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Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Κόνιτσας

Στις 19 Νοεµβρίου 

διενεργηθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κόνιτσας, (2

Αίθουσα συνεδρίασης ∆.Σ) στην Κόνιτσα, 

δηµοπρασία, για την 

άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 270/1981. Η µίσ

θα συναφθεί προκειµένου να στεγάσει το υπό σύσταση Κέντρο 

Πληροφόρησης του ∆ήµου Κόνιτσας και να υποστηρίξει τη λειτουργία της 

αντένας του Κέντρου, σύµφωνα µε την

υπεγράφη µεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ηπείρου, της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου

Ιωαννιτών και του ∆ήµου 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Κόνιτσας 

∆ιακηρύσσει ότι: 

9 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 

διενεργηθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κόνιτσας, (2

Αίθουσα συνεδρίασης ∆.Σ) στην Κόνιτσα, φανερή, τακτική 

δηµοπρασία, για την µίσθωση ακινήτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

3463/2006 και του Π.∆. 270/1981. Η µίσ

προκειµένου να στεγάσει το υπό σύσταση Κέντρο 

Πληροφόρησης του ∆ήµου Κόνιτσας και να υποστηρίξει τη λειτουργία της 

υ Κέντρου, σύµφωνα µε την Προγραµµατική Σύµβαση που 

υπεγράφη µεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ηπείρου, της 

τρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ.Μακεδονίας, του ∆ήµου 

Ιωαννιτών και του ∆ήµου Κόνιτσας. Ο παραπάνω σχεδιασµός θα 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  9/2015
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:00 -11:00 θα 

διενεργηθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κόνιτσας, (2ος όροφος- 

τακτική µειοδοτική 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

3463/2006 και του Π.∆. 270/1981. Η µίσθωση κτιρίου 

προκειµένου να στεγάσει το υπό σύσταση Κέντρο 

Πληροφόρησης του ∆ήµου Κόνιτσας και να υποστηρίξει τη λειτουργία της 

Προγραµµατική Σύµβαση που 

υπεγράφη µεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ηπείρου, της 

Μακεδονίας, του ∆ήµου 

Κόνιτσας. Ο παραπάνω σχεδιασµός θα 

/2015 
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πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης: «Λειτουργία 

∆ιασυνοριακής ∆οµής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

των πέτρινων κατασκευών». Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί µε τους παρακάτω 

όρους:  

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο διαγωνισµού-Περιγραφή ακινήτου 

 
Με την παρούσα τίθεται σε φανερό και προφορικό, µειοδοτικό 

διαγωνισµό η µίσθωση έτοιµου προς χρήση ακινήτου στο ∆ήµο Κόνιτσας 

για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης του ∆ήµου Κόνιτσας 

και της λειτουργίας της αντίστοιχης αντένα του Κέντρου. 

Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει: 

1. Να βρίσκεται σε χώρο εντός της Πλατείας ∆ηµαρχείου του ∆ήµου 
Κόνιτσας. 

2. Να είναι ισόγειο, να έχει πρόσοψη επί δηµοτικής οδού και 
επιφάνεια ικανή να στεγάσει δηµοτική Υπηρεσία, ήτοι µεταξύ 45-
70  τετραγωνικών µέτρων.  

3. Να διαθέτει όλες τις παροχές, όπως ηλεκτρισµού και ύδρευσης, 
σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης, δυνατότητα σύνδεσης µε 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο κ.λ.π. 

4. Να διαθέτει δικό του W.C. 
5. Να διαθέτει επαρκή, φυσικό και µη φωτισµό και αερισµό. 
6. Να έχει κατά το δυνατόν παραδοσιακή φυσιογνωµία, 

εναρµονιζόµενη µε το ιστορικό κέντρο της πόλης. 
 

Άρθρο 2ο 

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι έχουν ήδη προσκληθεί εγγράφως και  

µετείχαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας µίσθωσης ακινήτου, που 

δροµολογήθηκε δυνάµει της αρ. 9/2015, µε αρ.Πρωτ. 9880/20-10-2015 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος/∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κόνιτσας, θα 

προσέλθουν στις 19/11/2015, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 -11:00 

στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κόνιτσας, (2ος όροφος- Αίθουσα 

συνεδρίασης ∆.Σ) στην Κόνιτσα, όπου θα λάβει χώρα ο διαγωνισµός. 

