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   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 
 
• Το Π.Δ. 270/81«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων», που βάσει του τελευταίου άρθρου οι διατάξεις του ισχύουν αναλόγως 
και επί μισθώσεως ακινήτων. 

•  Το Ν.3130/2003«Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις». 

• Το άρθρο 194 του νόμου  3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

• Το άρθρο 72, παρ.1 στ.1 και παρ.2του νόμου 3852/10(Πρόγραμμα 
Καλλικράτης–Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) 

• Το Ν.4555/2018ΦΕΚ 133/Α/19/7/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της 
Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» 

• Την Α.Δ.Σ. 21/2022 (ΑΔΑ:ΨΦΖΥΩΡΖ-ΝΞΗ) περί ορισμού μελών της Εκτιμητικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

• Την  Α.Δ.Σ. 22/2022(ΑΔΑ:6Ι2ΠΩΡΖ-7ΙΔ)  περί ορισμού μελών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών έτους 2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Τα υπ’αριθμ. Πρωτ. 2199/18-01-2022& 33128/19-11-2021  έγγραφα του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  περί αιτήματος μίσθωσης ακινήτου και το από 09/02/2022  έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   περί διαβίβασης των κτιριολογικών και Η/Μ 
προδιαγραφών    του ζητούμενου ακινήτου.  
 
                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη μεταστέγαση του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 194 του Ν.3463/2006 ,του Ν.3852/2010 και του Π.Δ 270/1981 και ακαλούμε 
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20)  
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης  ήτοι : 
                                

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ      ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΑΠΟ    13.10.2022    ΜΕΧΡΙ  03.11.2022        ΩΡΑ :10.00 Π.Μ 

 

 

Οι διαδικασίες του διαγωνισμού θα ολοκληρωθούν σε δύο στάδια   
ΣΤΑΔΙΟ Α:ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ  
ΣΤΑΔΙΟ Β:ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Τηλέφωνο :2631360983,987  
Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ :  panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

        elenikaltsoula@hotmail.com 
                                    ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
H δημοπρασία διεξάγεται σε δύο στάδια  ως εξής: 
 
ΣΤΑΔΙΟ Α:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Στο Α Στάδιο-το οποίο εκτείνεται από τη δημοσίευση έως την διενέργεια της 
δημοπρασίας-περιγράφονται όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταρτίσουν και να υποβάλουν προσφορά.Ο 
Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων ενώ η περίληψη θα δημοσιευθεί 
στις εφημερίδες ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ,ΑΙΧΜΗ & ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ   ,στην  ιστοσελίδα του Δήμου και 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,ΚΗΜΔΗΣ . Με την ανωτέρω διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι 
επιθυμούν και ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στη δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20 ) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι 13-10-2022, καταθέτοντας 
προσφορές. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, σε σφραγισμένο φάκελο 
και θα αποσταλούν και με φροντίδα της υπηρεσίας στην αρμόδια Επιτροπή του 
άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την 
καταλληλότητα των  προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της 
διακήρυξη Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των 
προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, 
συντάσσοντας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, αιτιολογημένη 
έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο. 
 
Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που 
προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Η εκτίμηση 
της Επιτροπής, με φροντίδα του Δήμου, θα κοινοποιηθεί σ' όσους εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον. 
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Εφεξής οι όροι «προσφορά» και «φάκελος» θα αναφέρονται στο σύνολο των 
στοιχείων και εγγράφων που πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους και 
θα περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
ακινήτου και γενικώς οτιδήποτε απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 
Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο Δήμος, θα 
κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή δημοπρασία, η οποία θα 
διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Μεσολογγίου , ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας. 
 
