
 

 
 

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΕΞΑΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεφκυνςθ : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετσ  

Τθλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Mail: promithies@kethea.gr 

                                                  
ΔIΑΚΗΥΞΗ αρικμ:  ΚΥ- 2021/186/23.02.2021 

 Δθμόςιου Ανοιχτοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθ μίςκωςθ ακινιτου 
 
Το ΚΕΝΤΟ ΘΕΑΡΕIΑΣ ΕΞΑΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ: 
1. Ρου αφοροφν ςτο ΚΕΘΕΑ, ιτοι : Α] του άρκρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμοσ περί 

εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπωσ  ιςχφει ςιμερα 
μετά : α) τθν αντικατάςταςι του με το άρκρο όγδοο  τθσ Ρ.Ν.Ρ. τθσ 30.9.2019 “Kατεπείγουςεσ 
ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Εςωτερικϊν, 
Οικονομικϊν και Υγείασ» (ΦΕΚ Αϋ 145/2019),  θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του 
Ν.4638/2019, β) τθ ςυμπλιρωςι του με το άρκρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Αϋ181/18-11-
2019) «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.9.2019 Ρ.Ν.Ρ. «Επείγουςα ρφκμιςθ για τθν απαλλαγι από τθν 
υποχρζωςθ απόδοςθσ του φόρου διαμονισ» (Α' 142), β) τθσ από 30.9.2019 Ρ.Ν.Ρ. 
«Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 
Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Υγείασ» (Α' 145),  γ) τθσ από 4.10.2019 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγουςεσ 
ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ» (Αϋ 150) και άλλεσ διατάξεισ», Β] τθσ 
υπϋαρικμ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ «Διοριςμόσ μελϊν 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 
913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπωσ διορκϊκθκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ιςχφει ςιμερα 
μετά τθν τροποποίθςι τθσ  με τθν υπϋαρικμ. Γ4β/ΓΡ:3359 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 
(ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020 και Γ) του Ρ.Δ. 148/2007. 

2. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», 

3. του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 715/79 (ΦΕΚ Αϋ 212) «Ρερί τρόπου ενζργειασ από τα ΝΡΔΔ προμθκειϊν, 

μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν 
πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», όπωσ ιςχφει ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 
Κϊδικα  

5. Τθσ με αρικμ. πρωτ.662/13/04/2020 ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρολυδφναμο Κζντρο Άμεςθσ 
Ρρόςβαςθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων , με ζδρα τθν Κζρκυρα» με κωδικό ΟΡΣ 5052167 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020». 

6. Tθν απόφαςθ τθσ υπ’αρικμ  22θσ Συνεδρίαςθσ/04.08.2020 του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου ΚΕΘΕΑ ,με 



 

τθν οποία ενζκρινε τθν ςκοπιμότθτα δαπάνθσ  μίςκωςθσ χϊρου με επιφάνεια από 90 τ.μ. ζωσ 
130 τ.μ. ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ , για τρία ζτθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ 32.400,00€, 
μθνιαίο μίςκωμα φψουσ 900,00 ςυμπεριλαμβανομζνων τελϊν χαρτοςιμου. Το ακίνθτο κα 
ςτεγάςει υπθρεςίεσ τθσ πράξθσ «Ρολυδφναμο Κζντρο Άμεςθσ Ρρόςβαςθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων 
Νιςων , με ζδρα τθν Κζρκυρα με κωδικό ΟΡΣ 5052167. Για τθν εξεφρεςθ ακινιτου προσ μίςκωςθ 
κα διεξαχκεί Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ βάςει του ΡΔ715/1979 

7. Τθν απόφαςθ τθσ υπ’αρικμ 30θσ Συνεδρίαςθσ/29.01.2021 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ, με 
τθν οποία αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του ΔΣ (22θσ Συνεδριαςθσ/4.08.2020) όςον 
αφορά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ακινιτου. Η μίςκωςθ κα ζχει διάρκεια ζωσ τρία ζτθ και 
ςυγκεκριμζνα από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ του ΚΕΘΕΑ ςτο ακίνθτο και ζωσ τθ λιξθ τθσ 
Ρράξθσ .  

8. Τθν απόφαςθ ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΨΩΚΝΟ9Υ-56Κ 

 

 
 

Ρροκθρφςςει 
 

Δθμόςιο μειοδοτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 715/1979, για τθ 
μίςκωςθ ακινιτου περίπου για 3 ζτθ και δυνατότθτα παράταςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΚΕΘΕΑ 
και τισ δυνατότθτεσ του Ρροχπολογιςμοφ του, ζτοιμου προσ χριςθ και εγκατάςταςθ, ι εάν 
απαιτοφνται παρεμβάςεισ  όςον αφορά τθ διαμόρφωςι του, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ παροφςασ, να αναλαμβάνει τθν υλοποίθςι τουσ ο  ςυμμετζχων ιδιοκτιτθσ, προκειμζνου να το 
παραδϊςει ζτοιμο προσ χριςθ και εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, για τθ 
ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του ΚΕΘΕΑ  ςτθν Κζρκυρα. 
 
Η παροφςα δαπάνθ  χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικμου  Ζργου 2020ΕΡ02210012 τθσ ΣΑ ΕΡ0221 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ιόνια 
Νθςιά 2014-2020» τθσ πράξθσ «Ρολυδφναμο Κζντρο Άμεςθσ Ρρόςβαςθσ Ρεριφζρειασ Ιωνίων νιςων 
,με ζδρα τθν Κζρκυρα»   με κωδικό ΟΡΣ 5052167).  
 
Το μθνιαίο μίςκωμα δεν δφναται να υπερβαίνει το ποςό των εννιακοςίων Ευρϊ (900,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων κρατιςεων και βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του ΚΕΘΕΑ για τα ζτθ 2021,2022,2023. 
 
Το υπό μίςκωςθ ακίνθτο  πρζπει να βρίςκεται εντόσ ι κοντά ςτον ιςτό τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρα . 
 
Χϊροι κφριασ χριςθσ :  από 90 τ.μ. – 130 τ.μ.    
Θα πρζπει θ επιφάνεια των χϊρων κφριασ χριςθσ του κτιρίου να είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ από 90 τ.μ. 
– 130 τ.μ.   με ανϊτατο αιτοφμενο ωσ μθνιαίο μίςκωμα το ποςό των 900,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νομίμων επιβαρφνςεων), το οποίο κα παραμείνει ςτακερό για 3 ζτθ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ 
μίςκωςθσ πζραν τθσ τριετίασ, το μίςκωμα κα αναπροςαρμοςτεί κατά το ποςοςτό τθσ μεταβολισ του 
δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του προθγοφμενου δωδεκαμινου, όπωσ αυτι θ μεταβολι υπολογίηεται από 
τθν ΕΛΣΤΑΤ.   
 



 

Η Διακιρυξθ δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ (http://www.kethea.gr) ,  ςε μία 
θμεριςια εφθμερίδα ευρείασ κυκλοφορίασ τθσ Αττικισ  « ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΩΝ » κακϊσ και ςτθν 
θμεριςια τοπικι  εφθμερίδα  τθσ Κζρκυρασ  «ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ ΕΝΗΜΕΩΣΗ». 
 
 
 
 

 
ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ 

ΔIΕΝΕΓΕIΑΣ ΤΟΥ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 
 

ΤΟΡΟΣ 
ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

ΗΜΕΟΜΗΝIΑ 
ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

ΗΜΕΑ ΩΑ 

ΚΕΘΕΑ ΗΡΕΙΟΣ: Κοραι 11, Ιωάννινα , Τ.Κ 
45444 

Ρλθροφορίεσ : Λογιςτιριο του ΚΕΘΕΑ 
ΗΡΕΙΟΣ, ςτο τθλζφωνο 26510 77010 και 
ϊρεσ 09:00 π.μ. ζωσ 03:00 μ.μ.,  Κεντρικζσ 
Υπθρεςίεσ ΚΕΘΕΑ, Τμιμα Ρρομθκειϊν και 

ςτα τθλζφωνα 210 9241993-6, fax: 210 
9241986 και ϊρεσ 9:00 π.μ. ζωσ 3:00 μ.μ., 

Σορβόλου 24, Μετσ, ΤΚ.11636, Ακινα. 

22/03/2021 Δευτζρα 12:00 

 
ΟΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1οσ  ΟΟΣ:  ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
 

Το υπό μίςκωςθ ακίνθτο πρζπει να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ : 
 

 
1. Θα πρζπει θ επιφάνεια των χϊρων κφριασ χριςθσ του κτιρίου να είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 

από 90 τ.μ. – 130 τ.μ. , μθ ςυμπεριλαμβανομζνων αποκθκευτικϊν χϊρων και να εκτίνεται ςε 
ζναν ι δφο ορόφουσ. 

2. Να βρίςκεται εντόσ ι κοντά ςτον ιςτό τθσ  πόλθσ τθσ Κζρκυρασ.  
3. Να είναι εφκολα προςβάςιμο με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ - αςτικι ςυγκοινωνία.  
4. Να  είναι αυτόνομοσ και ανεξάρτθτοσ χϊροσ.  