 2. Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα 

µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα 

γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το 

ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το 

µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη.  

3. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στα 
γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας, στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή άλλο 
εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή αρµόδιο υπάλληλο, 
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εγγράφως, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία που θα γίνει ο διαγωνισµός. 
 Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή 
της συµµετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρµόδια για το διαγωνισµό 
Επιτροπή του ∆ήµου σε -24- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο 
διαγωνισµός.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού από την αρµόδια 
επιτροπή δηµοπρασιών, η οποία µε εισήγησή της την υποβάλλει στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κόνιτσας προκειµένου η τελευταία ν’ 
αποφασίσει σχετικά. 

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή, µνηµονεύονται 

στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη 

αιτιολογία.  

4. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαµηλότερο ποσό ανά 

τετραγωνικό µέτρο.  

5. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος 

αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης.  

Άρθρο 3Ο  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - δικαιολογητικά.  

 

1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες, των 

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα στην πρώτη φάση του 

∆ιαγωνισµού.  

2. Όποιος έχει κληθεί και επιθυµεί να συµµετάσχει στη µειοδοτική 

δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµέρα 

και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά, επί 

ποινής αποκλεισµού: 

 α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό 

πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να 

προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς 

και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία.  

β) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, 

που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. 

 γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων 

διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε 

δουλεία και δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του ∆ήµου Κόνιτσας για 

ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.  

ε) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο 

σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της ετήσιας προσφοράς του µισθώµατος 

του αιτούντα.  
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στ) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα 

της δηµοπρασίας. 

 ζ) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το 

δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την 

έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και τη νόµιµη σχετική εξουσιοδότηση, 

διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην 

αρµόδια Επιτροπή µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.  

4. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που 

έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την 

εκτιµητική επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει 

ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 

διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.  

 

Άρθρο 4ο 

‘Οριο πρώτης προσφοράς 

 

 Η πρώτη προσφορά, η οποία αποτελεί και την τιµή εκκίνησης της 

µειοδοτικής δηµοπρασίας καθορίστηκε, σύµφωνα µε την απόφαση 1/2015 

της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Κόνιτσας, στο ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ µηνιαίως. 

Το µίσθωµα ορίζεται µηνιαίο, προκαταβαλλόµενο µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο έκαστου µήνα. 

Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου 

έτους της µίσθωσης. Μετά θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 3%, 

υπολογιζόµενη κάθε φορά στο προηγουµένως καταβαλλόµενο µίσθωµα.  

Ο µισθωτής βαρύνεται και µε το τέλος χαρτοσήµου.  
 

  

 Άρθρο 5ο 

Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων. 

 

1. Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο 

Κόνιτσας για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, 

το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλεία. Ο ∆ήµος 

Κόνιτσας εφόσον διαπιστωθεί ότι, κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, 

δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού, 

είτε τη µείωση αυτού. Ο ∆ήµος Κόνιτσας δικαιούται να προβεί στη 

µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό.  
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2. Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις έγγραφες 

διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να 

προσκοµίσει. Μέχρι την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου και την πλήρη 

παράδοση αυτού στο ∆ήµο Κόνιτσας, δεν δικαιούται να ενεργήσει στο 

χώρο καµιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να 

µεταβάλλει την µορφή, χωρίς την άδεια του ∆ήµου Κόνιτσας, ούτε και να 

επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του  ∆ήµου 

συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου, λόγω παράβασης των όρων της 

διακήρυξης. 

Άρθρο 6ο 

Υπογραφή της σύµβασης. 

 

1. Ο µειοδότης αυτού οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση στο µειοδότη της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί 

καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Κόνιτσας, χωρίς δικαστική παρέµβαση και 

ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και 

εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για την πληρωµή της τυχόν επιπλέον 

διαφοράς µισθώµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας και µέχρι 

λήξεως του ορισθέντος χρόνου µισθώσεως από την διακήρυξη. Αυτό ισχύει 

και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η 

σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 

 2. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία 

ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνοµά του. 

3. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την 

αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 

3463/2006 σε συνδυασµό και επικουρικά µε τις διατάξεις του 

Π.∆.715/1979.  

Άρθρο 7ο 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 

 

 1. Η δηµοπρασία µαταιώνεται αν στον τόπο και κατά το χρόνο 

διενέργειας της δεν εµφανισθεί ενδιαφερόµενος να συµµετάσχει σ' αυτήν. 

Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι 

δυνατή µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 

οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, η 

µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση.  

2. Το αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν όλους τους 

διαγωνιζόµενους.  

3. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται αν ο µειοδότης, χωρίς νόµιµο 

λόγο, δεν προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
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 4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης 

εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006 σε 

συνδυασµό και επικουρικά µε τις διατάξεις του Π.∆.715/1979. 

 

Άρθρο 8ο 

Λοιπές διατάξεις. 

 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:  

α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη λύση της σχετικής σύµβασης. 

 β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, 

γ) την υπέρ του ∆ήµου Κόνιτσας κατάπτωση της εγγύησης που έχει 

κατατεθεί από αυτόν, λόγω ποινικής ρήτρας, χωρίς να απαιτείται απόδειξη 

από πλευράς ∆ήµου Κόνιτσας οποιασδήποτε ζηµίας. ∆εν αποκλείεται ακόµη 

να επιδιώξει ο ∆ήµος και την αποζηµίωση του για κάθε άλλη ζηµιά που 

τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη λύση 

σύµβασης.  

2. Τα δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, 

τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν 

επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. Σε περίπτωση 

άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη 

των δηµοσίων εσόδων.  

3. O τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς 

αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 

Οικονοµική Επιτροπή. 

4. Επίσης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση για την υπόλοιπη 

διάρκεια της µίσθωσης, εάν ο ∆ήµος αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο ή 

σταµατήσει η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης. 

5. Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου 

Κόνιτσας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κόνιτσας και στον ιστότοπο 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ, δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 

 

 

Άρθρο 9ο 

∆ιάρκεια µίσθωσης 

 

Η µίσθωση θα ξεκινήσει από την υπογραφή του παρόντος 

µισθωτηρίου συµφωνητικού και ο χρόνος διάρκειάς της θα λήξει  στις 

31.12.2020. 

 Με την παράδοση και παραλαβή του µισθίου ακινήτου 

αποδεικνύεται µε βεβαιότητα η ουσιαστική έναρξη της µίσθωσης και η 

υποχρέωση πληρωµής του µισθώµατος, αφού έχει πλέον εκπληρωθεί ο 

κύριος σκοπός της µισθωτικής σύµβασης και ο ∆ήµος Κόνιτσας µπορεί να 

έχει την πραγµατική χρήση του µισθίου.  
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Άρθρο 10ο 

Υποχρεώσεις µισθωτή-εκµισθωτή 

1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει µε δικά του έξοδα όλες 

τις εργασίες των συνδέσεων µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης 

(ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφώνου κλπ) και των 

αναγκαίων εγκαταστάσεων (θέρµανσης, πυροπροστασίας κλπ) και να το 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Ειδικότερα οι ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι επαρκείς για τις ανάγκες ταυτόχρονης 

λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π. ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 

Επίσης ο εκµισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο ασφαλισµένο κατά 

της πυρκαγιάς, απαλλασσοµένου του ∆ήµου Κόνιτσας για τις τυχόν ζηµίες 

από πυρκαγιά. 

 2. Το µίσθωµα θα καθοριστεί από το αποτέλεσµα της µειοδοτικής 

δηµοπρασίας. Τον αναδειχθεισόµενο ανάδοχο βαρύνουν τα βάρη και όλες 

οι νόµιµες κρατήσεις, φόροι, τέλη που αναφέρονται στο µίσθωµα που 

εισπράττει, όπως χαρτόσηµα, Τ.Α.Π. κ.λ.π., καθώς και ότι άλλο θεσπιστεί 

κατά τη διάρκεια της συµβάσεως. Αντίθετα οι λογαριασµοί κοινής ωφέλειας 

(ηλεκτρισµό, ΕΥ∆ΑΠ, τηλέφωνα κλπ) βαρύνουν το µισθωτή. Λοιπές 

κοινόχρηστες δαπάνες βαρύνουν τον εκµισθωτή.  