Α1.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Η μίσθωση θα διαρκέσει πέντε (5) έτη  και για όσο διάστημα περαιτέρω προβλεφθεί 
από το νόμο με την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν εκφράσει ως 
προς τούτο ρητή εναντίωση. Η μίσθωση θα αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης της 
σχετικής σύμβασης και την παράδοση του μισθίου. Οι βασικοί όροι της μίσθωσης 
αναφέρονται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας. 
Α2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της  Δημοτικής Ενότητας του Μεσολογγίου  
του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , σε κεντρική οδό ή κοντά σε κεντρική οδό και 
πλησιέστερα κατά το  δυνατό στο δημαρχείο στην έδρα του Δήμου επί της οδού 
Σταυροπούλου 31 να έχει πρόσοψη σε υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο και άμεση 
πρόσβαση σε αυτό (είσοδο σε αυτόν).καθώς και σε κοντινή απόσταση από στάση 
λεωφορείων. 
1.Ο χώρος να είναι ισόγειος και να έχει εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας  περίπου 
140 τ.μ.(καθαρά) +/- 5%. Ως «μη ωφέλιμη» επιφάνεια είναι αυτή που περιορίζεται 
από δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ύψος κάτω από 2,00μ., από εισόδους 
υπογείων/καταπακτών κλπ .Να διαθέτει   ένα (1) χώρο κουζίνας και τρείς   (3) 
τουλάχιστον χώρο υγιεινής (WC),ανδρών – γυναικών, ΑΜΕΑ  για το προσωπικό και 
τους επισκέπτες   Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . 
2. Να διαθέτει ή να δύναται να κατασκευάσει ένα (1) αυτοτελή χώρο εμβαδού 3 επί 
3 μ2 για φύλαξη αρχείων . 
3. Να διαθέτει σύστημα  ασφαλείας  για την φύλαξη των εγκαταστάσεων . 
4. Όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ τους. 
5. Να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδας φωτεινής ή μη επί του κτιρίου 
ή και τοποθέτηση διαφημιστικού πυλώνα, όπου θα αντιγράφεται η δραστηριότητα 
του μισθίου  
6. Να υφίσταται νομίμως ή να δύναται να αλλάξει χρήση με έκδοση άδειας δόμησης 
ως χώρος καταστήματος (ή καταστημάτων) ή / και χώρος γραφείων ή / και 
διοίκησης ή/ και χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τα εδάφια 3, 4, 5 και 10 
της παραγράφου Β του άρθρου 1 του Π.Δ./23.02.87 (ΦΕΚ-166/Δ’/1987) ως 
ισχύει, και τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.4269/14 ως ισχύει. 
7.Το ακίνητο θα θεωρείται ότι υφίσταται νομίμως, αν προκύπτει ως έχει: 
α) από την άδεια οικοδομής ή δόμησης με την οποία κατασκευάστηκε, ως αυτή 
βρίσκεται κατά την ημερομηνία υποβολής, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη 
ενδεχόμενες αναθεωρήσεις ή / και συμπληρώσεις ή / και ενημερώσεις φακέλου 
ή / και άλλες νόμιμες πράξεις, ή β) από την άδεια οικοδομής ή δόμησης με την οποία 
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κατασκευάστηκε, ως αυτή βρίσκεται κατά την ημερομηνία υποβολής, λαμβάνοντας 
δηλαδή υπόψη ενδεχόμενες αναθεωρήσεις ή / και συμπληρώσεις ή / και 
ενημερώσεις φακέλου ή / και άλλες νόμιμες πράξεις, σε συνδυασμό με ρύθμιση/εις 
Ν.4014/11, Ν.4178/13 & 4495/17 για την/ις οποία/ες θα πρέπει να έχει εξοφληθεί 
τουλάχιστον το 30% του προστίμου/ων. 
8. Να πληροί τις προδιαγραφές φωτισμού και αερισμού χώρου κύριας χρήσης σε 
όλους τους χώρους κύριας χρήσης που θα περιλαμβάνει. 
9. Να πληροί τις προδιαγραφές πυρασφαλείας της κατηγορίας και του χρόνου 
κατασκευής του όπως προβλέπεται από το 1308/Φ.701.2/11-01-2010 έγγραφο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
10. Να πληροί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας για την προβλεπόμενη χρήση. 
11. Να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με την εγκ. 9 
(α.π.οικ.29467/13-06-2012, ΑΔΑ:Β4Λ30-9ΙΑ) τους Ν.4030/11 και Ν.4067/12 ως 
ισχύουν και την 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ-18/Β’/15-01-2002) ως ισχύει. 
12.Να παρέχει προσβασιμότητα ΑμεΑ στο ισόγειο. 
13. Να διαθέτει ελεύθερο και ανεμπόδιστο ύψος τουλάχιστον 2,70 μ. κατ’ ελάχιστον 
και χωρίς παρέκκλιση στους χώρους κύριας χρήσης και 2,10 μ. στους χώρους 
βοηθητικής χρήσης, ανεξαρτήτως των λοιπών προδιαγραφών κύριας χρήσης, 
επιτρεπόμενης ενδεχόμενης ψευδοροφής για την κάλυψη Η/Μ εγκαταστάσεων, η 
οποία όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 2,30 μ. 
14. Να διαθέτει επαρκή εγκατάσταση αποχέτευσης, και σε περίπτωση που διέρχεται 
από το ακίνητο το δίκτυο αποχέτευσης του Μεσολογγίου να είναι συνδεδεμένο με 
αυτό. 
15. Να διαθέτει επαρκή παροχή ύδρευσης. 
16. Να διαθέτει επαρκή παροχή ηλεκτρισμού. 
17. Να διαθέτει επαρκή παροχή δικτύου δεδομένων και τηλεφώνου. 

18. Να διαθέτει επαρκές σύστημα κλιματισμού για ψύξη και θέρμανση. 
Στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 προσδιορίζεται, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που 
πρέπει να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ακολουθεί η τεχνική περιγραφή του ακινήτου.  
Α3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και 
να καταθέσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιλαμβάνεται στην παρούσα 
διακήρυξη (σελ. 6). Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και θα συνοδεύεται από 
σφραγισμένο φάκελο με (Α4 δικαιολογητικά συμμετοχής) εμπεριέχοντα όσα 
αναφέρονται παρακάτω. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:03.11.2022 &  ΩΡΑ :10.00 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
1. Κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  (Σταυροπούλου 
31-Μεσολόγγι -1ος όροφος -Τ.Κ. 30200) 