5. Να διακζτει τουλάχιςτον 
Α. Ζναν  (1) χϊρο αναμονισ-ςαλόνι εντόσ του οποίου κα υπάρχει ζνα πολυκουηινάκι. 
Β.  Δφο (2) χϊρουσ γραφείων –ομαδικϊν ςυναντιςεων με πζντε (5) κζςεισ εργαςίασ 
Γ.  Δφο (2) wc με το ζνα(1) τουλάχιςτον να είναι κατάλλθλο για ΑΜΕΑ   
Δ.  Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ΑΜΕΑ βάςει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για 
τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ και του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για 
τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδθγίεσ 
Σχεδιαςμοφ ΥΡΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Βϋ18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικζσ ρυκμίςεισ 



 

για τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε υφιςτάμενα κτιρια. 
Συγκεκριμζνα : 
1) Ρρόβλεψθ οριηόντιασ προςβαςιμότθτασ (ςφνδεςθ πεηοδρομίου με είςοδο, προςβάςιμθ 

είςοδοσ με κακαρό άνοιγμα κυρϊν τουλάχιςτον 0,90μ., , προςβαςιμότθτα εςωτερικϊν 
χϊρων, διαδρομζσ ιςόπεδεσ, με διαδρόμουσ ι με ράμπεσ , μζγιςτθσ κλίςθσ 5% και πλάτουσ 
1,50μ., ικανοποιθτικό άνοιγμα κυρϊν ελαχίςτου κακαροφ ανοίγματοσ «από κάςςα ςε 
κάςςα»,   0,90 μ., ικανοποιθτικό ελάχιςτο κακαρό  πλάτοσ διαδρόμων 0,90μ.,  κ.λπ.)  

 
(2) πρόβλεψθ κατακόρυφθσ προςβαςιμότθτασ (α) ανελκυςτιρασ με ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 

καλάμου 1,10x1,40, β) αναβατόριο με ελάχιςτεσ διαςτάςεισ πλατφόρμασ 0,90x1,20, γ) 
αναβατόριο κλίμακασ με ελάχιςτεσ διαςτάςεισ πλατφόρμασ 0,80x1,00μ όπωσ θ ανάλυςθ  
των  άρκρων  1,2,3, τθσ  αποφ. Αρ. 52487/12(ΦΕΚ Βϋ18 /15.01.2002 ). 

 
(3) δυνατότθτα εγγραφισ κφκλου, διαμζτρου 1,50 μ., ςε όλουσ γενικά τουσ χϊρουσ για 

δυνατότθτα περιςτροφισ αμαξιδίου, και φπαρξθ λείου & αντιολιςκθροφ δαπζδου. 
 
 
 
 
(4) πρόβλεψθ τουλάχιςτον ενόσ προςβάςιμου χϊρου υγιεινισ, ελαχίςτων κακαρϊν  

διαςτάςεων 2,00 x 1,70μ., με κατάλλθλα μεγζκθ που επιτρζπουν ικανό χϊρο ελιγμοφ 
αμαξιδίων  και λοιπϊν λεπτομερϊν προδιαγραφϊν άρκρου 4, τθσ αποφ. Αρ.52487/12, 
(ΦΕΚ Βϋ18 /15.01.2002). 

 
 (5)  Επαρκι φυςικό φωτιςμό και αεριςμό όλων των κφριων χϊρων (ιτοι γραφεία και 

αίκουςεσ)  
 

6. Να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να μθν ζχει υποςτεί βλάβεσ και φκορζσ από ςειςμό, 

πυρκαγιά, κακίηθςθ κλπ. και να μθν παρουςιάηει εμφανι προβλιματα ςτθ φζρουςα 

καταςκευι.  

7. Να είναι κτιςμζνο με νόμιμθ άδεια Ρολεοδομίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ρολεοδομικι 

Νομοκεςία για χριςθ κατοικίασ-γραφείων. 

8. Ή να είναι πρόςφατα ανακαινιςμζνο, όπου θ ανακαίνιςθ να τεκμθριϊνεται με οικοδομικι 

άδεια για χριςθ κατοικίασ-γραφείων. 

9. Να είναι ζτοιμο προσ χριςθ και εγκατάςταςθ ι εάν απαιτοφνται παρεμβάςεισ  όςον αφορά τθ 

διαμόρφωςι του, ϊςτε αυτό να πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, να 

αναλαμβάνει τθν υλοποίθςι τουσ ο ςυμμετζχων ιδιοκτιτθσ, προκειμζνου να το παραδϊςει 

ζτοιμο προσ χριςθ και εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, και ςτθν 

περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να υποβάλει πλιρθ τεχνικι περιγραφι τθσ πρόταςθσ διαμόρφωςθσ, 

ςτθν οποία κα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ-εργαςίεσ κακϊσ και το 

διάςτθμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν το οποίο δεν κα ξεπερνά τουσ (2) μινεσ, κακϊσ και 

υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία κα δεςμεφεται ο προςφζρων ιδιοκτιτθσ 



 

για τθν υλοποίθςθ των άνω εργαςιϊν διαμόρφωςθσ με δικι του επιμζλεια, μζςα και 

δαπάνεσ, εντόσ του άνω χρονικοφ διαςτιματοσ. 

10. Το ακίνθτο πρζπει να παραδοκεί ζτοιμο για χριςθ και εγκατάςταςθ ςτο ΚΕΘΕΑ μζςα ςτθν 

προκεςμία που κα οριςκεί ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ και κα 

αναγράφεται ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 

11. Να πλθροί τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ Ρολεοδομικισ, Κτιριοδομικισ Νομοκεςίασ και Υγιεινισ 

και Αςφάλειασ. 

12. Το ακίνθτο υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτει:  

i) Σφγχρονεσ Η/Μ εγκαταςτάςεισ (ψφξθ-κζρμανςθ).  

ii) Επαρκι φυςικό φωτιςμό και αεριςμό όλων των κφριων χϊρων (ιτοι γραφεία 

και δωμάτια). 

iii) Ζνα (1) τουλάχιςτον χϊρο υγιεινισ WC ΑΜΕΑ με κατάλλθλθ διάταξθ και 

επαρκείσ διαςτάςεισ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.  

13. Να είναι κτιςμζνο ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ (κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ 

οικοδομικισ άδειασ) περί Στατικϊν Μελετϊν όπωσ Σκυροδζματοσ, Αντιςειςμικό, Κανονιςμό 

Τεχνολογίασ, Χάλυβα, Φορτίςεων κλπ. 

14. Το ακίνθτο κα πρζπει να μθν παρουςιάηει παρεκκλίςεισ ςτθν καταςκευι του από τισ 

εγκεκριμζνεσ από τθν Ρολεοδομία Μελζτεσ και να μθν περιλαμβάνει αυκαίρετεσ 

καταςκευζσ ι, αν περιλαμβάνει, να είναι νομίμωσ τακτοποιθμζνο. 

15. Σε περίπτωςθ πολυϊροφου κτθρίου, να διακζτει ςφγχρονθ πιςτοποιθμζνθ εγκατάςταςθ 

ανελκυςτιρα με δυνατότθτα χριςθσ από ΑΜΕΑ. 

16. Το ακίνθτο να ανικει κατά πλιρεσ ιδιοκτθςίασ δικαίωμα ςτον προςφζροντα και να είναι 

ελεφκερο για μίςκωςθ και κατάλλθλο για τθν προοριηόμενθ χριςθ. 

17. Να είναι απαλλαγμζνο από κάκε βάροσ, χρζοσ, διεκδίκθςθ ι μίςκωςθ, παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ 
του, με ι χωρίσ αντάλλαγμα. 

18. Να διακζτει αυτόνομθ παροχι θλεκτροδότθςθσ ι φδρευςθσ. 
19. Nα διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ (Ρ.Ε.Α.). 

 
 
 

2οσ ΟΟΣ: ΧΟΝΟΣ ΕΝΑΞΗΣ – ΔΙΑΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι περίπου για τρία (3) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ  πζραν  τθσ 
τριετίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΚΕΘΕΑ και τισ δυνατότθτεσ του προχπολογιςμοφ του,  θ οποία 
κα αρχίςει με τθν θμερομθνία βεβαίωςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ δομισ του Ρολυδφναμου 
κζντρου του ΚΕΘΕΑ  και λιγουςα τθν 31/12/2023.  
 
Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το ακίνθτο ςτο ΚΕΘΕΑ ζτοιμο προσ χριςθ και κατάλλθλο 
προσ εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα όςα κα 
αναγράφονται ςτο Ιδιωτικό Συμφωνθτικό Μίςκωςθσ που κα υπογραφεί. 



 

 
 

3οσ ΟΟΣ : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι ιδιοκτιτεσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) των 
ακινιτων που ζχουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι κυριότθτά τουσ ι οι επικαρπωτζσ αυτϊν και γενικά 
όςοι ζχουν τα νόμιμα δικαιϊματα για τθν εκμίςκωςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ, που περιγράφονται ςτθν παροφςα, οι οποίοι πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν 
νόμιμο δικαίωμα κυριότθτασ  και εκμετάλλευςθσ, διάκεςθσ και δζςμευςθσ τθσ χριςθσ των 
προςφερομζνων ακινιτων κακϊσ και μίςκωςθσ αυτϊν κακϊσ επίςθσ και νόμιμο δικαίωμα 
διαμόρφωςθσ και τροποποίθςθσ των χϊρων του ακινιτου, ςε περίπτωςθ που απαιτείται. 

