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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

 

Ο Πρόεδρος Δ/Σ ΔΕΥΑΝ : 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981) περί καθορισμού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 

πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ΦΕΚ 114), 

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010), 

- Την παρ. 4 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του 

άρθρ. 8 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93Α), 

- Τις διατάξεις περί μισθώσεων του Ν. 3130/2003 ( ΦΕΚ Α΄76), 

- τις διατάξεις του Ν.1069/1980 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

- τις διατάξεις του Ν.4483/2017. 

- Την υπ΄ αριθ. 164/2021 Απόφαση Δ/Σ περί εγκρίσεως της μίσθωσης ακινήτου για τη 

στέγαση της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

- Την υπ΄ αριθ. 180/2021 Απόφαση Δ/Σ περί σύστασης Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων. 

- Την υπ΄ αριθ. 219/2021  Απόφαση Δ/Σ περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπράτησης 

μίσθωσης ακινήτου. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό,  για τη μίσθωση ακινήτου (προϋπολογισμός για τρέχον 

έτος 2.000€ /μήνα συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου κωδ. 62.04.001)για να στεγάσει 

την υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (η οποία μέχρι σήμερα στεγάζεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 

2 – ΝΑΥΠΛΙΟ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δηλ. έως και την 19η Οκτωβρίου 

2021 ημέρα Τρίτη . 

ΑΡΘΡΟ 1  

Περιγραφή του μισθίου 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης του  Ναυπλίου , να  διαθέτει 

πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. ή  να είναι δυνατό να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος για 

πρόσβαση ΑΜΕΑ και χώρο στάσης και στάθμευσης . 

Να διαθέτει συνολικά στεγασμένους χώρους συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεξάρτητων 

βοηθητικών χώρων (αποθηκών, κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, 

κοινοχρήστων διαδρόμων και χώρων, αίθριων κ.α .και εξαιρουμένων υπόγειων χώρων 

στάθμευσης), τουλάχιστον 250 τετραγωνικών μέτρων.  

Το κτίριο ( στεγασμένοι χώροι) είναι απαραίτητο να αποτελείται από ενιαίο και συνεχόμενο 

χώρο. Να είναι καλής κατασκευής με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και να 

πληρεί τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας  φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, και ιδιαίτερα να διαθέτει σύστημα κλιματισμού, ολοκληρωμένο και 

εγκατεστημένο έτοιμο προς λειτουργία . Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

(ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ''Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων''. Να 

έχει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε 

αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα 

πυροπροστασίας και ασφάλειας. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου γραφείων, 

πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης 

του χώρου σε χώρο γραφείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Να μην 

έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς, να πληροί καθ’ ολοκληρία τους όρους υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων και επισκεπτών, να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα 

οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., ΔΕΥΑΝ , Ο.Τ.Ε. κλπ) να διαθέτει εγκατάσταση 

αποχέτευσης. 

 Επιβάλλεται να είναι πλήρως περαιωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς των πολεοδομικών διατάξεων. Εάν στο ακίνητο υπάρχει παροχή 

ηλεκτροδότησης η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί.  

Εάν θα χρειαστεί επαύξηση ισχύος, το κόστος θα βαρύνει τον εκμισθωτή. Απαιτείται η 

ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους και 

ηλεκτρικούς πίνακες. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης να 



παραδώσει το μίσθιο στη χρήση της ΔΕΥΑΝ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της 

απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της σύμβασης της μίσθωσης, 

το οποίο θα πρέπει:  

1) να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, ελεύθερο, κενό, ασφαλές, σε άριστη 

κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές 

κατασκευής κτιρίων και έτοιμο προς χρήση και 

2) να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να 

είναι ελεύθερο παντός νομίμου βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την 

ακώλυτη χρήση του. Επιπλέον θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, προσθήκες και 

μεταβολές του μισθίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειμένου 

να εξυπηρετεί τους σκοπούς μίσθωσης αυτού. Ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

δύναται με ευθύνη και δαπάνη του, να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, προσθήκες και 

μεταβολές του μισθίου (χωρίσματα, σταθεροί πάγκοι κλπ) προκειμένου τούτο να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, η ΔΕΥΑΝ δικαιούται να 

απομακρύνει όσες προσθήκες τοποθέτησε στο μίσθιο εάν κριθεί απαραίτητο από την 

Επιτροπή παράδοσης-παραλαβής, επαναφέροντας το μίσθιο στην κατάσταση που το 

παρέλαβε (λαμβανομένων υπόψη των φυσικών φθορών από τη συνήθη χρήση). 