2. Αποστολή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης στο Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης   της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών   (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι -
1οςόροφος -Τ.Κ. 30200) 

 
Στον φάκελο   υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
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                    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου για τη Μεταστέγαση του Τμήματος 
Δημ.Κατάστασης & Ληξιαρχείου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή 
επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται 
αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με την υποβολή των φακέλων προσφοράς. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης, -μέχρι και οκτώ -8-
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών-οι οποίες δίνονται εντός 
πέντε -5-ημερών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι -120-ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με την συγκατάθεση του 
συμμετέχοντος. 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ 
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                                         ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

                                          

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ,ΦΑΝΕΡΗ ,ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  ) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 

                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

 

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL: 

ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

2.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

E-MAIL 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ Μ.Μ.Μ  

 

 

                        ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ  

 

         ΟΡΟΦΟΣ                  Τ.Μ  

 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 
❖ Το τηλέφωνο και το email μπορούν να είναι είτε του 

ιδιοκτήτη, είτε του εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, τα στοιχεία που θα δοθούν θα πρέπει να είναι 

έγκυρες οδοί επικοινωνίας. 

❖ Στο πεδίο «Ιδιότητα» δηλώνεται εάν ο 

ενδιαφερόμενος είναι κύριος, επικαρπωτής, 

συνιδιοκτήτης κ.λπ. 

❖ Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες συμπληρώνουν τα 

στοιχεία τους (βάσει των ανωτέρω) στην ομάδα 2. 
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-ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ- 
 
                                          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α.- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την 
πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 
1. Υπεύθυνη δήλωση / αίτηση του φυσικού προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία της 
παρούσης καθώς και ότι ο Συμμετέχων έχει λάβει γνώση των όρων της 
παρούσης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι το 
ακίνητο πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης, καθώς και ότι ο Συμμετέχων 
αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη έναντι του Δήμου για την ακρίβεια και την 
αλήθεια όλων των περιλαμβανόμενων στον φάκελο συμμετοχής του, καθώς και 
ότι θα συμφωνήσει σε όποιες εργασίες κριθούν απαραίτητες για την 
προσαρμογή του ακινήτου στις ανάγκες της υπηρεσίας και θα υπογράψει την αίτηση 
έκδοσης άδειας δόμησης για τις ως άνω εργασίες. Αναλυτικότερα, η 
υπεύθυνη δήλωση / αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται: 
 
α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό 
συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται η υποβολή 
ειδικής εξουσιοδότησης προς τούτο. 
 
β) για νομικά πρόσωπα, από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που 
υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με 
την προσφορά: i) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις 
αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό 
και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου, και ii) της σχετικής απόφασης/ 
πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού 
προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου 
στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί 
προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
 
γ) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με 
το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για τη νομιμοποίηση του ως άνω κοινού 
εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού 
καταστατικού.  
 
δ) σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η 
αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, 
εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι (α) και (β) του παρόντος άρθρου, 
με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό 
εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη η οποία 
συνυποβάλλεται με την προσφορά. 
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Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ΚΥΡΙΟΙ ή 
ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΕΣ ακινήτων, καθώς και ΚΑΤΟΧΟΙ βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 (τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου) της 
παρούσης. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει Αίτηση 
Συμμετοχής συμπληρώνοντας τη φόρμα της σελίδας 6.  
Την Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να συνοδεύει φάκελος στον οποίο υποχρεωτικά θα 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 
 

 

ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 
 Α.Ε. 

 

Εκπροσωπούνται από μέλος του 

Διοικητικού τους Συμβουλίου στο οποίο 

έχει παραχωρηθεί σχετικό δικαίωμα. 

Προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του 

Καταστατικού της εταιρείας 

(δημοσιευμένο στο ΦΕΚ) και πιστοποιητικό 

περί μη τροποποίησής του.  

 
 Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Εκπροσωπούνται από τον Διαχειριστή τους 

(προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο 

του Καταστατικού) ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (από τον έχοντα 

την διαχείριση και το δικαίωμα 

εξουσιοδότησης βάσει καταστατικού). 

 
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Οι προσφορές κατατίθενται από όλα τα 

μέρη ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 

εξουσιοδότηση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ 
 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΉΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ: 

 

Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο προς το τρίτο πρόσωπο. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι κάτοικος 

Μεσολογγίου , μπορεί με δήλωσή του που 

θα καταχωρηθεί στα πρακτικά, να διορίζει 

στο Μεσολόγγι πληρεξούσιο και αντίκλητο 

προς τον οποίο θα γίνεται κάθε συναφής 

προς την δημοπρασία κοινοποίηση από τον 

Δήμο. 

 
 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 

Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο του εκπροσώπου της εταιρείας 

προς το τρίτο πρόσωπο (βλ. και ανωτέρω 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Η ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ). 

Στην περίπτωση των Α.Ε. τρίτος μπορεί να 

ορίζεται εκπρόσωπος και με απόφαση του 

Δ.Σ. της εταιρείας. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ: 

α)το ως άνω καταστατικό ή (για τις Α.Ε.) 

πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο ορίζεται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος 
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θα υπογράψει την εξουσιοδότηση ή το 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

β)το πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 

του καταστατικού ή οι τυχόν τροποποιήσεις 

αυτού. 

γ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η από το οποίο 

αποδεικνύεται η νομιμοποίηση και η 

εκπροσώπηση της εταιρείας  

 

 
 
 
2. Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του 
νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή 
ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων. 
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του 
διαγωνισμού. 
4. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
1) Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας νομίμως θεωρημένους, μετά των σχετικών, 
αντιγράφων φύλλων και αποσπασμάτων από το αρμόδιο Κτηματολογικό 
γραφείο, καθώς και όλων των συνημμένων στους τίτλους σχεδίων, νομίμως 
θεωρημένων (τοπογραφικά ή / και κατόψεις). Έλλειψη οποιουδήποτε εκ των 
ως άνω στοιχείων ισοδυναμεί, για τις ανάγκες της παρούσης, με έλλειψη 
όλων. 

ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
✓ Συμβόλαιο αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής κ.λπ. 
✓ Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι νομίμως μεταγεγραμμένο και 

ελεύθερο βαρών και ότι θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά από το 
οικείο Υποθηκοφυλακείο σε περίπτωση που ο προσφέρων ανακηρυχθεί 
μειοδότης. 

Εάν ο προσφέρων είναι κάτοχος του ακινήτου δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης –leasing-με την προσφορά του πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
του κυρίου του ακινήτου στην οποία θα δηλώνεται: 
i  Η συναίνεσή του στην εκμίσθωση του ακινήτου 

ii  Ότι θα προσέλθει για την συνυπογραφή της σύμβασης. 

iii  Ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης θα 
υπεισέλθει ως εκμισθωτής στη σύμβαση με τον Δήμο για την υπόλοιπη διάρκεια 
αυτής με τους ίδιους όρους. 
 
2) Στην περίπτωση ακινήτου που δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία ή 
συνένωση τέτοιων, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσης, θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπλέον: (α) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού 
προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, 
με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση των πράξεων που απαιτούνται 
για την πλήρωση του όρου, σύμφωνα με τα συνυποβαλλόμενα σχέδια και 
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πίνακες, και (β) τα σχέδια και οι πίνακες που θα συνοδεύουν τις ως άνω 
πράξεις. 
3) Σκαρίφημα εντοπισμού του ακινήτου. 
 
4) Κατόψεις και τομές υπό κλίμακα 1:50 της πραγματικής κατάστασης του 
ακινήτου προς μίσθωση, επί των οποίων θα έχουν συνταχθεί βεβαιώσεις 
αρμόδιων μηχανικών, νομίμως σφραγισμένες και υπογεγραμμένες κατ’ 
αντικείμενο, ότι: «Το ακίνητο του σχεδίου περιγραφόμενο με τα στοιχεία ... 
και εμβαδά ... στις στάθμες ... αντιστοίχως: 
(α) υφίσταται νομίμως βάσει της/ων ... άδειας/ων οικοδομής / δόμησης ως 
βρίσκεται/ονται μετά των ... αναθεωρήσεων ή / και ... συμπληρώσεων ή / 
και τροποποιήσεων ή / και ενημερώσεων φακέλου αυτής/ων, για ... 
(περιγραφή τίτλων και εμβαδών αδείας/ων ως βρίσκεται/ονται). Σε 
περίπτωση δήλωσης/εων Ν.4178/13 συμπληρώνεται εδάφιο ως 
ακολούθως: «και της/ων ... δήλωσης/εων Ν.4178/13 για ... (αναλυτική 
περιγραφή δηλωμένων παραβάσεων).  
Σε περίπτωση που η/οι δήλωση/εις αφορά/ουν ιδιοκτησία/ες ευρύτερη/ες του προς 
μίσθωση ακινήτου, θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς οι παραβάσεις που αφορούν 
το προς μίσθωση ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση νομιμότητας αφορά 
την/ις ευρύτερη/ες ιδιοκτησία/ες συνολικά), 
 
(β) πληροί τις προδιαγραφές φωτισμού και αερισμού χώρου κύριας χρήσης 
κατηγορίας ... για εμβαδά ... στις στάθμες ..., 
(γ) πληροί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας σύμφωνα με ... (ανάλογα 
με την κατηγορία και την παλαιότητα), 
(δ) πληροί τις προδιαγραφές πυρασφαλείας σύμφωνα με ... (ανάλογα με 
την κατηγορία και την παλαιότητα), 
(ε) πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με ... 
(ανάλογα με την κατηγορία και την παλαιότητα) σε όλες τις στάθμες, 
(στ) παρέχει προσβασιμότητα ΑμεΑ σε όλες τις στάθμες και χώρο υγιεινής 
ΑμεΑ, ή δύναται να κατασκευάσει,  
(ζ) διαθέτει ελεύθερο και ανεμπόδιστο ύψος 2,65 μ. στους χώρους κύριας 
χρήσης και 2,40 μ. στους χώρους βοηθητικής χρήσης, με την επιφύλαξη 
του όρου 12 του άρθρου 2  
(η) διαθέτει εγκατάσταση αποχέτευσης σύμφωνα με τον όρο 13 του άρθρου 
2... (λεπτομέρειες της εγκατάστασης),  
(θ) διαθέτει παροχή ύδρευσης ... (λεπτομέρειες της εγκατάστασης), 
(ι) διαθέτει παροχή ηλεκτρισμού ... (λεπτομέρειες της εγκατάστασης), η 
οποία είναι ασφαλής,  
❖ διαθέτει παροχή δικτύου δεδομένων και τηλεφώνου ... (λεπτομέρειες 

