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Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος

Έχοντας υπόψη:
Α
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 114 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Α
2. Το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Α
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77 ) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων».
Α
4. Τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76 ) «Περί µισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
Α
5. Το αρ. 26 παρ. 4 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 ) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός»¨
6. Την αριθµ. 14/2020 (Α∆Α: 663ΡΟΡΛΠ-91Κ) Απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος µε θέµα: «Έγκριση µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου του ∆.Λ.Τ.Λ., έγκριση
όρων διακήρυξης µειοδοτικού διαγωνισµού και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµού».
7. Την αριθµ. 468/1-4-2020 (Α∆Α: 6Α64ΟΡΛΠ-0ΘΑ) απόφαση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του
Κ.Α. 10-6232 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 του ∆.Λ.Τ.Λ..
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της
υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος (∆.Λ.Τ.Λ.).
Καλούµε τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Άρθρο 1
Περιγραφή του µισθίου
Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει:
1.
Να βρίσκεται πλησίον της χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας και, ει δυνατόν, να έχει
οπτική επαφή µε τον λιµένα Λευκάδας.
2.
Να διαθέτει οικοδοµική άδεια όσον αφορά την χρήση του, να µην υπόκειται σε
πολεοδοµικές παραβάσεις, να πληροί όλες τις προδιαγραφές του κτιριοδοµικού κανονισµού και να
διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
3.
Να πληροί τις προϋποθέσεις προσβασιµότητας ΑµεΑ, δηλαδή να βρίσκεται σε επίπεδο
άµεσα προσβάσιµο από τον κοινόχρηστο χώρο (π.χ. ισόγειο κατάστηµα) ή να εξασφαλίζεται η
αυτόνοµη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση ΑµεΑ µε χρήση κατάλληλων µέσων,
όπως ράµπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες κ.λπ. και κλιµακοστάσιο ανάλογου τύπου βάση τις
προδιαγραφές του κτιριοδοµικού κανονισµού.
4.
Να έχει εµβαδόν τουλάχιστον 100,00 τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων των κύριων και
βοηθητικών χώρων. Στο συνολικό εµβαδό πρέπει να υπάρχει ενιαίος χώρος εµβαδού τουλάχιστον 30
τ.µ. χωρίς εσωτερικά χωρίσµατα.
5.
Οι διάδροµοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον πλάτος 0,90µ., ελεύθερο από κάθε
εµπόδιο/έπιπλο.
6.
Να περιλαµβάνει στοιχειώδη κουζίνα.
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7.
Να διαθέτει τουλάχιστον µία τουαλέτα. Στους χώρους υγιεινής, σε περίπτωση που δεν
εξασφαλίζεται επαρκής άµεσος φυσικός αερισµός θα πρέπει να εγκαθίσταται τεχνητός αερισµός.
8.
Όλοι οι χώροι να θερµαίνονται µε κατάλληλο σύστηµα θέρµανσης και να ψύχονται µε
κατάλληλο σύστηµα ψύξης.
Άρθρο 2
Τρόπος διενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται από το Π∆ 270/81 (άρθρο 5)
ως εξής:
Α΄ ΦΑΣΗ. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την δηµοσίευση της περίληψης της
προκήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφερόµενων αποστέλλονται µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆.Λ.Τ.Λ. dltl@lefkada.gov.gr προκειµένου να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Αρµόδιος υπάλληλος θα αποστείλει τους φακέλους στην Επιτροπή της παρ. 1
του αρ. 7 του Π∆270/81, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει για την καταλληλότητα των
προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως,
συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ήµερων από της λήψεως των προσφορών, οι δε λόγοι
αποκλεισµού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στη έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε
τους φακέλους των ενδιαφεροµένων, αποστέλλονται στο ∆.Λ.Τ.Λ., το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν
που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η έκθεση της Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 7 του Π∆ 270/81, δέον να
περιλαµβάνει: α) το δήµο ή την κοινότητα, όπου κείται το κτήµα, β) το είδος, τη θέση, τα όρια και εν γένει
λεπτοµερή περιγραφή τούτου, γ) το εµβαδόν και τις διαστάσεις τούτου δ) την τρέχουσα αξία κατά
στρέµµα ή τετραγωνικό µέτρο και συνολικά του ακίνητου, καθώς και των επ' αυτού φυτειών και
κατασκευών. Η εκτίµηση της επιτροπής ενεργείται πριν τη λήψη αποφάσεως του αρµόδιου οργάνου επί
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισµός της αξίας συγκεκριµένου ακινήτου ή άξια προσδιορίζεται κατά περιοχή ή ζώνη.