 
2. Τρίτα πρόςωπα που διακζτουν πλθρεξουςιότθτα ι εξουςιοδότθςθ από τουσ δικαιοφμενουσ κατά τα 

ανωτζρω, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν από 
τον νόμο εκπροςϊπθςθ, δθλαδι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι εξουςιοδότθςθ με τθ κεϊρθςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ των ανωτζρω από αρμόδια δθμόςια αρχι, τθν οποία κα πρζπει να 
κατακζςουν με αντίγραφο τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό για λογαριαςμό των κυρίων – επικαρπωτϊν των ακινιτων. 
 

3. Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο κα πρζπει να κατακζςει επιπλζον κάκε 
δικαιολογθτικό που αποδεικνφει τθν κατά νόμο ςφςταςι του και τισ τυχόν τροποποιιςεισ του, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω ςτον όρο 5ο παρ. Α περίπτωςθ 12. Επίςθσ, προκειμζνου για 
Α.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί : α) ςυμμετοχισ του νομικοφ προςϊπου 
ςτο διαγωνιςμό και αποδοχισ των όρων τθσ Διακιρυξθσ και εξουςιοδότθςθ για τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ και ςυμμετοχισ ςε όλθ τθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και β) αποδοχισ τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ του ΚΕΘΕΑ για τθν περίπτωςθ τθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ ςτθν ςυμμετζχουςα εταιρία.  

 
4. Αποκλείεται θ από το ΚΕΘΕΑ καταβολι μεςιτικϊν δικαιωμάτων.  Μεςιτικά γραφεία γίνονται δεκτά 

με τθν προχπόκεςθ ότι κα διεκδικιςουν αμοιβι μόνο από τουσ ιδιοκτιτεσ.  
 
 

4οσ  ΟΟΣ: ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ τριμελοφσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ  με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, οι οποίεσ κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΗΡΕΙΟΣ 
Κοραι 11, Ιωάννινα  Τ.Κ. 45444, το αργότερο μζχρι τισ 22/03/2021, θμζρα  Δευτζρα , με ϊρα ενάρξεωσ 
αποδοχισ προςφορϊν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ τθν 12 π.μ.  και ϊρα λιξεωσ προκεςμίασ αποδοχισ 
προςφορϊν τθν 12:30 το μεςθμζρι και όχι πζρα από αυτιν τθν κακοριηόμενθ θμζρα και ϊρα, από τουσ 
ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι από νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ, διοριηομζνουσ  διϋ απλισ 
εξουςιοδοτιςεωσ. 
Η Επιτροπι μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να παρατείνει τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ κατά 15’ ι ακόμθ 
κατά 30’ τθσ ϊρασ, αν κρίνει ότι ςυντρζχει ειδικόσ λόγοσ για τθν παράταςθ αυτι. 
 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται µετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβάλλονται µε άλλα μζςα (π.χ. 



 

ταχυδρομικά) πρζπει, µε αποκλειςτικι µζριµνα του διαγωνιηόμενου, να ζχουν παραλθφκεί από τθν 
Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ  ΗΡΕΙΟΣ ζωσ τθν προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα. 
Το ΚΕΘΕΑ δεν ζχει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από 
οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται ωσ ανωτζρω. Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν 
ωσ άνω θμζρα και ϊρα λιξεωσ αποδοχισ προςφορϊν, είτε δεν ζφκαςαν εγκαίρωσ ςτο ΚΕΘΕΑ, δε κα 
γίνονται δεκτζσ, κα απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ, κα αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ και οι 
φάκελοί τουσ κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  
 
 

5οσ  ΟΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΙ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Ρροςφορζσ κα πρζπει: 
 

α.  Να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και να ζχουν υπογραφεί νόμιμα από τουσ ίδιουσ 
τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

β.  Να είναι ςαφείσ και πλιρεισ και να μθν περιζχουν κανζναν όρο περιοριςτικό ι αμφίβολο. 
γ.   Να μθν περιζχουν ξζςματα και διορκϊςεισ. 
δ.   Να αναγράφουν κακαρά, ολόγραφα και αρικμθτικά το αιτοφμενο μίςκωμα. 
ε.  Να περιγράφουν με τθ μεγαλφτερθ ακρίβεια το προςφερόμενο προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο. 

             
Οι  προςφορζσ  κα  κατατίκενται  ςε ςφραγιςμζνο  φάκελο  πάνω  ςτον  οποίο  κα  πρζπει  
απαραίτθτα  να  αναγράφονται  ευκρινϊσ  με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: 
 
o Η φράςθ: «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. ΚΥ-2021/186/23.02.2021 ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ 
ΚΕΚΥΑ». 

o Η θμερομθνία & ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ: «ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΩΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ:  
22/03/2021  12.00μ.μ. 

o Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό: «ΚΕΘΕΑ – ΚΕΝΤΟ 
ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΕΞΑΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», 

o Η ταχυδρομικι διεφκυνςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό: «Κοραι 11, 
Ιωάννινα  Τ.Κ. 45444» 

o Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει εντόσ του φακζλου τθσ 
Ρροςφοράσ τουσ να προςκομίςουν ςτθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ τα παρακάτω ςτοιχεία : 

 
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με θμερομθνία εντόσ των 

τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ (χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ  βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ) ςτθν οποία κα αναγράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται: 

 
 



 

α.  ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ο 
προςφζρων ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

 
β.          ότι πλθροφνται οι ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ 

και ότι κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ, 
ϊςτε να ικανοποιθκοφν ζωσ το χρόνο ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ όλεσ οι ηθτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

 
γ.  ότι  παραιτείται  από  κάκε  δικαίωμα  αποηθμίωςθσ, για  οποιαδιποτε  απόφαςθ  

του  ΚΕΘΕΑ, ιδίωσ περί  αναβολισ ι  ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ  του διαγωνιςμοφ  ι  
υπαναχϊρθςθσ  του ΚΕΘΕΑ. 

 
δ.  Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν για 

τουλάχιςτον 45 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 29  του Ρ.Δ. 715/1979.  
Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 
ε.  Αν  το  προςφερόμενο  ακίνθτο  ζχει  υποςτεί  βλάβεσ λόγω  ςειςμοφ.  Σε  περίπτωςθ  

καταφατικισ  διλωςθσ,  κα  πρζπει  θ  διλωςθ  να  ςυνοδεφεται  από  ςχετικι  άδεια  
του αρμόδιου  Γραφείου  Αποκατάςταςθσ  Σειςμοπλικτων (Γ.Α.Σ.  ι  Τ.Α.Σ.  ι  
παλιότερα  Υ.Α.Σ.)  για  τθν  εκτζλεςθ  των εργαςιϊν επιςκευισ βλαβϊν, ςφμφωνα με 
τθ ςχετικι μελζτθ. 

 
ςτ.  Πτι ο προςφζρων ζχει  το δικαίωμα εκμίςκωςθσ του ακινιτου ( είναι νόμιμοσ κφριοσ 

ι επικαρπωτισ του προςφερόμενου ακινιτου ι ζχει τθ νόμιμθ εξουςιοδότθςθ και 
από όλουσ τουσ άλλουσ ςυνιδιοκτιτεσ/ ςυνεπικαρπωτζσ, ι ότι εκπροςωπεί νόμιμα 
τουσ ιδιοκτιτεσ του ακινιτου για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ). 

 
η.  Πτι το ακίνθτο  κα παραδοκεί μζςα ςτο ςυμφωνθμζνο χρόνο,  ζτοιμο προσ χριςθ και 

εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν προςφορά (να γίνεται 
αναφορά του χρόνου που ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει  τουσ 2 
μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ  

 
θ.  Πτι με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει 

το Ριςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου (Ρ.Ε.Α). 
 

2. Φωτοαντίγραφο (απλό) τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου μαηί με απλά φωτοαντίγραφα 
των εγκεκριμζνων ςχεδίων τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου (τοπογραφικό Διάγραμμα, 
Διάγραμμα κάλυψθσ, κατόψεισ ορόφων, όψεισ, τομζσ) , από το οποίο να προκφπτει θ 
χρονολογία ζκδοςθσ τθσ και των τυχόν ανακεωριςεϊν τθσ κακϊσ και θ παλαιότθτα του 
ακινιτου ςε ςυνδυαςμό με το ζτοσ αποπεράτωςθσ, οι προβλεπόμενεσ από τθν άδεια χριςεισ 
και οι αλλαγζσ τουσ και θ χριςθ των προςφερόμενων χϊρων ωσ γραφείων. Σε περίπτωςθ 
τροποποιιςεων  τθσ αρχικισ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου κα πρζπει να υποβάλλονται και 
τα όλα τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν ςε μορφι απλϊν 



 

φωτοαντιγράφων (ζντυπο άδειασ-νομιμοποίθςθσ-τακτοποίθςθσ, ςχζδια, τεχνικζσ εκκζςεισ 
κλπ). 

 
3. Αντίγραφα των Τίτλων ιδιοκτθςίασ του ακινιτου (Συμβόλαια) και εφόςον υπάρχουν ςφςταςθ 

κάκετθσ ι οριηοντίου ιδιοκτθςίασ και κανονιςμοφ. 
 

4. Ρρόςφατα πιςτοποιθτικά ιδιοκτθςίασ και μεταγραφισ από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ι 
πρόςφατα κτθματολογικά διαγράμματα και φφλλα από το αρμόδιο Κτθματολογικό γραφείο 
αντίςτοιχα, από τα οποία να προκφπτει θ καταχϊριςθ και ιδιοκτθςία. 
 

