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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την εξέλιξη της πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
διαµερίσµατος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ,Τσιρου, επί της οδού Ολύµπου 30. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Ευσταθιος Κατσιδης 
2. Στεφανος Μπιγγας 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα ανέφερε  ότι µε την 
υπ΄αρίθµ 67/2017 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η εκµίσθωση του διαµερίσµατος 3ου ορόφου µικτού εµβαδού 91,41 τ.µ. 
τετραγωνικών µέτρων και καθαρού 76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή  της Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην οδό Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο 
δωµάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο , που ανήκει στο Κληροδότηµα  ∆ηµ.Γ Τσιρου 
κατά πλήρη κυριότητα και καταρτίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δηµοπρασίας, ενώ εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 
39965/10-11-2017 Περιληπτική διακήρυξη στην οποία και προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την 
κατάθεση των προσφορών τους µε σφραγισµένες, γραπτές προσφορές έως τις 11-12-2017. 
Κατόπιν τούτων και καθώς έως την 11-12-2017 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, συντάχθηκε το Πρακτικό 
του άγονου της δηµοπρασίας. 
Επίσης και καθώς η διαδικασία κατέληξε άγονη, υπάρχει η ανάγκη για εκ νέου εκµίσθωση του εν λόγω 
διαµερίσµατος, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 24 τουΝ.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις».   
Περιγραφή ακινήτου :Ένα (1) διηρηµένο και αυτοτελές διαµέρισµα 3ου ορόφου µικτου εµβαδού 91,41 τ.µ. 
τετραγωνικών µέτρων και καθαρού 76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή  της Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην οδό Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο 
δεµάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο.  
Επειδή η αντικειµενική αξία του προς εκµίσθωση παραπάνω ακινήτου είναι κατώτερη των τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), οπότε σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 8 του Ν.4182/2013 δεν απαιτείται 
προεκτίµηση της µισθωτικής τους αξίας από πιστοποιηµένο εκτιµητή, για τον προσδιορισµό της µισθωτικής 
αξίας λάβαµε υπόψη, την έκθεση εκτίµησης και µίσθωσης ακινήτου από Τεχνικό κτηµατοµεσιτικό γραφείο 
στην Θεσσαλονίκη , την πραγµατική κατάσταση του ακινήτου, τους πίνακες υπολογισµού αξίας ακινήτων του 
ΥΠΟΙΚ ( τιµή ζώνης , παλαιότητα, όροφος , πρόσοψη σε δρόµο , συντελεστή εµπορικότητας κλπ) , προτείνω 
προεκτιµηθείσα µισθωτική αξία το ποσό των 270,00 ευρώ. Το διαµέρισµα δεν διαθέτει κεντρική θέρµανση 
αλλά επίκειται η σύνδεση του µε φυσικό αέριο και ως εκ τούτου η µισθοδοτική του αξία θα αυξηθεί, µετά την 

ΑΔΑ: 7Δ2ΗΩΡ6-ΚΡΥ



οριστική σύνδεσή του, κατά 50,00 ευρώ επιπλέον του επιτευχθέντος µισθώµατος , όρος ο οποίος θα 
συµπεριληφθεί και στο συµβόλαιο που θα συναφθεί. 
 Για την εκµίσθωση του παραπάνω ακινήτου, θα προχωρήσουµε σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013. 
Με την υπ΄αρίθµ 67/2017 Α.Ο.Ε έγινε η ανάθεση σε ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ καθώς και η 
ανάθεση σε αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την έκδοση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
Εγκαταστάτη (Υ∆Ε)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
     Αριθµ. Αποφ 239/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013, όπως τροπ/κε από τον Ν 4223/2013 και ισχυει 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του 
κληροδοτήµατος και την υπ’αριθµ 13138 συµβολαιογραφική πράξη. 
4. τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2017 όπως εγκρίθηκε 
µε την υπ’αριθµ 44526/31-3-2017 Αποφ.Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου & ∆υτ.Μακ/νιας 
5. την έκθεση εκτίµησης και µίσθωσης ακινήτου από Τεχνικό κτηµατοµεσιτικό γραφείο στην 
Θεσσαλονίκη 
6.την υπ΄αρίθµ 39965/10-11-2017 Περιληπτική διακήρυξη 
6. Το από 20/12/2017 Πρακτικό της πλειοδοτικής δηµοπρασίας 
7. την ανάγκη για εκµίσθωση του διαµερίσµατος του 3ου ορόφου επί της οδού Ολύµπου 30 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 
1. Εγκρίνει το από 20-12-2017 Πρακτικό, κηρύσσοντας  άγονη την πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση 
του διαµερίσµατος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ,Τσιρου, επί της οδού Ολύµπου 30. 
2. Εγκρίνει την επανάληψη της πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του διαµερίσµατος 3ου ορόφου 
µικτού εµβαδού 91,41 τ.µ. τετραγωνικών µέτρων και καθαρού 76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή  της 
Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην οδό Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της 
οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο δωµάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο , που ανήκει 
στο Κληροδότηµα  ∆ηµ.Γ Τσιρου κατά πλήρη κυριότητα. 
2. Καταρτίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας ως εξής: 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος 
«∆ηµητρίου Γ.Τσίρου» 
 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