της εγκατάστασης), 
❖ διαθέτει σύστημα κλιματισμού για ψύξη και θέρμανση ... (λεπτομέρειες 

της εγκατάστασης), το οποίο είναι επαρκές για τις ανάγκες του ακινήτου.» 
❖ τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν περιέχουν επιβλαβή για 

την υγεία δομικά στοιχεία, όπως αμίαντο. 
 
Σε περίπτωση που δεν ισχύει ήδη κάτι από τα παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος 
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μπορεί να προσκομίσει σχετική μελέτη, αρμοδίως υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη, που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα πλήρωσης των όρων, 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει την ως άνω μελέτη προ της 
παράδοσης του κτιρίου.Για τις ανάγκες της παρούσης, αρμόδιοι μηχανικοί 
θεωρούνται, κατ’αντικείμενο, οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί,μηχανολόγοι μηχανικοί Π.Ε., ή Τ.Ε. 
 
5) Αντίγραφα της/των άδειας/ων οικοδομής ή δόμησης και των αναθεωρήσεων 
ή / και τροποποιήσεων ή / και συμπληρώσεων ή / και ενημέρωσης 
φακέλου/ων αυτής/ων, καθώς και των σχεδίων που τη/ις συνοδεύουν 
(τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομές, ξυλότυποι). 
6) Αντίγραφο της/ων δήλωσης/εων Ν.4178/13, αν υπάρχει/ουν, στο/α οποίο/α 
θα φαίνεται η εξόφληση ποσοστού 30% του/ων προστίμου/ων τουλάχιστον, 
συνοδευόμενο/α από το σύνολο των σχεδίων (τοπογραφικό, διάγραμμα 
κάλυψης, κατόψεις, τομές) που θα συνυποβληθούν με τη/ις δήλωση/εις, επί 
των οποίων θα έχει συνταχθεί βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού ότι τα 
σχέδια είναι όμοια με εκείνα που θα συνοδεύουν τη/ις δήλωση/εις στο 
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ νόμιμα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη. 
7) Πιστοποιητικό/ά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) συμφώνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 2 του ΦΕΚ-407/Β /́09-04-2010 περί «κανονισμού ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων». 
8) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ  ( Ή ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ 
ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΩΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ :  

Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες ή ότι έχουν 
ρυθμιστεί με τους πρόσφατους Νόμους και τα σχετικά πιστοποιητικά τακτοποίησης . 
Οι παρακάτω υπεύθυνες   δηλώσεις  πρέπει να κατατεθούν πρωτότυπες με Επικύρωση 
του γνησίου του δηλούντος . 
 
Β.- Επίσης οι ενδιαφερόμενοι, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της 
σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν 
το μίσθιο για χρήση στον Δήμο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη 
σχετική απόφαση έγκρισης της μίσθωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή 
που διενεργεί τη δημοπρασία, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου 
πρώτου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση επιστρέφεται στον μεν τελευταίο μειοδότη 
μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 
παράδοσης – παραλαβής, καθώς και της σύμβασης μίσθωσης, στους δε λοιπούς 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του από 
την Οικονομική Επιτροπή. 
 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη 
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Με τις υπεύθυνες δηλώσεις που ακολουθούν ο προσφέρων θα δεσμεύεται, στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί μειοδότης, για την προσκόμιση των παρακάτω 
αντιστοίχων πιστοποιητικών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιτ/νίας  του διαγωνισμού, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραλαβή του κτηρίου και η υπογραφή της 
μισθωτικής σύμβασης εντός 40 ημερών από την ως άνω έγκριση. 

 
 
ΣΤΑΔΙΟ Β: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Β1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, ορίζει την ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλών επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο 
εκείνοι των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα κατά την αξιολόγηση [Π.Δ. 
270/81 άρθρο 5 περ. Β΄]. Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού 
ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της 
παρούσης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
Η μειοδοτική δημοπρασία θα γίνει φανερή και προφορική ενώπιον της παραπάνω 
Επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση. 
1.Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ' 
αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον 
εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 
2. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά 
σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους. 
3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν 
γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην 
Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, η οποία τις μνημονεύει στο πρακτικό και 
γνωμοδοτεί γι' αυτές προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποφασίζει γι' αυτές με 
πλήρη αιτιολογία. 
4. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ 
αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό. 
5. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
6. Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για την πραγματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο 
από κάθε είδους δουλείας. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω 
δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου 
ποσού, είτε στη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση 
της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό. 
7. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του 
μειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκομίσει. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, οφείλουν να 
συμμετάσχουν στην προφορική δημοπρασία μετά των εγγυητών τους. Ο τελευταίος 
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μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο τελευταίος μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να 
αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 
 