3. Η χρησιµοποίηση του µισθίου µετά τη λήξη της µίσθωσης 

θεωρείται σιωπηρή παράταση της µίσθωσης, εφόσον ο εκµισθωτής γνωρίζει 

ότι ο ∆ήµος Κόνιτσας εξακολουθεί να χρησιµοποιεί το µίσθιο και δεν 

εναντιώνεται µε ρητή εξώδικη όχληση προς το ∆ήµο για την απόδοση του 

µισθίου. Το µίσθωµα που οφείλεται στην περίπτωση αυτή είναι το ίδιο µε 

αυτό, που καταβαλλόταν µέχρι τη λήξη της µίσθωσης, χωρίς να παρέχεται 

το δικαίωµα στον εκµισθωτή να ζητήσει την επαύξηση του µισθώµατος, 

επικαλούµενος την αύξηση της µισθωτικής αξίας του ακινήτου, διότι αν 

θεωρούσε ασύµφορη τη συνέχιση της µίσθωσης µπορούσε να απαιτήσει 

την απόδοση του µισθίου.  

4. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να διενεργεί στο µίσθιο τις αναγκαίες 

επισκευές, µετά από σχετική ειδοποίηση προς αυτόν από το ∆ήµο Κόνιτσας. 

Ο µισθωτής δικαιούται να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή 

µεταρρύθµιση στο µίσθιο µετά από σχετική άδεια του εκµισθωτή σε τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφόρησης του ∆ήµου Κόνιτσας.  

5. Ο ∆ήµος Κόνιτσας µπορεί να καταγγείλει αζηµίως τη µίσθωση:  

α) Μετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή 

τριάντα (30) ηµερών τουλάχιστον πριν από τη λύση της µίσθωσης οπότε 

παύει και η κάθε υποχρέωση του ∆ήµου Κόνιτσας προς καταβολή 

µισθώµατος από της αποχώρησης. 

β) Χωρίς προειδοποίηση, αν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που 

καθιστά µη αξιώσιµη τη συνέχιση της µίσθωσης κατά την καλή πίστη. 

Σπουδαίο λόγο συνιστά ειδικά (αλλά όχι µόνο) η µη έγκριση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο του εντάλµατος πληρωµής του µισθώµατος. 
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6. Ο ∆ήµος Κόνιτσας σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να 

αποζηµιώσει τον εκµισθωτή για τις βλάβες ή ζηµίες στο µίσθιο από τη 

συνήθη χρήση ή την κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός. Η 

έννοια της συνήθους χρήσης επί µισθώσεως του ∆ήµου Κόνιτσας, είναι 

ευρύτερη εκείνης των κοινών µισθώσεων.  

7. Η πληρωµή του µισθώµατος θα γίνεται δεδουλευµένα, στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα χρήσης, µε έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος στο όνοµα του εκµισθωτή. Ο εκµισθωτής αποδέχεται 

καθυστέρηση καταβολής των µισθωµάτων κατά την έναρξη του 

οικονοµικού έτους, λόγω αναµονής έγκρισης του προϋπολογισµού.  

8. Αν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο εκµισθωτής µεταβιβάσει σε 

τρίτον την κυριότητα του µισθίου, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα 

δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της µίσθωσης και δεν µπορεί να αποβάλει 

το µισθωτή. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος δηµοσίευσης διακήρυξης 

Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύεται µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, 

τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, 

δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος, στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου.   

Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 12ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το δηµοτικό 

Κατάστηµα Κόνιτσας εργάσιµες ηµέρες και ώρες υπεύθυνη υπάλληλος κ. 

Πέτρου Αικατερίνη, τηλ. 2655360326,343.  

Αντίγραφο της διακήρυξης µπορεί να εκτυπώσει κάθε 

ενδιαφερόµενος από την ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
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