5. Ρρόςφατα πιςτοποιθτικά  από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο   από τα οποία να προκφπτει θ 
μθ φπαρξθ βαρϊν και διεκδικιςεων ςτο ακίνθτο ι και  αποςπάςματα κτθματολογικϊν 
διαγραμμάτων και φφλλων από το αρμόδιο κτθματολογικό γραφείο. 

 
6. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
 
7. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου του προςφζροντοσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 

τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα.  
8. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου 

μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από τα οποία να προκφπτει, ότι ο 
ςυμμετζχων: 

 
Α) προκειμζνου περί φυςικϊν προςϊπων:  

ι) δεν ζχει κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ και δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ 
Β) προκειμζνου περί νομικϊν προςϊπων: 
ι) δεν ζχει κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ και δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ 
ιι) δεν τελεί ςε λφςθ ι εκκακάριςθ και δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για διοριςμό εκκακαριςτι 
ιιι) δεν τελεί ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ  

 
9. Αναλυτικι περιγραφι του προςφερόμενου προσ εκμίςκωςθ ακινιτου, ςχεδιάγραμμα ι 

ςκαρίφθμα αυτοφ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει τθν ταυτότθτα του ακινιτου, 
π.χ. φωτογραφίεσ  
 

10. Σε περίπτωςθ που απαιτείται διαμόρφωςθ του προςφερομζνου ακινιτου, ϊςτε αυτό να 
πλθροί τισ ηθτοφμενεσ ςτθν παροφςα προδιαγραφζσ των χϊρων (όροσ 1.5), να υποβλθκεί 
πλιρθσ τεχνικι περιγραφι τθσ πρόταςθσ διαμόρφωςθσ, ςτθν οποία κα περιγράφονται 
αναλυτικά οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και ο τρόποσ εκτζλεςθσ αυτϊν, τισ οποίεσ κα 
αναλαμβάνει να εκτελζςει ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου εντόσ  χρονικοφ διαςτιματοσ 2 μθνϊν., 
ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.  Εφόςον για τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ 
απαιτείται ζκδοςη άδειασ δόμηςησ  αυτή θα πρζπει να εκδοθεί με ευθφνη και δαπάνεσ του 
ιδιοκτήτη,  και να  υποβληθοφν τα ςχετικά ζγγραφα ςτο ΚΕΘΕΑ, με την ολοκλήρωςη των 
εργαςιών και την παράδοςη του ακινήτου. Στην περίπτωςη  όπου για τισ  εργαςίεσ που θα 
εκτελεςτοφν  δεν απαιτείται ζκδοςη οικοδομικήσ άδειασ  ςφμφωνα με την ιςχφουςα 
νομοθεςία, τότε πριν  από την ζναρξη των εργαςιών  θα υποβληθεί ςτο ΚΕΘΕΑ Τεχνική Έκθεςη 
από αρμόδιο μηχανικό ςτην οποία θα αναφζρονται αναλυτικά οι εργαςίεσ που θα εκτελεςτοφν 
ςτο κτίριο καθώσ και οι διατάξεισ τησ κείμενησ νομοθεςίασ ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν 



 

απαιτείται η ζκδοςη οικοδομικήσ άδειασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. 
 

11. Επίςθσ ςυνοπτικι περιγραφι των εγκαταςτάςεων του κτθρίου όπωσ : κλιματιςμόσ, 
κζρμανςθ, θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, καλωδιϊςεισ για τοποκζτθςθ 
τθλεφωνικισ γραμμισ, κουφϊματα, εξαεριςμόσ, εγκαταςτάςεισ πυρόςβεςθσ, πυρανίχνευςθσ 
και φωτιςμοφ αςφαλείασ, υλικό δαπζδων, φπαρξθ ψευδοροφϊν)  

 
12. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνεται από τον κάκε προςφζροντα 

ότι: 
 

Α)  ςε περίπτωςθ εκποιιςεωσ ι μεταβιβάςεωσ του ακινιτου που κα εκμιςκωκεί, είναι 
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτο ΚΕΘΕΑ τα πλιρθ ςτοιχεία του νζου αγοραςτι 
προςκομίηοντασ αντίγραφο του ςυμβολαίου αγοραπωλθςίασ και του πιςτοποιθτικοφ 
μεταγραφισ ςτο Υποκθκοφυλακείο (ι καταχϊρθςθσ ςτο Κτθματολόγιο). Επίςθσ, ότι με το 
ςυμβόλαιο τθσ αγοραπωλθςίασ κα υποχρεϊςει τον νζο κφριο (αγοραςτι-ιδιοκτιτθ)  να 
ςεβαςτεί και να αναλάβει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του πωλθτι-εκμιςκωτι για τθν παροφςα 
μίςκωςθ. 
 Β)  παραιτείται από το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ για ιδιόχρθςθ ι 
ανοικοδόμθςθ του μιςκίου για όςο χρόνο κα διαρκζςει θ μίςκωςθ. Σε περίπτωςθ 
μεταβίβαςθσ, κα υποχρεϊςει τον αγοραςτι με τθν ςυμβολαιογραφικι πράξθ τθσ πϊλθςθσ 
να παραιτθκεί και αυτόσ από το δικαίωμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
13. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τα οποία κα πρζπει να αναγράφονται ςε ευρϊ. Το 

αιτοφμενο μθνιαίο  μίςκωμα δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο των εννιακοςίων ευρϊ (900,00 
ευρϊ) ςυμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων επιβαρφνςεων (χαρτόςθμο 3,6% ).  
 

 13.  Γραμμάτιο  παρακατακικθσ  του  Τ.Ρ.Κ.Δ.  ι  εγγυθτικι  επιςτολι  αναγνωριςμζνθσ  τράπεηασ  
για  ποςό  ίςο  με  το  ζνα εικοςτό (1/20)  του  αιτοφμενου  ετιςιου  μιςκϊματοσ,  ωσ εγγφθςθ  
για  το  ότι  οι  διαγωνιηόμενοι  κα  προςζλκουν  ςτθ ςφνταξθ  και  υπογραφι  του 
μιςκωτθρίου  ςυμβολαίου  εντόσ  τθσ  οριηόμενθσ ανωτζρω προκεςμίασ  και  κα  παραδϊςουν  
το μίςκιο ακίνθτο  για  χριςθ  από  το  ΚΕΘΕΑ  ςτθν  κατάςταςθ  και  ςτο  χρόνο  που  
ορίηονται  ςτθν παροφςα και ςτο  μιςκωτιριο ςυμβόλαιο. Απαλλάςςονται  από  τθν  
υποχρζωςθ  εγγυοδοςίασ  το  Δθμόςιο,  τα  Ν.Ρ.Δ.Δ.  και  οι  Οργανιςμοί  Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι 
δεν υποχρεοφνται να κατακζςουν εγγφθςθ. 
Η κατά τα παραπάνω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον μεν ιδιοκτιτθ του ακινιτου, υπζρ του 
οποίου κα κατακυρωκοφν  τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, μετά τθν εγκατάςταςθ του 
ΚΕΘΕΑ ςτο μίςκιο, ςτουσ δε άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί εκατόν πενιντα(150) 
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   
Εάν ηθτθκεί από το ΚΕΘΕΑ παράταςθ ιςχφοσ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ, τότε κα 
υποχρεοφται ο εκμιςκωτισ εκτόσ από τθν διλωςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ του να 
προςκομίηει και νζα εγγυθτικι επιςτολι με χρόνο ιςχφοσ τον ίδιο χρόνο ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ. 

 



 

 
 

14.    Νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
 
 Κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, εάν ο διαγωνιηόμενοσ (ι οι διαγωνιηόμενοι, 

ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ) δεν παρίςταται αυτοπροςϊπωσ, τότε ο εκπρόςωποσ του (ι ο 
εκπρόςωποσ των ςυνιδιοκτθτϊν που απουςιάηουν) πρζπει να προςκομίςει τα νομιμοποιθτικά 
του ζγγραφα που του δίνουν το δικαίωμα να παρευρεκεί ςτο διαγωνιςμό και να κατακζςει τθν 
προςφορά για λογαριαςμό των ιδιοκτθτϊν ι των εχόντων τα νόμιμα δικαιϊματα εκμίςκωςθσ 
του ακινιτου. Η εκπροςϊπθςθ (νομιμοποιθτικά ζγγραφα) μπορεί να είναι ι με πλθρεξοφςιο 
(ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο) ι με εξουςιοδότθςθ (ζγγραφο ιδιωτικό). 

               Τα νομικά πρόςωπα : 
Στισ περιπτϊςεισ που  προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ 
ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ 
φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε  προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ,  

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 
Ζνωςθσ  κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να 
ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω 
ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο  εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ, ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με τθν ίδια τιμι 
και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικατάςταςθ.   



 

O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του ΚΕΘΕΑ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου για το διαγωνιςμό οργάνου.  

Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ι/και 
περιλαμβάνουν ελλιπι ι μθ προςικοντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα απορρίπτονται, 
εκτόσ και εάν οι αποκλίςεισ αυτζσ κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. Η Επιτροπι δφναται άλλωςτε, αφοφ κρίνει επουςιϊδθ τθν 
ζλλειψθ, να καλεί τουσ υποψθφίουσ προσ ςυμπλιρωςθ των ελλείψεων. 