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά. 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η δε υποχρέωση μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως στον επόμενο και δεσμεύει τον τελευταίο. 
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την 
Επιτροπή πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζων και το προς τούτο νόμιμο 
πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει «δι’ ίδιον αυτού λογαριασμόν». 
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ενστάσεις 
κατά της διαδικασίας. Η Επιτροπή διενέργειας γνωμοδοτεί γι’ αυτές προς την 
Οικονομική Επιτροπή. 
Β2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Επί των ενστάσεων και των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική 
Επιτροπή. 
[Οι σχετικές αποφάσεις των παραπάνω οργάνων, αν και είναι άμεσα εκτελεστές, 
τελούν υπό την αίρεση εγκρίσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 
του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα -30- ημερών από την περιέλευσή 
τους σε αυτήν, η οποία και αποφαίνεται για τη νομιμότητά τους. Μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων αυτών 
ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τις 
ειδικές επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων) σύμφωνα με το άρθρο 238 του ιδίου Νόμου.] 
Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά, ο δε μειοδότης δεν 
δικαιούται αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. 
Β3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί 
ενδιαφερόμενος – μειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την 
αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 
όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό 
Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή από αρμόδια 
διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης με τον εγγυητή 
του αρνηθούν να υπογράψουν το πρακτικό ή επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός με το εγγυητή του εμπροθέσμως για τη σύνταξη 
και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται 
εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 
Δημάρχου, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης. 
Β4 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
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Ο μειοδότης υποχρεούται εντός σαράντα -40- ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία περιήλθε σε γνώση του το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας: 
❖  να παραδώσει το ακίνητο στον Διευθυντή ή/και Προϊστάμενο της υπό 

στέγαση Υπηρεσίας έτοιμο προς χρήση βάσει των συμφωνηθέντων, κατόπιν 
υποδείξεων υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (ο οποίος και θα 
προσυπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής), σε 
περίπτωση που το κτίριο χρίζει περιορισμένων τεχνικών παρεμβάσεων και να 
προσέλθει μετά του εγγυητή του, για την υπογραφή του μισθωτηρίου 
συμβολαίου, έχοντας προσκομίσει τουλάχιστον δέκα -10- ημέρες πριν τα 
ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη πιστοποιητικά. 

❖  Να παραδώσει εμπεριστατωμένη μελέτη όπου θα περιλαμβάνονται 
λεπτομερώς οι εργασίες και το σύνολο των τεχνικών παρεμβάσεων που 
απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα που πρέπει 
να παραδίδονται ανά μήνα στην Υπηρεσία μέχρι την υπογραφή του 
μισθωτηρίου συμβολαίου, για την περίπτωση που το κτίριο χρίζει μεγάλου 
πλήθους τεχνικών παρεμβάσεων και σε προθεσμία δέκα -10- ημερολογιακών 
ημερών από την παράδοση του τελευταίου παραδοτέου θα ακολουθήσει η 
υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αφού προηγούμενα υποβληθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και η παράδοση-παραλαβή του κτιρίου. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εκ μέρους του εκμισθωτή: 
❖ ο Δήμος μπορεί να θεωρήσει την πάροδο του χρόνου αυτού αιτία για 

υπαναχώρηση και εκ νέου μίσθωση αναλόγου ακινήτου με καταλογισμό στον 
αρχικό μειοδότη της τυχόν επί πλέον διαφοράς του μισθώματος μέχρι λήξεως 
του χρόνου μισθώσεως. Το καταλογιζόμενο ποσόν βεβαιώνεται και 
εισπράττεται κατά την διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

Οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης δεν επέρχονται σε περίπτωση 
καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, ανωτέρα βία ή απρόβλεπτο 
γεγονός. 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5)  έτη, αρχομένη από την ημερομηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να 
παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της 
μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. 
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Το μίσθωμα υπόκειται στις κρατήσεις που βαρύνουν τον εκμισθωτή, όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 
Συγκεκριμένα :Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που 
ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987) 
3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για τρία έτη, εκτός εάν νέος Νόμος 
ορίσει άλλως. Μετά τα τρία έτη  υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται 
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με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός 
ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 
4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
Η πληρωμή του μισθώματος, που αρχίζει από την παράδοση της χρήσης του μισθίου, 
ενεργείται κατά μήνα και στο τέλος αυτού. 
▪ Το μηνιαίο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης 

θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος,αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα 
προβλεπόμενα από το  νόμο δικαιολογητικά.  

▪ Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας . Οι 
τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα 
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. 