Απαιτούμενες διαμορφώσεις οι οποίες θα άπτονται σε μόνιμες εγκαταστάσεις θα 

υλοποιηθούν με έξοδα του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της ΔΕΥΑΝ . Οι εν λόγω υποδείξεις θα επεκτείνονται και στα υλικά κατασκευής. Τυχόν 

υπάρχουσες προκατασκευές θα συνυπολογιστούν ως πλεονέκτημα. Δεν αποκλείεται 

προσφορά ακινήτου με συμφερότερους για τη ΔΕΥΑΝ όρους επιπροσθέτως των όρων της 

παρούσης διακήρυξης. Η εκτίμηση των όρων αυτών ανήκει στην αρμόδια Επιτροπή 

εκτίμησης (άρθρο7 Π.Δ.270/81), στην οποία ανήκει και η εκτίμηση για τη γενική και ειδική 

κατάσταση του μισθίου, τις ελλείψεις, βλάβες, φθορές , καθώς και ο καθορισμός και η 

ερμηνεία της ωφέλιμης επιφάνειας . 

ΑΡΘΡΟ 2  

Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής:  

Α. ΦΑΣΗ  : Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του ακινήτου  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο 

οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στην 

υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΝ , οδός 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, από την 30/9/2021 

έως και 19/10/2021  και από ώρα 07:30 π.μ μέχρι 14:00 μμ, με την ένδειξη «Για την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου». 

 Η αρμόδια υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων, η οποία με επιτόπια 

έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά, 

πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  



Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη των 

προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την 

πρώτη φάση της δημοπρασίας, 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος 

ιδιοκτήτη και με περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου . 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για την 

χρήση που προορίζεται .  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

4. Δηλώνει επίσης, ότι θα υποβάλει Ηλεκτρονική Δήλωση των Πληροφοριακών Στοιχείων 

της Μίσθωσης στο TAXISNET εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού 

(ΠΟΛ.1013/14) και ότι θα προσκομίσει Αποδεικτικό ηλεκτρονικής Δήλωσης, το οποίο 

αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής του μισθώματος. Δηλώνει τέλος, ότι θα συμπεριλάβει τα μισθώματα του 

ακινήτου στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε2). 

Η Επιτροπή εκτίμησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά τεχνικά 

στοιχεία ή να απορρίψει την προσφορά εάν κατά την κρίση της θεωρηθεί τεχνικά 

απαράδεκτη. 

5. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα 

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ (για κάθε συνιδιοκτήτη). 

7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του ΓΕΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε 

εκκρεμεί πτωχευτική διαδικασία ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση (για κάθε 

συνιδιοκτήτη). 

 

8.  Αντίγραφο Α.Δ.Τ. είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού 

προσώπου.  

9.  Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων, να μην έχει 

ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των 

οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή . 

(Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από όλους 

τους ιδιοκτήτες) . 

Φάκελος τεχνικής προσφοράς:  

1. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη 

στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου υπογεγραμμένα από μηχανικό  



2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια 

πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής 

(πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτης 

στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα 

φορτία που μπορεί να αναλάβει. 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου, νόμιμα  μεταγραμμένο στο 

υποθηκοφυλάκειο, ή εάν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 

με θεωρημένο από αρμόδιο κατά νόμο Αρχή το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει 

τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας 

του, προσκομίζοντας και το αντίγραφο του Ε9 καθώς και το απόσπασμα 

κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης      

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή 

πυρκαγιάς, ότι τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν επιβλαβή 

για τη δημόσια υγεία συστατικά, όπως αμίαντο κλπ, ότι οι μετρητές ηλεκτρικού 

ρεύματος και νερού αντιστοιχούν, αφορούν και εξυπηρετούν μόνο τον 

προσφερόμενο χώρο και ότι είναι νόμιμη η κατασκευή και η διαμόρφωση αυτού 

στη σημερινή του κατάσταση, με την αποδοχή του άμεσου αποκλεισμού του και 

την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ της ΔΕΥΑΧ σε περίπτωση διαπίστωσης 

πολεοδομικών παραβάσεων. 

5. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου. 

6. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης 

του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομα του θα λάβει τα 

απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας 

(Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται από 

όλους τους ιδιοκτήτες). 

 

Β. ΦΑΣΗ: Διενέργεια της δημοπρασίας – ανακήρυξη μειοδότη  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των 

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της 

δημοπρασίας και δέχεται χωρίς διακοπές τις προσφορές των ιδιοκτητών των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Ελέγχου και καταλληλότητας. Οι 

προσφορές  των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης με το 

όνομα και επώνυμο του μειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο μειοδότη. 

Η προσφορά θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ο οποίος πρέπει να 

είναι εξουσιοδοτημένος με ρητή εντολή να μειοδοτήσει  για τη μίσθωση του ακινήτου, την 



οποία εξουσιοδότηση πρέπει να την παραδώσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη 

δημοπρασία πριν την έναρξη του συναγωνισμού. 

Αν πρόκειται για εταιρεία, πρέπει να προσκομιστεί από τον μειοδοτούντα για λογαριασμό 

αυτής, αντίγραφο του καταστατικού,  καθώς και την εξουσιοδότηση για να μειοδοτήσει για 

λογαριασμό της εταιρείας.  