 
6οσ  ΟΟΣ: ΕΝΑΞΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
1. Η  Επιτροπι,  κατά  τθν  θμζρα  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ,  ςυντάςςει  πρακτικό ςτο οποίο 
καταχωρεί τισ κατατεκείςεσ προςφορζσ, υπογράφει και αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ, υπογράφει και 
ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ορίηει τθν θμερομθνία και ϊρα κατά τθν οποία κα προβεί ςε 
επιτόπια επίςκεψθ ςτα προςφερόμενα προσ μίςκωςθ ακίνθτα προσ εξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ 
κακενόσ από αυτά. 
 
2. Η  Επιτροπι, μετά τθν  επιτόπια  επίςκεψθ και εξζταςθ των προςφερόμενων  προσ  μίςκωςθ  
ακινιτων, ςυνεδριάηει παρουςία όλων των μελϊν τθσ,  αποφαςίηει δε κατά πλειοψθφία, και ςυντάςςει 
αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ περί τθσ καταλλθλόλθτασ ι μθ των προςφερόμενων ακινιτων. 
Αντίγραφο τθσ προαναφερόμενθσ Ζκκεςθσ  κοινοποιείται  ςε  όλουσ  όςουσ  υπζβαλαν  προςφορά  
ςτον διαγωνιςμό  και περίλθψθ αυτισ αναρτάται  ςτον  πίνακα  ανακοινϊςεων  των Κεντρικϊν 
Υπθρεςιϊν ΚΕΘΕΑ . 
 
3.Κατά  τθσ  ζκκεςθσ  περί  καταλλθλότθτασ  ι  μθ  των  προςφερόμενων  ακινιτων  μπορεί  να  
υποβλθκεί  ζνςταςθ  ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, περί τθσ μθ  καταλλθλότθτασ  του προςφερόμενου μίςκιου ακινιτου.  
 
 Μετά  τθ λιψθ απόφαςθσ επί  των  υποβλθκειςϊν  ενςτάςεων, ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, θ Επιτροπι ορίηει θμζρα και ϊρα για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με προφορικι 
μειοδοςία μεταξφ των ιδιοκτθτϊν,  των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα.  
 
4. Εάν  με τθν προαναφερόμενθ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ,  κρικεί  κατάλλθλο  ζνα  και  μόνο  από  τα  
προςφερκζντα  προσ μίςκωςθ  ακίνθτα,  ο  διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊνεται και  τα  πρακτικά  τθσ  
Επιτροπισ  υποβάλλονται  προσ  ζγκριςθ  ςτο Διοικθτικό  Συμβοφλιο ΚΕΘΕΑ,  το   οποίο  κατά  τθν  κρίςθ  
του  μπορεί  να  αποφαςίςει τθν  κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ι τθν επανάλθψθ 
του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/1979.  
 
5.Κατά τθ διεξαγωγι τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, οι ιδιοκτιτεσ των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν 
κατάλλθλα, μειοδοτοφν προφορικά   επί   τθσ   μικρότερθσ   ζγγραφθσ   προςφοράσ.  Οι μειοδοτικζσ 
αυτζσ προςφορζσ   εγγράφονται   ςτον   πίνακα   μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ  κατά  ςειρά  και  
εκφωνοφνται  με  το  όνομα  του  μειοδότθ. Ρροφορικι  μειοδοτικι  προςφορά, γίνεται  δεκτι εφόςον 
είναι  τουλάχιςτον  κατά  δφο  τοισ  εκατό (2%) κατϊτερθ  τθσ  μικρότερθσ  εκ  των  εγγράφων  
προςφορϊν. Με  το ίδιο δε αυτό  ποςοςτό  ςυνεχίηεται  θ  μειοδοςία  μζχρι πζρατοσ  του  διαγωνιςμοφ  
κεωρουμζνθσ  απαράδεκτθσ  κάκε  άλλθσ προςφοράσ κατά μικρότερο ποςοςτό. Κάκε προςφορά είναι 
υποχρεωτικι για το μειοδότθ. Η υποχρζωςθ αυτι μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρϊτο ςτουσ 



 

ακόλουκουσ μειοδότεσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο από αυτοφσ. 
 
 
Σε περίπτωςθ που κατά τθν προφορικι μειοδοςία δεν υποβλθκοφν νζεσ προςφορζσ, ωσ επιτευχκζν 
μίςκωμα κεωρείται αυτό  τθσ μικρότερθσ  ζγγραφθσ  προςφοράσ. Σε  περίπτωςθ δε φπαρξθσ  ίςων  
προςφορϊν, θ επιλογι του ακινιτου προσ μίςκωςθ γίνεται από τθν Επιτροπι κατά τθν κρίςθ τθσ. 
 
Κατά  τθσ  νομιμότθτασ  τθσ  διακιρυξθσ,  τθσ  ςυμμετοχισ  μειοδότθ,  ι  τθσ  νομιμότθτασ  διεξαγωγισ  
τθσ  προφορικισ μειοδοςίασ, επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ θ 
οποία και αποφαίνεται οριςτικά επ’ αυτϊν. Οι εν λόγω ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνον από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, εγγράφωσ, είτε κατά τθ διάρκεια 
διενζργειασ αυτισ, είτε εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθ λιξθ τθσ. 

 
 

7οσ  ΟΟΣ: ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ με το οποίο προτείνει  αιτιολογθμζνα  ςτο  Διοικθτικό Συμβοφλιο ΚΕΘΕΑ,  τθν  μίςκωςθ  
ςυγκεκριμζνου  ακινιτου,  ι  τθν  επανάλθψθ  του διαγωνιςμοφ. Το  ςυγκεκριμζνο  πρακτικό  
ςυνοδεφεται  από  τθν  ζκκεςθ  τθσ  Επιτροπισ περί καταλλθλότθτασ του ακινιτου επιςυναπτόμενων 
και των προςφορϊν των μειοδοτϊν, των τυχόν υποβλθκζντων ενςτάςεων και των επϋ αυτϊν 
αποφάςεων τθσ Επιτροπισ. 
 
Το  Διοικθτικό  Συμβοφλιο ΚΕΘΕΑ εντόσ  δεκαπζντε (15)  θμερϊν  από  τθν  υποβολι  του  πρακτικοφ  
και  τθσ απόφαςθσ  τθσ  Επιτροπισ, αποφαςίηει για τθν  κατακφρωςθ  του  αποτελζςματοσ  του  
διαγωνιςμοφ  ι  τθν  επανάλθψθ  αυτοφ, εκτόσ  και αν  για  ειδικοφσ  λόγουσ επιβάλλεται  θ  αναβολι  
λιψθσ  απόφαςθσ  για  εφλογο  χρονικό  διάςτθμα 
 
Για  τθν  επιλογι  του καταλλθλότερου  ακινιτου,  θ  Επιτροπι  και  το Διοικθτικό Συμβοφλιο  ΚΕΘΕΑ,  
δεν  δεςμεφονται  από  το  τυχόν μικρότερο προςφερόμενο μίςκωμα άλλου ακινιτου και δφνανται 
μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τουσ, να προτιμιςουν οποιοδιποτε από τα προςφερόμενα προσ 
μίςκωςθ ακίνθτα, ςυνεκτιμϊντασ τα π.χ. κζςθ ακινιτου, επιφάνεια, πραγματικι κατάςταςθ, ποιότθτα 
καταςκευισ, υποδομζσ, κ.λ.π. Εάν  το  Διοικθτικό  Συμβοφλιο ΚΕΘΕΑ  κεωριςει  αςφμφορο  το  
επιτευχκζν  αποτζλεςμα  του  διαγωνιςμοφ, ι εάν δεν προςζλκει κανείσ μειοδότθσ να λάβει μζροσ ςτον 
διενεργθκζντα διαγωνιςμό, ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/1979.  
 
 

8οσ  ΟΟΣ: ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Το ΚΕΘΕΑ ειδοποιεί εγγράφωσ τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου υπζρ του οποίου κατακυρϊκθκαν τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ και τον καλεί όπωσ προςζλκει εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν  για τθν 
υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ (ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ τθσ Διακιρυξθσ )και το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ  τθσ παροφςασ. 
 
Εάν  ο ιδιοκτιτθσ υπζρ του οποίου κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, δεν προςζλκει για τθν υπογραφι 



 

του Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ Μιςκϊςεωσ, εντόσ τθσ ανωτζρω δεκαπενκιμερθσ προκεςμίασ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ.  
 
Στθν περίπτωςθ αυτι καταπίπτει υπζρ του ΚΕΘΕΑ θ κατατεκείςα εγγφθςθ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ 
διαδικαςία ι δικαςτικι ενζργεια, λόγω αποηθμίωςθσ και ποινικισ ριτρασ από τϊρα ςυμφωνθμζνθσ. 
Ακολοφκωσ το ΚΕΘΕΑ προβαίνει ςε μίςκωςθ ανάλογου μιςκίου και άνευ διαγωνιςμοφ ςε βάροσ του 
μειοδότθ, του τελευταίου υποχρεουμζνου ςτθν πλθρωμι τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ του 
μιςκϊματοσ μζχρι τθ λιξθ του ςτθν παροφςα διακιρυξθ οριςκζντοσ χρόνου μιςκϊςεωσ, κακϊσ και 
ςτθν ανόρκωςθ κάκε άλλθσ ηθμίασ από τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων του μειοδότθ προσ υπογραφι 
τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ.  
 