▪ Το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό για τα τρία (3) πρώτα χρόνια και στη 
συνέχεια δύναται να υπάρξει αναπροσαρμογή με βάση σχετική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

5. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη 
στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την 
διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει 
τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
ψύξης-θέρμανσης , που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου 
ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου η στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας 
επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. 
[Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι 
ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων.] 
Ο Μισθωτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή για τις παραπάνω 
φθορές-βλάβες. 
Ο Μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ο ίδιος στις αναγκαίες επισκευές, 
μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του Εκμισθωτή, χωρίς αυτός να έχει 
δικαίωμα να ζητήσει επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. 
 
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ : 
❖ σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μπορεί 

να θεωρήσει την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αιτία για υπαναχώρηση, 
μίσθωση αναλόγου ακινήτου και καταλογισμό της τυχόν επί πλέον διαφοράς 
του μισθώματος, μέχρι λήξεως του ορισθέντος χρόνου μισθώσεως, εις βάρος 
του εκμισθωτή. Το καταλογιζόμενο ποσόν βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά 
την διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

❖ στην επισκευή των βλαβών σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη 
σχετική δαπάνη από τα μισθώματα (η δαπάνη θα προκύπτει από τεχνική 
έκθεση-βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου). 

❖ στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 
επισκευής. 

 
6. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
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Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται δαπάνη του να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως 
ώστε να παραδώσει το κτήριο συνδεδεμένο με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής 
ωφελείας, οι λογαριασμοί των οποίων βαρύνουν τον Δήμο. 
Ο Δήμος θα επιβαρύνεται μόνο με την αναλογούσα σε αυτόν δαπάνη κεντρικής 
θερμάνσεως, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών τελών και δεν βαρύνεται με 
οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που τυχόν εισπράττεται μέσω των λογαριασμών των 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 
 
7. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Εάν το ακίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, 
επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο 
πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, 
θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού. 
Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στην 
Διεύθυνση Οικονομικών των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής. 
Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να στεγάσει στο ακίνητο διαφορετική 
Υπηρεσία από αυτήν για την οποία έγινε ο διαγωνισμός και γενικώς να κάνει χρήση 
του μισθίου κατά τρόπο που δεν παραβαίνει τα οριζόμενα στη σύμβαση. 
Τυχόν στέγαση άλλης Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους 
της παρούσης, ούτε επιπλέον υποχρεώσεις για τον εκμισθωτή. 
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) 
✓ Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά 

του πυρός, διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν 
ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς. 

✓  Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που 
αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., 
Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους 
υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση 
μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. 

✓  Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις 
εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης, καθώς επίσης και 
σε όλες τις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις φθορές που 
προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου), μέσα στην 
προθεσμία που τάσσεται από τον Δήμο. 

✓ Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω 
εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί: 
(α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 
από τον εκμισθωτή, 
(β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος 
του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 
(γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε 
βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του 
ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
5. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση 
του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική 
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Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και 
διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 

✓ Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοση του στον 
εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται με την σύνταξη πρωτόκολλου 
παράδοσης - παραλαβής. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Δήμαρχο, να 
παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην 
παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε, να προσέλθει συντάσσεται 
Πρωτόκολλο και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η με Πρωτόκολλο παραλαβή 
του ακινήτου (μισθίου), δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις 
ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου. 

✓ Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε 
νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η 
μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, 
νομέα,επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. 

✓ Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά 
άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος 
τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., 
νομίμως μεταγεγραμμένος. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ 
✓ Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή 
κατάσταση,προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά 
ευθύνεται σε αποζημίωση. 

✓ Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να 
παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά 
ευθύνεται σε αποζημίωση. 

✓ Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να 
καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή (α) για επιγενόμενες βλάβες ή 
ζημιές στο ακίνητο του, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή 
κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κ.λ.π. (η έννοια των 
συνήθων χρήσεων επί μισθώσεων των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών 
μισθώσεων), (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την 
κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή (γ) αν, από δική του 
υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, ή (δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του 
διαγωνισμού. 

✓ Τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  βαρύνει η καταβολή της δαπάνης ηλεκτρικού 
ρεύματος και του νερού του μισθωμένου ακινήτου, καθώς και των εξόδων 
λειτουργίας της πολυκατοικίας (κοινόχρηστα, δαπάνη εκκένωσης βόθρου κ.λ.π.), 
πλην της δαπάνης καθαριότητας που αναλογεί στο μίσθιο, υπό τον όρο ότι το 
σχετικό παραστατικό θα εκδίδεται επ’ ονόματί του. 

✓ Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχει τη 
δυνατότητα ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση, να 
εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση 
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είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, 

χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.Ο μισθωτής 
υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση. 

