Πάηκνπ θαη ζην 

δεκνζηέζηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Δήκνπ.  

 

Άξζξν 15ν: 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηεο β’ θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ζεηηθή εηζήγεζή ηεο ζα 

παξαπέκςεη ην ζέκα ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο πξνο ην Δεκνηηθφ πκβνχιην. 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Αθφκα, παξαηππία ηεο δηαδηθαζίαο δελ δίλεη ζηνλ εθκηζζσηή ή ζην κεηνδφηε θαλέλα δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε. Ο Δήκνο Πάηκνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο πξφζθιεζεο. 

 

Άξζξν 16ν 

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.270/1981 «πεξί 

θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζίλ ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003, ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
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Άξζξν 17ν: 

Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

 

Άξζξν 18ν 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκφζηα πξφζθιεζε παξέρνληαη απφ ηε Δηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Πάηκνπ θαηά 

ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ηει. 2247360300 θαη email info@patmos.gov.gr Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Δήκν απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

 Ο Δήκαξρνο 

 Πέληεο Ειεπζέξηνο  
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