9οσ ΟΟΣ: ΡΑΑΔΟΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
 

Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο ςτο ΚΕΘΕΑ ζτοιμο προσ χριςθ, κατάλλθλο και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και μετά τθν εκτζλεςθ όλων των τυχόν επιςκευϊν ι 
διαρρυκμίςεων που βαρφνουν τον εκμιςκωτι,  κατά τον ςυμφωνθκζντα χρόνο  ςφμφωνα με τα όςα 
ορίηονται  ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και του Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ Μιςκϊςεωσ που κα 
υπογραφεί. Ειδάλλωσ, θ μίςκωςθ λφεται από το ΚΕΘΕΑ, υπζρ του οποίου καταπίπτει θ κατατεκείςα 
εγγφθςθ. 
 
Ακολοφκωσ, το ΚΕΘΕΑ δφναται να προβεί ςε νζα μίςκωςθ ανάλογου μιςκίου και άνευ διαγωνιςμοφ εισ 
βάροσ του μειοδότθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 33 και 34 του Ρ.Δ. 
715/1979. 
Σε περίπτωςθ που το επιλεχκζν κτίριο κατά τθν παράδοςθ του από τον ιδιοκτιτθ και τθν παραλαβι 
του από το ΚΕΘΕΑ δεν πλθροί οριςμζνεσ από τισ οριηόμενεσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ κτιριακζσ 
θλεκτρομθχανολογικζσ προδιαγραφζσ, δφναται ο ιδιοκτιτθσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ να αναλάβει τθν 
περαίωςθ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, όλων των εργαςιϊν που κα του 
υποδειχκοφν από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΚΕΘΕΑ  προκειμζνου να υπάρξει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ 
με τθν παροφςα. Στθν περίπτωςθ αυτι το μίςκωμα κα αρχίςει να καταβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ 
των εργαςιϊν. 
 
Η παραλαβι του μιςκίου από το ΚΕΘΕΑ κακϊσ και θ απόδοςι του ςτον εκμιςκωτι μετά τθν λιξθ τθσ 
μιςκϊςεωσ, ενεργείται από τριμελι επιτροπι που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ του 
Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ, και ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ εισ διπλοφν, από τα οποία το 
ζνα λαμβάνει ο εκμιςκωτισ και το δεφτερο παραδίδεται ςτο Λογιςτιριο του ΚΕΘΕΑ. 
 
Ο  εκμιςκωτισ  καλείται, εγγράφωσ  και  επί  αποδείξει  να  παραςτεί  είτε  αυτοπροςϊπωσ  είτε  μζςω 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου  κατά  τθν  παραλαβι  ι  τθν  ςε  αυτόν  απόδοςθ  του  ακινιτου. Σε  
περίπτωςθ  αρνιςεωσ  του  να  προςζλκει κατά τθν απόδοςθ, ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι ςχετικό 
πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται ς’ αυτόν επί αποδείξει. 
 
Η δια πρωτοκόλλου παραλαβι του μιςκίου από το ΚΕΘΕΑ δεν απαλλάςςει τον εκμιςκωτι από τθν 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ ι για πάςθσ φφςεωσ ελαττϊματα του μιςκίου, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 
10οσ ΟΟΣ: ΧΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 



 

 
Το ΚΕΘΕΑ, διαρκοφςθσ τθσ μίςκωςθσ, δικαιοφται να ςτεγάηει ςτο μίςκιο και οποιαδιποτε άλλθ 
υπθρεςία του, αντί αυτισ για τθν οποία ζγινε θ μίςκωςθ, υφιςτάμενθ ι µθ κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ 
µμίςκωςθσ, χωρίσ να δικαιοφται ο εκμιςκωτισ καμία αποηθμίωςθ ι πρόςκετο μίςκωμα. 
 
Το ΚΕΘΕΑ δεν υποχρεοφται ςε καμία αποηθμίωςθ υπζρ του εκμιςκωτι  για τισ από τθ ςυνικθ χριςθ ι 
κακι καταςκευι του κτιρίου και από τυχαίο γεγονόσ ι ανωτζρα βία επιγενόμενεσ ηθμιζσ ι βλάβεσ ςτο 
μίςκιο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 715/1979.  
 
Εάν το μίςκιο διαρκοφςθσ τθσ μίςκωςθσ περιζλκει κατά οποιοδιποτε τρόπο ςτθν κυριότθτα, νομι, 
επικαρπία, χριςθ κ.λ.π άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ, 
νομζα, επικαρπωτι, χριςτθ κ.λ.π που κεωρείται ςτο εξισ εκμιςκωτισ και ςτον οποίον καταβάλλονται 
από το Ν.Ρ.Δ.Δ. τα μιςκϊματα. 
 
 
 

11οσ ΟΟΣ: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 
 
Ο Εκμιςκωτισ υποχρεοφται να προβεί με δαπάνεσ του ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 
παροχϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ και ςτθ ςφνδεςθ αυτϊν με τα αντίςτοιχα δίκτυα τθσ πόλθσ. 
Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται για όςο χρόνο διαρκεί θ μίςκωςθ να ενεργεί ςτο µίςκιο τισ αναγκαίεσ 
επιςκευζσ και να επιδιορκϊνει τισ φκορζσ που οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ, ι κακι καταςκευι του 
κτιρίου ι ελαττϊματα του μιςκίου ι και από τυχαίο γεγονόσ ι ανωτζρα βία μζςα ςε εφλογθ προκεςμία 
από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ΚΕΘΕΑ.  
 
Σε  περίπτωςθ  άρνθςθσ ι  μθ  ενεργείασ  από  τον  εκμιςκωτι  των  παραπάνω  εργαςιϊν,  το  ΚΕΘΕΑ, 
ζχει  το διαηευκτικό δικαίωμα,  είτε  να  διακόψει  τθν  καταβολι  των  μιςκωμάτων μζχρι  τθν  εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν, είτε να  προβεί  ςε  μονομερι  λφςθ  τθσ μίςκωςθσ χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ 
μιςκωμάτων ι αποηθμίωςθσ του εκμιςκωτι για το περαιτζρω χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου τθσ μίςκωςθσ και  τθ  δια διαγωνιςμοφ  ι  απ' ευκείασ  μίςκωςθ  άλλου ανάλογου  
ακινιτου  εισ  βάροσ  του  εκμιςκωτι, ι  να  ενεργιςει  τισ  επιςκευζσ  εισ  βάροσ  του εκμιςκωτι, κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 του ΡΔ 715/1979. Το ποςό  τθσ  ςχετικισ δαπάνθσ, παρακρατείται  από  τα  
πρϊτα, μετά  τθν  επιςκευι, προσ  πλθρωμι  μιςκϊματα, μετά  από  προθγοφμενθ βεβαίωςθ  τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του ΚΕΘΕΑ. 
 
Ειδικά, ςε ό, τι αφορά ςτθν αποκατάςταςθ φκορϊν ι βλαβϊν επείγουςασ φφςεωσ και κρίςιμων 
εγκαταςτάςεων, όπωσ είναι θ κζρμανςθ, ο κλιματιςμόσ, οι ανελκυςτιρεσ, οι θλεκτρολογικζσ και 
υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να ενεργιςει για τθν αποκατάςταςι τουσ εντόσ 
24 ωρϊν από τθσ ειδοποιιςεϊσ του. Μετά τθν πάροδο τθσ 24ωρθσ προκεςμίασ το ΚΕΘΕΑ δφναται να 
προβαίνει αυτοβοφλωσ ςτθν αποκατάςταςθ των εν λόγω φκορϊν ι βλαβϊν, θ δε δαπάνθ κα βαρφνει 
τον Εκμιςκωτι και κα παρακρατείται από τα μιςκϊματα των επομζνων μθνϊν, ςφμφωνα µε τθν παρ. 2 
του άρκρου 36 του Ρ.∆. 715/1979.   

 
Το ΚΕΘΕΑ, δφναται να προβεί κατά το χρόνο διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ χωρίσ καμία αποηθμίωςθ του 
εκμιςκωτι, ςε µονοµερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ εάν: 
 



 

 Καταργθκεί το ςφνολο ι µζροσ των ςτεγαηόμενων ςτο μίςκιο υπθρεςιϊν 

 Μεταφζρει τισ ςτεγαηόµενεσ υπθρεςίεσ του ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του 

 Ρροςφερκεί /παραχωρθκεί ςε αυτό από τρίτο θ δωρεάν χριςθ κατάλλθλου ακινιτου για τον 
υπόλοιπο χρόνο τθσ µίςκωςθσ 

 Αναδιοργανωκεί θ υπθρεςία του ΚΕΘΕΑ κατά τθ διάρκεια τθσ µίςκωςθσ, ϊςτε το µίςκιο να µθν 
εξυπθρετεί τθσ ανάγκεσ του ι να µθν του είναι  απαραίτθτο. 

 Μεταφερκεί ςε άλλο τόπο θ υπθρεςία του ΚΕΘΕΑ που είναι εγκατεςτθµζνθ ςτο µίςκιο, ζςτω και 
προςωρινά ι/και μεταφερκεί – ςτεγαςτεί ςε άλλο χϊρο που διακζτει το ΚΕΘΕΑ. 

  Υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ. 
 
Για τθν κατά τα ανωτζρω λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ απαιτείται ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον εκμιςκωτι 
εξιντα (60) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν κακοριηόμενθ ςτθν ςχετικι ειδοποίθςθ θμερομθνία λφςεωσ 
τθσ μίςκωςθσ, από τθν οποία και παφει κάκε υποχρζωςθ του ΚΕΘΕΑ προσ καταβολι μιςκϊματοσ. 

Επίςθσ το ΚΕΘΕΑ μπορεί μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, να καταγγείλει τθ 
μίςκωςθ, χωρίσ να ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ καταγγελία γίνεται 
εγγράφωσ και τα αποτελζςματά τθσ επζρχονται μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ 
γνωςτοποίθςι τθσ ςτον Εκμιςκωτι. Στθν περίπτωςθ αυτι το ΚΕΘΕΑ οφείλει ςτον Εκμιςκωτι ωσ 
αποηθμίωςθ ποςό ίςο με ζνα (1) μθνιαίο μίςκωμα, όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί κατά το χρόνο 
καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ.  

 
12οσ  ΟΟΣ: ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ  

 
Το ανϊτατο όριο μθνιαίου μιςκϊματοσ δε δφναται να υπερβαίνει το ποςό των εννιακοςίων  (900,00 €) 
ευρϊ. Το μίςκωμα που τελικά κα προκφψει από τθ δθμοπραςία κα παραμείνει ςτακερό για μια τριετία 
και ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ πζραν τθσ τριετίασ , το μίςκωμα κα αναπροςαρμοςτεί 
κατά το ποςοςτό τθσ μεταβολισ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του προθγοφμενου δωδεκαμινου από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ μίςκωςθσ, όπωσ αυτι θ μεταβολι υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ.  
 
Η καταβολι του μιςκϊματοσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου οριςτικισ 
παράδοςθσ – παραλαβισ του μιςκίου για τθν εγκατάςταςθ του ΚΕΘΕΑ ςτο μίςκιο, και καταβάλλεται 
εντόσ του πρϊτου πενκθμζρου κάκε μιςκωτικοφ μινα. 
 
Η καταβολι των μθνιαίων μιςκωμάτων κα γίνεται με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα 
υποδείξει ο εκμιςκωτισ με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ (Τιμολογίου ι Απόδειξι καταβολισ 
ενοικίου).  
Σιωπθρι, ι προφορικι παράταςθ τθσ μιςκϊςεωσ δεν επιτρζπεται (επιφυλαςςομζνων των 
διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 715/79) χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ 
«εκμιςκϊτριασ» εγγράφωσ αποδεικνυόμενθ, τυχόν δε παραμονι του ΚΕΘΕΑ ι κάκε τρίτου που 
ζλκει από αυτό τα δικαιϊματά του ι ςτο όνομα αυτοφ που κατζχει το «μίςκιο», πζραν τθσ 
θμερομθνίασ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ, όπωσ ορίηεται ςυγκεκριμζνα ςτον όρο 2 τθσ παροφςασ, ςε καμία 
περίπτωςθ δεν κεωρείται παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ μιςκϊςεωσ, το δε τυχόν υπό του 
«εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ» κατά το χρόνο αυτό, μίςκωμα που κα ειςπραχκεί κα κεωρείται ότι 
καταβλικθκε ςε αυτιν λόγω αποηθμιϊςεωσ για τθ μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ του «μιςκίου» και 
δεν κα κεωρείται ότι καταβλικθκε λόγω ρθτισ ι ςιωπθρισ παράταςθσ τθσ μιςκϊςεωσ.   

 



 

13οσ  ΟΟΣ – ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

Το ΚΕΘΕΑ διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ςε κάκε ςτάδιο τθσ παροφςασ τθ διαδικαςία, 
ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ ςυμμετζχοντεσ. Δε γεννάται δικαίωμα αποηθμίωςθσ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν παροφςα διαδικαςία, για οποιοδιποτε λόγο από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι.  
 
Εάν το μίςκιο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ περιζλκει µε οποιοδιποτε νόμιμο τρόπο ςτθν κυριότθτα, 
νομι, επικαρπία, χριςθ κλπ. άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του 
νζου ιδιοκτιτθ νομζα, επικαρπωτι, χριςτθ κλπ. ο οποίοσ κεωρείται εφεξισ ωσ εκμιςκωτισ. Ρροσ 
αυτόν κα καταβάλλει το ΚΕΘΕΑ τα μιςκϊματα, αφοφ προθγουμζνωσ κοινοποιθκεί νομίμωσ ςτο ΚΕΘΕΑ, 
ο οικείοσ νόμιμοσ τίτλοσ, βάςθ του οποίου κατζςτθ αυτόσ κφριοσ, νομζασ, επικαρπωτισ, χριςτθσ κλπ. 
νομίμωσ μεταγεγραμμζνοσ, εφόςον χριηει εκ του Νόμου μεταγραφισ.  
 
 

14οσ ΟΟΣ: ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 
Αρμόδια δικαςτιρια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν μεταξφ του ΚΕΘΕΑ και του ιδιοκτιτθ του 
επιλεγζντοσ ακινιτου, ορίηονται τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
 
 
 
 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 
 

                                                                          
 
 

                            Χριςτοσ Λιάπθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

  

Στθν………………… ςιμερα τθν .../…/2021 θμζρα ……………… μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

 

Αφενόσ: Του ………………, κατοίκου ……………… με ΑΦΜ: ……………… και Α.Δ.Τ: ………………, 
αποκαλοφμενου χάριν ςυντομίασ ςτο παρόν «εκμιςκωτισ/τρια», 

 

Αφετζρου: Του Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΚΕΝΤΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΕΞΑΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» 
(ΚΕΘΕΑ)με ΑΦΜ 090047671, που εδρεφει ςτθ Σίνδο Θεςςαλονίκθσ και ζχει τισ διοικθτικζσ του 
υπθρεςίεσ ςτθν Ακινα, επί τθσ οδοφ Σορβόλου 24, Μετσ με ΑΦΜ 090047671 (ΔΟΥ Ιωνίασ  
Θεςςαλονίκθσ) και εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον Ρρόεδρο του 
Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κ. Χριςτο Λιάπθ, αποκαλοφμενου χάριν ςυντομίασ ςτο παρόν «το ΚΕΘΕΑ ι μιςκωτισ», 

Λαμβανομζνου υπόψθ ότι: 

Το ΚΕΘΕΑ προκειμζνου να καλφψει τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του ςτθν Κζρκυρα. 
διενιργθςε δθμόςιο μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ακινιτου, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτθν υπϋαρ. …………. Διακιρυξθ. 

Ήδθ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λιφκθκε κατά τθν ……. Συνεδρίαςθ τθσ 
……………, το Δ.Σ. αποφάςιςε τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του ωσ άνω Διαγωνιςμοφ και τθ 
…………………ςφναψθ μίςκωςθσ με τον ωσ άνω εκμιςκωτι. 

 

Κατόπιν αυτών, ςυμφωνοφνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Ο/Η αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ/θ «εκμιςκωτισ/τρια» είναι αποκλειςτικόσ/θ κφριοσ/α, νομζασ και 
κάτοχοσ του ακινιτου επί τθσ οδοφ ……….. …………………………….. (Ρεριγραφι του 
ακινιτου……………………το οποίο αποτελείται………………………… .), που κα καλείται ςτο παρόν χάριν 
ςυντομίασ ωσ «μίςκιο». 

Το μίςκιο διακζτει το υπϋαρ.πρωτ. …………….. Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

Ο/Η «εκμιςκωτισ/τρια» υπόςχεται το «μίςκιο» ελεφκερο από κάκε βάροσ, κατάςχεςθ, υποκικθ, 
δουλεία, εκμίςκωςθ, διζνεξθ και γενικά από οποιοδιποτε νομικό και πραγματικό ελάττωμα, που 
μπορεί να περιορίςει ι να αναιρζςει το δικαίωμα χριςεωσ και κατοχισ του μιςκίου από το ΚΕΘΕΑ. 