 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς 

τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια 

Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι’ αυτές 

με πλήρη αιτιολογία. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τον μειοδότη και τον 

εγγυητή του. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ αυτού , που 

προσέφερε το χαμηλότερο ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας είτε  από την Οικονομική Επιτροπή είτε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγύηση συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας , αν δεν προσκομίσει, για την 

συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ποσού 1/10 του ετήσιου προϋπολογιζόμενου μισθώματος, 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 στο Δήμο, στην κατάσταση και το χρόνο 

που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. 

Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη 

δεύτερη φάση της δημοπρασίας, αφού προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης 

ένστασης ή προσφυγής. Στους συμμετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι 

εγγυητικές επιστρέφονται μετά την υπογραφή   της σύμβασης με τον μειοδότη εκμισθωτή.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να μην είναι 

οφειλέτης του Δήμου Ναυπλιέων)  κατά την ημέρα της δημοπρασίας, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 



Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία 

και τη σύμβαση μαζί με τον μειοδότη, μετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , χωρίς καμιά αντίρρηση αφού όπως 

συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή, στη δημοπρασία με την ιδιότητα ως  εγγυητή θα  

δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών της διακήρυξης και 

της σύμβασης που θα ακολουθήσει. Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί 

να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του μειοδότη σχετικά με αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή 

της σύμβασης, άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι  

οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  

Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης θα πρέπει ο εκμισθωτής  να προσκομίσει 

το ανάλογο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ) για το μίσθιο, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο Ν.3661/2008 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3851/2010 

και το άρθρο 28 τουΝ.3889/2010. 

Επιπλέον υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή στον 

Προϊστάμενο της υπό στέγασης Διεύθυνσης, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 

αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση- παραλαβή συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο. Από την ημερομηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των 

μισθωμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διάρκεια Μίσθωσης 

α) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο   (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ σε περίπτωση που  αυτό κριθεί 

τότε  αναγκαίο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. , και συμφωνηθεί με τον εκμισθωτή.  

β) η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν 

από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον: 

- Μεταστεγασθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, 

καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία, δεν επαρκούν οι χώροι. 

(Στην παραπάνω περίπτωση η καταγγελία γίνεται με απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., και 

κοινοποιείται στον εκμισθωτή, τρεις (3) μήνες πριν την λύση της σύμβασης.) 



γ) Αναπροσαρμογή ενοικίου μπορεί να γίνει μόνον αν θα εκδοθεί νέα διάταξη σχετικά με 

τα μισθώματα του Δημοσίου που να το προβλέπει. 

ΑΡΘΡΟ  8 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή 

1. Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται  να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

μέσα στη προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, κατάλληλο και 

αφού προηγουμένως προβεί με δαπάνες του στις επισκευές λειτουργικότητας του 

κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 1  της παρούσας διακήρυξης καθώς και να 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα επισημαίνει η 

προαναφερόμενη Επιτροπή του άρθρου 7 Π.Δ 270/81 προσκομίζοντας και το 

σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

2. Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται με δαπάνες του να μεριμνήσει ώστε το μίσθιο να είναι 

συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης, 

ηλεκτροδότησης και τηλεφώνου. 

3. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με την ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης  των 

συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και πυρασφάλειας. Επίσης ο εκμισθωτής δύναται 

να διατηρεί με δαπάνες του το ακίνητο ασφαλισμένο κατά των κινδύνων πυρός και 

πλημμύρας. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

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.  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν υπόκεινται σε καμία αποζημίωση , εάν από την συνήθη χρήση ή κακή 

κατασκευή του κτιρίου ή την παλαιότητα αυτού ή από τυχαίο γεγονός, προκληθούν βλάβες 

ή ζημιές στο μίσθιο. Επίσης ο μισθωτής απαλλάσσεται από κάθε δαπάνη για επισκευή των 

εκτός του μισθίου κοινοχρήστων εγκαταστάσεων της οικοδομής. 

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο 

μίσθιο. 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

  



ΑΡΘΡΟ 11 

Κρατήσεις 

Το μίσθωμα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση 

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως.  

ΑΡΘΡΟ 13 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη των όρων της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε περίληψη  με φροντίδα του 

Προέδρου του Δ.Σ., τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης 

της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν., στο επίσημο site της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και σε τρεις (3) εφημερίδες του Νομού  μία 

(1) ημερήσια και δύο (2)  εβδομαδιαίες, όπου ο χρόνος έναρξης της διακήρυξης να μετράει 

από την τελευταία δημοσίευση). 

ΑΡΘΡΟ 14 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΥΑ.Ν. όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης  αρνείται  να 

υπογράψει  τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως 

δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, 

ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ονόματι  τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου 

του Δ.Σ. που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται  πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την ΔΕΥΑ Ναυπλιέων , 25ης Μαρτίου 2, 

Ναύπλιο, 1ος Όροφος , Τεχνική Υπηρεσία 1ος όροφος,  από τις 08.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ 

και στο τηλέφωνο 2752024167, ή στην σελίδα της ΔΕΥΑΝ στο internet, www.deyan.gr. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Γεώργιος Καχριμάνης 

 

 

 