Β΄ ΦΑΣΗ: ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Όσων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την ανωτέρω
Επιτροπή περνούν στην Β΄ φάση του διαγωνισµού. Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Λ., έχοντας ορίσει την
ηµεροµηνία και την ώρα της προφορικής δηµοπρασίας της Β΄ φάσης, µε έγγραφη πρόσκληση του και
αποδεικτικό επίδοσής της, ενηµερώνει τους επιτυχόντες ενδιαφερόµενους για τον τόπο και τον χρόνο
διαγωνισµού.
Για τη συµµετοχή τους στη δηµοπρασία θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως,
προσκοµίζοντας, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο
ισόκυρο έγγραφο. Εφόσον, δε, πρόκειται για νοµικά πρόσωπα παραστατικά εκπροσώπησης και
προκειµένου για:
(α) Προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένος εταίρος,
(β) ΕΠΕ, εξουσιοδοτηµένος διαχειριστής,
(γ) Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
(δ) Κοιν.Σ.Επ του Ν.4019/2011, εξουσιοδοτηµένο µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
εκτός εάν προκύπτει νόµιµη εκπροσώπηση από το ίδιο το καταστατικό των εταιρειών.
Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή διενέργειας
της δηµοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο
πληρεξούσιο έγγραφο.
Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στην Α΄ Φάση
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν κατά την Α΄ φάση της δηµοπρασίας αίτηση
συµµετοχής, που θα συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο
συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.
2. ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας, που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού.
3. Ενηµερότητα για οφειλές προς το ∆.Λ.Τ.Λ., που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, που να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού.
5. Υπο-φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει :

2

α) 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.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την εκµίσθωση του ακινήτου, ότι ο
προσφερόµενος για εκµίσθωση χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται µε την
παρούσα διακήρυξη και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιµοποίηση του ακινήτου ως τέτοιου και
ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από
τους αρµόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, όπου κριθεί αναγκαίο.
γ) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική
αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για τη στατική
επάρκεια αυτού και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει καθώς και τη νοµιµότητα αυτού.
δ) Βεβαίωση της ∆/νσης ∆όµησης ότι επιτρέπεται η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο
µε βάση την παρούσα.
ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) µε θεωρηµένο
το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου
κτήσης της κυριότητάς του προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφα του Ε9.
στ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου και κτισµάτων.
ζ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
«Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε
αυτόν και έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς:
I) Να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη
λειτουργία του ακινήτου και τη χρήση για την οποία αυτό προορίζεται καθώς και
II) Να εκδώσει µε δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούµενη οικοδοµική άδεια.
Σηµειώνεται ότι µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών θα περιλαµβάνεται και ο υπο-φάκελος της
τεχνικής προσφοράς.
Άρθρο 4
Τρόπος κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά συνοδευόµενα από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία θα αποσταλούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆.Λ.Τ.Λ. dltl@lefkada.gov.gr .
Άρθρο 5
Τρόπος ∆ιενέργειας της Β’ Φάσης του διαγωνισµού
Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν, ενώπιον της 3µελoύς Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας,
την οικονοµική προσφορά, προφορικά κατ' αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και 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.
Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως
άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους. Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά
υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας και τον τελευταίο µειοδότη.