Κατόπιν της υπ’αριθµ …., την εκµίσθωση του διαµερίσµατος 3ου ορόφου µικτού εµβαδού 91,41 τ.µ. 
τετραγωνικών µέτρων και καθαρού 76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή  της Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην οδό Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο 
δωµάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο , που ανήκει στο Κληροδότηµα  ∆ηµ.Γ Τσίρου 
κατά πλήρη κυριότητα, ως εξής: 
Άρθρο 1ο  
Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου αφορά για µίσθωση κατοικίας και το όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται 
σε 270,00 ευρώ µηνιαίως χωρίς κεντρική θέρµανση, ενώ η µισθοδοτική του αξία θα αυξηθεί, µετά την 
οριστική σύνδεσή του µε φυσικό αέριο, κατά 50,00 ευρώ επιπλέον του επιτευχθέντος µισθώµατος, όρος ο 
οποίος θα συµπεριληφθεί και στο συµβόλαιο που θα συναφθεί µε τον µισθωτή. 
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Άρθρο 2ο  
Α) Η υποβολή των προσφορών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικώς, στη γραµµατεία της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, που στεγάζεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 25ης Μαρτίου 15 
Πτολεµαΐδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, πληρ κ Ιωάννης Σιταριδης τηλ. 2463350110 ,  σε 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Η δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης θα γίνει και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας, θα τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Εορδαίας, στην είσοδο του Κοινοτικού  Καταστήµατος Τ.Κ. Βλαστης, καθώς 
και στην είσοδο της οικοδοµής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4182/2013  όπως ισχύει σήµερα. 
Β)  Η Οικονοµική Επιτροπή θα δέχεται σφραγισµένες, γραπτές προσφορές µε τα πλήρη στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας) συνοδευµένες από: α) 
φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή ταυτότητας πολίτη Ε.Ε ή άλλου επίσηµου εγγράφου 
ταυτοπροσωπίας , β) φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος του ενδιαφερόµενου ή 
βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για πολίτες Ε.Ε., γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης καθώς επίσης και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο προτίθεται να 
πλειοδοτήσει, και δ) εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία µε βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση 
σ΄αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος ποσού ίσο προς ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα του ορίου πρώτης  
προσφοράς ήτοι 270,00 ευρώ, ε) εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε απαιτείται να αποστείλει 
φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής του στην χώρα σε ισχύ. 
Γ) Η ανωτέρω εγγύηση συµµετοχής θα επιστρέφεται µετά τη λήξη της δηµοπρασίας στους αποτυχόντες, θα 
κρατηθεί όµως του τελευταίου πλειοδότη και θα υποβληθεί µαζί µε τα πρακτικά στην αρµόδια υπηρεσία για 
έγκριση. 
 
Άρθρο 3ο  
Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας υποβολής των προσφορών, η Οικονοµική Επιτροπή θα συντάξει 
πρακτικό στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι προσφορές και τα από το Νόµο προβλεπόµενα στοιχεία, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 4182/2013 , και θα αναδείξει ως µισθωτή του ακινήτου, τον προσφέροντα το 
υψηλότερο µίσθωµα και µε τους πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους εκµίσθωσης για το κληροδότηµα . 
Εφόσον, το µεγαλύτερο προσφερόµενο µίσθωµα είναι τουλάχιστον ίσο µε ποσοστό 85% επί του ελαχίστου 
όρου προσφοράς ως ανωτέρω ορίζεται για κάθε ακίνητο, η σύµβαση εκµίσθωσης θα καταρτίζεται, µόνον 
ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση της δηµόσιας αρχής, η οποία µπορεί µέσα σε δεκαπέντε  (15) ηµέρες 
να διατάξει να µη συναφθεί η σύµβαση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της.  
 