✓ Ο μισθωτής δύναται, με δικές του δαπάνες, να προβεί σε κάθε είδους τροποποίηση 
των εσωτερικών χώρων του μισθίου με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η 
στατικότητα και ο φέρων σκελετός του κτηρίου, αφού ενημερώσει τον εκμισθωτή. 
Οποιαδήποτε προσθήκη ή μετατροπή προς διαμόρφωση του χώρου με τη λήξη της 
μίσθωσης δύναται να παραμείνει εφόσον επιθυμεί ο μισθωτής προς όφελος του 
μισθίου μη δικαιούμενου του εκμισθωτή να ζητήσει την επαναφορά στην 
προηγούμενη κατάσταση. 
9. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ 
Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον Δήμο αν ο τελευταίος μεταφέρει 
ή συστεγάσει την Υπηρεσία σε άλλο ακίνητο, δικό του από οποιαδήποτε αιτία, πριν 
από την λήξη της μίσθωσης ή ήθελε καταργηθεί η σχετική Υπηρεσία, ή οργανωθεί 
κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Δήμος μπορεί να λύσει μονομερώς την 
μίσθωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον τριάντα -30- ημέρες 
πριν την αποχώρηση,οπότε παύει η υποχρέωση αυτού προς καταβολή μισθώματος. 
Η παράβαση οιουδήποτε εκ των όρων της παρούσης παρέχει στα συμβαλλόμενα 
μέρη το δικαίωμα να λύσουν μονομερώς δια καταγγελίας την σύμβαση. 
10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
Για την απόδοση του μισθίου από τον Δήμο στον εκμισθωτή μετά τη λήξη του χρόνου 
μίσθωσης συντάσσεται Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από 
την Προισταμένη Τμήματος Δημοτικής κατάστασης & Ληξιαρχείου  και του ιδιοκτήτη. 
ΠΡΟΣAΡΤΗΜΑ 2 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: Το κτίριο που θα στεγάσει τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής 
κατάστασης & Ληξιαρχείου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός του Μεσολογγίου ,προτεινόμενη περιοχή  είναι η περιοχή που βρίσκεται 
πλησίον του ήδη υφιστάμενου Δημαρχιακού Μεγάρου  . 
ΕΜΒΑΔΟΝ: Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού 
προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης και να είναι συνολικού 
ελαχίστου καθαρού  εμβαδού 140 τ.μ. 
Π.Ε.Α.: Δ΄ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΑ 
Για τη στέγαση του Τμήματος Δημοτικής κατάστασης & Ληξιαρχείου , απαιτείται το 
υπό μίσθωση κτίριο  να είναι ισόγειο, σε μικρή απόσταση από το Δημαρχιακό 
Μέγαρο (Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο ), κατασκευασμένο σύμφωνα με 
εγκεκριμένη οικοδομική άδεια . 
Το κτίριο θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο ή κατασκευασμένο σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες της 
οικοδομικής του άδειας, να δύναται να στεγάσει την ανωτέρω χρήση και να πληροί 
τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ισχύοντα πολεοδομικού και κτιριοδομικού 
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κανονισμού, των κανονισμών ασφαλείας, στατικής επάρκειας, των οικοδομικών και 
αντισεισμικών κανονισμών, καθώς και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις . 
Στο προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται όλες οι 
απαιτούμενες ανά περίπτωση αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων (π.χ. Υπηρεσίας Δόμησης, Πυροσβεστικής 
σύμφωνα με το σχετικό και ισχύον πιστοποιητικό πυρασφάλειας,  κλπ). Να είναι 
διαθέσιμα όλα τα στοιχεία νομιμότητας και ασφάλειας, και τα πιστοποιητικά σε ισχύ 
(π.χ. το υποχρεωτικό σε περιπτώσεις νέων μισθώσεων, Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης). 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα (γραφείο , 
χώροι υγιεινής  κ.λ.π.) ή με δυνατότητα διαρρύθμισης  σε  βοηθητικούς χώρους που 
προβλέπονται για τη στέγαση  Δημόσιας υπηρεσίας , να είναι σε άριστη κατάσταση 
και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, 
θερμάνσεως, αποχέτευσης, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, 
κλιματισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.). Τα δομικά υλικά 
κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, 
όπως π.χ. αμίαντο.  
Τα παράθυρα  και κάθε άνοιγμα φυσικού φωτισμού και αερισμού πρέπει να φέρουν 
διπλούς υαλοπίνακες, και για λόγους ασφάλειας του κτιρίου τα ανοίγματα θα πρέπει 
να έχουν κάγκελα ή / και γενικά μηχανισμούς ασφαλείας. 
Γενικά όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις εργασίες διαμόρφωσης του υπό 
μίσθωση χώρου θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα εξυπηρετούν την λειτουργία 
του. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι γενικές απαιτήσεις –κτιριακές προδιαγραφές υπαγορεύονται από: 
1. Τις σε ισχύ πολεοδομικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 
(Ν.4067/2012ΦΕΚ79/τ.Α΄) ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 
(Ν.1577/1985ΦΕΚ210/τ.Α΄/18−12−1985) για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάστασή του. 
2. Τις διατάξεις Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (ΦΕΚ 2998/Β΄/2020), σχετικά με την 
ύπαρξη στις εγκαταστάσεις προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων 
3. Τον ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων 
4. Την Απόφαση με Αριθμ.37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ635Β/27-04-2007). 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Οι χώροι του κτιρίου (εσωτερικοί και εξωτερικοί) πρέπει να έχουν κατάλληλη 
διαμόρφωση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βάσει της Απόφαση με 
Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (ΦΕΚ 2998/Β΄/2020). 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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