Άρθρο 6
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο αναδειχθείς µειοδότης ουδεµία αξίωση αποκτά ή δικαίωµα για αποζηµίωση:
α. από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ. ή
της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
β. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας
Άρθρο 7
Κατακύρωση της δηµοπρασίας
Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από το αρµόδιο όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ., το οποίο
αποφασίζει αν το προσφερόµενο µίσθωµα είναι συµφέρον ή όχι λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση της
Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 7 του Π∆ 270/81 για την τρέχουσα αξία του προς µίσθωση ακινήτου. Η
απόφαση αρµοδίου οργάνου περί του αποτελέσµατος θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόµενουςσυµµετέχοντες στη Β’ φάση του διαγωνισµού.
Άρθρο 8
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Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
∆ιαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του µειοδότη, ο οποίος ευθύνεται για το
µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Η σύµβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα ο
κάθε συµβαλλόµενος, η υπηρεσία που θα στεγαστεί στο ακίνητο ή η προϊσταµένη αυτής αρχή και ένα η
αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Το ∆.Λ.Τ.Λ. δικαιούται να λύσει µονοµερώς τη µίσθωση, πριν από τη συµβατική λήξη της εφόσον:
α) µεταστεγασθεί η στεγασµένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, β) παραχωρηθεί στη στεγασµένη
υπηρεσία η δωρεά χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το
υπόλοιπο της µίσθωσης, γ) καταργηθεί η στεγασµένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία, δ)
µεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που
το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες, ε) µεταβληθεί η έδρα της
στεγασµένης υπηρεσίας και στ) εφόσον κριθεί δηµοσιονοµικά σκόπιµη η συγκέντρωση της στέγασης
των υπηρεσιών προς εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη χαµηλότερου
µισθώµατος.
Άρθρο 9
∆ιάρκεια µίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχοµένης από της ηµέρας εγκατάστασης
της υπηρεσίας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής
του ακινήτου από το αρµόδιο όργανο.
Άρθρο 10
Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος – Αναπροσαρµογή
Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο
µίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίµηνο
και στο τέλος κάθε τριµηνίας.
Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις επιβαρύνουν τον εκµισθωτή.
Το µίσθωµα µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό του
εκµισθωτή.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις εκµισθωτή (ιδιοκτήτη)
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα (µίσθιο) κατά του πυρός,
διαφορετικά το ∆.Λ.Τ.Λ. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζηµιές, που µπορεί να
προκληθούν στο µίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες
εγκατάστασης και σύνδεσης µε τα δίκτυα ∆.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας,
καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ΛΤΛ 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 στη σύνδεση µε τα δίκτυα αποχέτευσης και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες
τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, όποτε αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, καθώς
επίσης και στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο, όταν αυτές δεν οφείλονται σε απρόσεκτη ή βίαιη
χρήση αλλά προέρχονται από τη συνηθισµένη χρήση του ακινήτου (µίσθιου). Ειδικά σε ότι αφορά ζηµιές
ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτροµηχανολογικές, µηχανολογικές ή υδραυλικές
εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον µισθωτή,
συµφωνείται ότι ο εκµισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την γραπτή
ειδοποίηση του από τον µισθωτή να το επισκευάσει.
Σε περίπτωση αρνήσεως του ή µη εκτέλεσης των επισκευών µετά την πάροδο του πενθηµέρου,
το ∆.Λ.Τ.Λ. έχει το εκλεκτικό δικαίωµα να προβεί:
i. στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του
ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη
προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας.
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Προκειµένου να ασκηθεί το δικαίωµα του ∆.Λ.Τ.Λ. για παρακράτηση του µισθώµατος πρέπει να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) η ύπαρξη ανάγκης εκτέλεσης επισκευών
β) ο µισθωτής να τάξει προθεσµία στον εκµισθωτή προκειµένου αυτός να προβεί στην εκτέλεση
των επισκευών
γ) άρνηση ή δυστροπία του εκµισθωτή να προβεί στις αναγκαίες επισκευές στην ταχθείσα
προθεσµία
Παρακράτηση που δεν βρίσκει έρεισµα σε καµία διάταξη ή όρο της σύµβασης ή και της
προκήρυξης δεν είναι νόµιµη.
ii. στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων του ακινήτου µέχρι την εκτέλεση των εργασιών
επισκευής από τον εκµισθωτή.
Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στη χρήση του ∆.Λ.Τ.Λ.
έτοιµο και κατάλληλο µέσα στην προθεσµία που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα και να εκτελέσει όλες
τις τυχόν υποδειχθείσες επισκευές και διαρρυθµίσεις και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης µίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία.
Η παραλαβή του ακινήτου (µισθίου) από τον ∆.Λ.Τ.Λ. καθώς και η απόδοση του στον εκµισθωτή
µετά τη λήξη της σύµβασης, ενεργείται από το αρµόδιο όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ., αφού συνταχθεί
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική κατάσταση του µισθωµένου ακινήτου,
όπως ορίζεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης, στην έκθεση της Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 7
του Π∆ 270/81 και στη σύµβαση µίσθωσης. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκµισθωτή
του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή. Ο
εκµισθωτής καλείται εγγράφως, από το αρµόδιο όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ. να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε
εξουσιοδοτηµένο άτοµο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (µισθίου), αν αρνηθεί δε να
προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από το όργανο παραλαβής και κοινοποιείται σε αυτόν µε
απόδειξη.
Η µε Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (µισθίου) από το αρµόδιο όργανο 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 ∆.Λ.Τ.Λ. 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, εφόσον αυτός χρήζει
κατά νόµο µεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση µη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται
στο άρθρο 3, περ. 5, εδαφ. ε του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον
ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα
νόµιµες ενέργειες).
Σε περίπτωση που θα µεταβιβαστεί το ακίνητο που θα µισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαµβάνει όλες
τις υποχρεώσεις του πωλητή που προκύπτουν από την παρούσα µίσθωση, ο δε πωλητής είναι
υποχρεωµένος προτού µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆.Λ.Τ.Λ. τα πλήρη
στοιχεία του αγοραστή.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις-δικαιώµατα 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, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Υποχρεούται, δε, να κάνει καλή και επιµελή χρήση του µισθίου, ευθυνόµενος για κάθε βλάβη,
οφειλόµενη σε οποιαδήποτε αιτία εκτός τυχαία ή ανωτέρας βίας περιστατικά, καθώς και από τη συνήθη
χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου.
Ο µισθωτής υπόκειται σε όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις που έχουν σχέση µε τη χρήση του
µισθίου, εάν από το νόµο υποχρεούται, ήτοι αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ.
Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση
την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο µισθωτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµιά αποζηµίωση στον
εκµισθωτή,
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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
γ. αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας ή λυθεί η σύµβαση,
δ. εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού ή η απόφαση κατακύρωσης.
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, το ∆.Λ.Τ.Λ. έχει τη δυνατότητα ακόµη και αν δεν προβλέπεται
σχετικά από τη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η
στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί ή να συστεγάσει µε την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο
εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα.
Άρθρο 13
Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
Άρθρο 14
Τίµηµα µισθώµατος
Το µίσθωµα που θα καθορισθεί, σύµφωνα µε το πρακτικό της δηµοπρασίας και την απόφαση του
αρµοδίου οργάνου, θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 15
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από τον Πρόεδρο του ∆.Λ.Τ.Λ., σε περίπτωση όπου δεν
παρουσιασθεί µειοδότης ( άρθρο 6, παρ.1 του Π.∆. 270/81). Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 6, παρ.2 του Π.∆. 270/81, ήτοι:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο ή το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά τη δηµοπρασία, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά καθώς και
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του
∆.Λ.Τ.Λ., αναφεροµένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευόµενη, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την ηµέρα της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 16
Λοιπές διατάξεις
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του αρµοδίου Οργάνου
και τη λύση της σχετικής σύµβασης.
β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας.
Άρθρο 17
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆.Λ.Τ.Λ. και στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Λευκάδας, θα αναρτηθεί δε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας και
σε ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Επίσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ιαύγεια.
Άρθρο 18
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Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την υπηρεσία του ∆.Λ.Τ.Λ. κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2645360508 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dltl@lefkada.gov.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας.

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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