Άρθρο 4ο  
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µετά από 
δέκα πέντε (15) ηµέρες αφού αναρτηθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονοµικών και ύστερα από σχετική πρόσκληση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας . Σε 
περίπτωση µη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη µέσα στην οριζόµενη ηµεροµηνία, ή αθετήσεως 
απ΄αυτόν των υποχρεώσεων του, εφαρµόζονται εις βάρος του οι διατάξεις του Ν. 4182/2013 ( επιβολή 
προστίµων κ.τ.λ.). Αν ο µισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συµφωνητικό, 
επιβάλλεται χρηµατική ποινή ίση µε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα της προσφοράς του, ποινή η οποία 
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, εν 
συνεχεία δε, µπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συµφωνητικού 
εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων του Ν. 4182/2013. 
 
Άρθρο 5ο 

1.  Η µίσθωση του ακίνητου αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, κατά την οποία ο 
µισθωτής οφείλει να προκαταβάλει το µίσθωµα του πρώτου µισθωτικού µήνα, και θα έχει διάρκεια τριών (3) 
ετών. Μετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση αυτής για χρόνο ίσο ή βραχύτερο µε 
τους ίδιους όρους. 
2.  Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για τα πρώτα δύο (2) µισθωτικά έτη, ενώ µε την έναρξη του 
τρίτου µισθωτικού έτους και εντεύθεν το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται, προσαυξανόµενο, σύµφωνα µε το 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του αµέσως προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 
Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική µεταβολή του ∆ΤΚ το µίσθωµα θα παραµείνει το ίδιο. 
3.  Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης για µείωση του µισθώµατος για οποιονδήποτε λόγο και 
αιτία. Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται µέσα στις πρώτες τρεις (3) ηµέρες κάθε µισθωτικού µηνός, µε 
κατάθεση σε τηρούµενο τραπεζικό λογαριασµό του Κληροδοτηµατος, χωρίς περαιτέρω όχληση. 
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Άρθρο 6ο 
1.    Το καταβληθέν, σύµφωνο µε το άρθρο 2ο της παρούσης, ποσό της εγγύησης για τη συµµετοχή έκαστου 
πλειοδοτούντα µισθωτή στη δηµοπρασία, το οποίο είναι ίσο µε (1) µηνιαίο µίσθωµα, θα παραµένει άτοκα στα 
χέρια του διαχειριστή ∆ήµου ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης εκ µέρους του 
µισθωτή . 
2.   Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται ατόκως στον µισθωτή κατά την λήξη της µίσθωσης και υπό την 
προϋπόθεση της εµπρόθεσµης  και προσήκουσας αποχώρησης του από το µίσθιο, την απόδοση ελεύθερης 
της χρήσης του και των κλειδιών του, την εξόφληση όλων των λογαριασµών κοινής ωφέλειας και 
κοινοχρήστων και την εν γένει εκκαθάριση όλων των οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Στην περίπτωση 
παραβίασης από τον µισθωτή οποιουδήποτε των όρων του µισθωτηρίου οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις, η 
χρηµατική αυτή εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήµατος, ενώ η Οικονοµική Επιτροπή θα διατηρεί 
στο ακέραιο τα δικαιώµατα του για την κάλυψη κάθε θετικής και αποθεµατικής ζηµιάς από την αθέτηση των 
υποχρεώσεων εκ µέρους του µισθωτή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης σε καµία περίπτωση δεν 
συµψηφίζεται προς τα µισθώµατα ‘η µε οποιαδήποτε άλλη οφειλή του µισθωτή. 
 
Άρθρο 7ο 

Η κατανάλωση ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος ως και κάθε άλλης παροχής κοινής ωφέλειας που είναι 
απαραίτητη για την λειτουργία του µισθίου βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή, ο οποίος µε την υπογραφή 
του µισθωτηρίου συµβολαίου υποχρεούται να προβεί στην αλλαγή του ονόµατος χρήστη στους παρόχους 
κοινής  ωφέλειας. Ο µισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των δηµοσίων και δηµοτικών τελών σε 
σχέση µε το µίσθιο, καθώς επίσης και στην καταβολή της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών του µισθίου 
βάσει των διατάξεων του Κανονισµού Πολυκατοικίας. 

 
Άρθρο 8ο 
1.   Η χρήση του ακινήτου προορίζεται αποκλειστικά για κατοικία. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή 
της χρήσης αυτής , καθ΄όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και σε κάθε συµβατική παράταση της. Ρητά επίσης 
απαγορεύεται η υπεκµίσθωση του µισθίου. Ο µισθωτής υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις στο µίσθιο τόσο 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής , όσο και ατόµων που θα ενδιαφερθούν µελλοντικά για πλειοδοσία σε 
προσεχή νέα διακήρυξη εκµισθώσεως αυτού. Επιπλέον σε τυχόν ανακαινίσεις του ακινήτου που θα 
απαιτηθούν και θα εκτελεστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας, ο µισθωτής θα επιτρέψει 
απρόσκοπτα την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών. 
2.   Ο µισθωτής υποχρεούται την συµµόρφωση του στον κανονισµό της πολυκατοικίας, να κάνει καλή χρήση 
του διατηρώντας το καθαρό, ευπρεπές και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά θα ευθύνεται προς αποζηµίωση 
για κάθε φθορά, βλάβη ή ζηµία που τυχόν προξενήθηκαν σε αυτό, µε εξαίρεση τις ζηµιές, φθορές κ.τ.λ. της 
συνήθους χρήσης. Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί το µίσθιο κατά τέτοιο τρόπο που να µην θίγει 
την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη της εκµισθώτριας, των λοιπών ενοίκων 
της πολυκατοικίας και των περιοίκων. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου. 
 
Άρθρο 9ο 

Ο µισθωτής υποχρεούται να πραγµατοποιεί µε δαπάνες του τις αναγκαίες επισκευές χωρίς να επιφέρει 
ουσιώδες µεταβολές ή αλλοιώσεις στο µίσθιο. Απαγορεύεται στον µισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε 
προσθήκη, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση του µισθίου . Κατόπιν της συναίνεσης αυτής, ο µισθωτής µπορεί µε 
δικά του έξοδα και δαπάνες να προβαίνει σε διαρρυθµίσεις στο µίσθιο, εφ΄όσον δεν θίγεται η στατικότητα 
του κτιρίου και ο φέρων οργανισµός ή η εξωτερική εµφάνιση του κτιρίου, ύστερα από έγγραφη γνωµάτευση 
ειδικού µηχανικού. Επίσης οφείλει να µεριµνά για τη διατήρηση της κατοχής του µισθίου, αποκρούοντας κάθε 
καταπάτηση του από τρίτους. 
 
Άρθρο 10ο 
Κατά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης, ο µισθωτής θα υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του 
µισθίου και να το παραδώσει στην ίδια καλή κατάσταση που το είχε παραλάβει, µαζί µε τις από τον ίδιο 
γενόµενες τυχόν προσθήκες ή εγκαταστάσεις οι οποίες περιέχονται στο Κληροδότηµα, πλην φυσικά των 
επίπλων και των κινητών συσκευών προσωπικής-οικιακής χρήσης του µισθωτή. Ο µισθωτής θα υποχρεούται 
στην αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης του µισθίου, εκτός από αυτές που οφείλονται στη συνήθη 
χρήση. Για όσο διάστηµα αρνείται την απόδοση, ο µισθωτής θα οφείλει για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 
αποζηµίωση χρήσης ίση προς το 1/10 του τελευταίου µηνιαίου µισθώµατος. 
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Άρθρο 11ο 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της µίσθωσης εκ µέρους του µισθωτή, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις , όπως 
η µη εµπρόθεσµη πληρωµή έκαστου µισθώµατος, τη βαρύνουσας το µίσθιο αναλογίας επί των πάσης 
φύσεως δαπανών των κοινοχρήστων χώρων, κ.τ.λ., θα παρέχει στην Οικονοµική Επιτροπή το δικαίωµα να 
καταγγείλει τη µίσθωση και να αξιώσει την απόδοση της ελεύθερης χρήσης του µισθίου. Ειδικά σε περίπτωση 
µη πληρωµή εκάστου των συµφωνηµένων µισθωµάτων, η Οικονοµική Επιτροπή δικαιούται να αξιώσει 
δικαστικώς την έκδοση διαταγής απόδοσης του µισθίου και την έκδοση διαταγή πληρωµής για τα οφειλόµενα 
και εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες για τη διαδικασία αυτή προϋποθέσεις του νόµου. Στην 
περίπτωση αυτή, θα καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήµατος η κατατεθείσα χρηµατική εγγύηση. 
 
 
΄Αρθρο 12ο 
Τα έξοδα χαρτοσήµου,  ο ΟΓΑ χαρτοσήµου κ.λ.π, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
Άρθρο 13ο 

Για κάθε άλλο θέµα το οποίο ήθελε προκύψει τόσο κατά την υποβολή των προσφορών όσο και κατά τη 
διάρκεια της µισθώσεως, το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, θα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 4182/2013. 
Πληροφορίες παρέχονται από την γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας , αρµόδιοι 
υπάλληλοι Σιταρίδης Ι. – Τσακµάκη Α., τηλ. επικοινωνίας 2463350110/140. 
 
Το µέλος Σ. Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  239/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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