Το «μίςκιο» αυτό το εκμιςκϊνει ςτον αφετζρου ςυμβαλλόμενο μιςκωτι όπωσ εδϊ παρίςταται και 
εκπροςωπείται με τουσ εξισ ειδικότερουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 



 

1. O εκμιςκωτισ/τρια υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο ζτοιμο προσ χριςθ και κατάλλθλο 
προσ εγκατάςταςθ ςτο ΚΕΘΕΑ εντόσ 2μθνϊν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ βάςει τθσ 
απόφαςθσ τθσ………………..Συνεδρίαςθσ του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ ζχοντασ εκτελζςει με δικά του μζςα, 
ευκφνθ και δαπάνεσ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του μιςκίου, 
ςφμφωνα με: (α)  τθν από ………………………………………. Ζκκεςθ Καταλλθλόλθτασ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ (ΡΑΑΤΗΜΑ Α) και (β) τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 
Εργαςιϊν (ΡΑΑΤΗΜΑ Β) που ζχει υποβάλει ο ςυμμετζχοντασ και ζχει αποδεχτεί το ΚΕΘΕΑ 
που προςαρτϊνται ςτο παρόν και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του, ϊςτε να καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ του όρου …. τθσ Διακιρυξθσ, που προςαρτάται ςτο παρόν και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα του (ΡΑΑΤΗΜΑ Γ). Για τθν παράδοςθ – παραλαβι του μιςκίου κα 
ςυνταχκεί πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, ι/και ςε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ άπρακτθσ, θ παροφςα 
μίςκωςθ λφεται μονομερϊσ εκ μζρουσ του ΚΕΘΕΑ, το οποίο δικαιοφται να προβαίνει ςε νζα 
μίςκωςθ ανάλογου ακινιτου και χωρίσ διαγωνιςμό ςε βάροσ του «εκμιςκωτι/ϊτριασ», του 
τελευταίου υποχρεουμζνου ςε πλθρωμι τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ του μιςκϊματοσ, μζχρι 
τθ λιξθ του αναφερομζνου ςτθ διακιρυξθ οριςκζντοσ χρόνου μιςκϊςεωσ και ςε ανόρκωςθ τθσ 
οποιαςδιποτε κατά τισ περιςτάςεισ προξενθκείςασ ηθμίασ του ΚΕΘΕΑ, λόγω ακετιςεωσ τθσ 
υποχρζωςθσ του «εκμιςκωτι/ϊτριασ». Επίςθσ ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των ωσ 
άνω εργαςιϊν,  ο «εκμιςκωτισ/ϊτρια» υποχρεοφται να αποκακιςτά τισ πλθμμζλειεσ άμεςα με 
μζςα, ευκφνθ και δαπάνεσ του ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του ΚΕΘΕΑ.  

 Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι περίπου για τρία (3) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ  πζραν  τθσ 
τριετίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΚΕΘΕΑ και τισ δυνατότθτεσ του προχπολογιςμοφ του,  θ 
οποία κα αρχίςει με τθν θμερομθνία βεβαίωςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ δομισ του 
Ρολυδφναμου κζντρου του ΚΕΘΕΑ  και λιγουςα τθν 31/12/2023.  
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ  δφναται να παρατακεί πζραν τθσ τριετίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
ΚΕΘΕΑ και τθν δυνατότθτα του προχπολογιςμοφ του.  
Σιωπθρι, ι προφορικι παράταςθ τθσ μιςκϊςεωσ δεν επιτρζπεται (επιφυλαςςομζνων των 
διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 715/79) χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ 
«εκμιςκϊτριασ» εγγράφωσ αποδεικνυόμενθ, τυχόν δε παραμονι του ΚΕΘΕΑ ι κάκε τρίτου που 
ζλκει από αυτό τα δικαιϊματά του ι ςτο όνομα αυτοφ που κατζχει το «μίςκιο», πζραν τθσ 
………………, ςε καμία περίπτωςθ δεν κεωρείται παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ μιςκϊςεωσ, το δε 
τυχόν υπό του «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ» κατά το χρόνο αυτό, μίςκωμα που κα ειςπραχκεί 
κα κεωρείται ότι καταβλικθκε ςε αυτιν λόγω αποηθμιϊςεωσ για τθ μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
του «μιςκίου» και δεν κα κεωρείται ότι καταβλικθκε λόγω ρθτισ ι ςιωπθρισ παράταςθσ τθσ 
μιςκϊςεωσ. 

2. Το μθνιαίο μίςκωμα ςυμφωνικθκε και κακορίηεται ςτακερό για μια τριετία ςτο ποςό των 
……………………………….(…….€) ευρϊ πλζον του τζλουσ χαρτοςιμου 3,6% (………………) επί του 
μθνιαίου μιςκϊματοσ  (Σφνολο Ρλθρωτζο: ………….. €) χωρίσ καμία αφξθςθ κακ’ όλθ τθν τριετι 
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ πζραν τθσ τριετίασ το μίςκωμα 
κα αναπροςαρμοςτεί κατά το ποςοςτό τθσ μεταβολισ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του 
προθγοφμενου δωδεκαμινου, όπωσ αυτι θ μεταβολι υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ.  

 
Το μίςκωμα, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που βαρφνει το ΚΕΘΕΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
ςυμφωνθτικοφ αυτοφ, κα καταβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο πενκιμερο κάκε μιςκωτικοφ μινα 



 

ςτον Τραπεηικό Λογαριαςμό υπ’ αρικμόν ……………… τθσ Τράπεηασ ………………, που ζχει 
υποδείξει εγγράφωσ ο «εκμιςκωτισ/εκμιςκϊτρια». 

Η καταβολι του μιςκϊματοσ αποδεικνφεται αποκλειςτικά εγγράφωσ, αποκλειόμενου κάκε 
άλλου αποδεικτικοφ μζςου προσ απόδειξθ καταβολισ του μιςκϊματοσ οφτε αυτοφ του όρκου 
εξαιρουμζνου. 

Το πιο πάνω μίςκωμα οι ςυμβαλλόμενοι ςυνομολογοφν ωσ δίκαιο, εφλογο και 
ανταποκρινόμενο απολφτωσ ςτθν αξία του «μιςκίου». 

3. Η παροφςα μίςκωςθ είναι αςτικι και διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/1979. Το 
«μίςκιο» κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο από το «μιςκωτι» για τισ ανάγκεσ του 
ΚΕΘΕΑ ΗΡΕΙΟΣ, αλλά και οποιαςδιποτε άλλθσ υπθρεςίασ του ΚΕΘΕΑ, ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε ανάγκεσ του.   

4. Η κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, τθλεφϊνου κ.λπ. βάςει των ενδείξεων των 
ειδικϊν μετριςεων, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το ΚΕΘΕΑ, όπωσ επίςθσ βαρφνει αυτόν και 
το μίςκωμα των ςχετικϊν μετρθτϊν και τα τζλθ ςυνδζςεωσ, κακϊσ και οι ςχετικζσ εγγυιςεισ 
που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ εταιρείεσ. Το ΚΕΘΕΑ υποχρεϊνεται ςτθν πλθρωμι του 
αναλογοφντοσ ςτο «μίςκιο» οποιουδιποτε δθμόςιου ι δθμοτικοφ φόρου ι ειςφοράσ που 
βαρφνει κατά το νόμο το μιςκωτι. Το ΚΕΘΕΑ βαρφνει επίςθσ ολόκλθρο το οφειλόμενο κατά το 
νόμο τζλοσ χαρτοςιμου (3,6%) επί του μιςκϊματοσ ι κάκε άλλοσ φόροσ ι τζλοσ που κα το 
αντικαταςτιςει. Οι φόροι ιδιοκτθςίασ παρόντεσ ι μελλοντικοί, όποια κι αν είναι θ ονομαςία 
τουσ (ΕΝΦΙΑ, φόροι, τζλθ, κ.λ.π.) ι και ο τρόποσ επιβολισ τουσ, επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον 
εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια. 

 
5. Το ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί αμζςωσ τον «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια» 

για οποιοδιποτε ηθμιογόνο γεγονόσ ικελε ςυμβεί ςτο «μίςκιο», για να λαμβάνει γνϊςθ. 

 6. Το ΚΕΘΕΑ δεν υποχρεοφται ςε καμία αποηθμίωςθ υπζρ του «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ» για τισ 
από τθ ςυνικθ χριςθ ι τθν κακι καταςκευι του κτιρίου κακϊσ και από τυχαίο γεγονόσ ι 
ανωτζρα βία επιγενόμενεσ ηθμιζσ ι βλάβεσ ςτο «μίςκιο». Ο «εκμιςκωτισ/εκμιςκϊτρια» 
υποχρεοφται για όςο χρόνο διαρκεί θ μίςκωςθ να ενεργεί ςτο «μίςκιο» τισ αναγκαίεσ 
επιςκευζσ και να επανορκϊνει τισ εκ ςυνικουσ χριςθσ φκορζσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, 
μετά από ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι μθ ενζργειασ από 
τον «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια» των παραπάνω  εργαςιϊν, το ΚΕΘΕΑ ζχει το διαηευκτικό δικαίωμα 
είτε να διακόψει τθν καταβολι των μιςκωμάτων μζχρισ εκτελζςεωσ των εργαςιϊν, είτε να προβεί 
ςε μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ, και τθν απευκείασ μίςκωςθ άλλου ανάλογου ακινιτου ςε βάροσ 
του εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ, ι να ενεργιςει τισ εργαςίεσ ςε βάροσ του εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ 
και εκ τθσ εγγεγραμμζνθσ ςτον προχπολογιςμό του πίςτωςθσ για τα μιςκϊματα, χωρίσ 
υποχρζωςθ καταβολισ μιςκωμάτων ι αποηθμίωςθσ του εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ για το 
περαιτζρω χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ μίςκωςθσ. Το ποςό τθσ 
γενομζνθσ δαπάνθσ, παρακρατείται εκ των πρϊτων, μετά τθν επιςκευι, προσ πλθρωμι 
μιςκωμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 του Ρ.Δ. 715/79. 

 Το ΚΕΘΕΑ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μιςκίου από ανωτζρα βία (ενδεικτικϊσ ςειςμό, τρομοκρατικι 
ενζργεια, κλπ) ι από υπαιτιότθτα τρίτων, θ οποία είναι τζτοιασ ζκταςθσ, ϊςτε να κακιςτά το 
μίςκιο ακατάλλθλο προσ τθ ςυμφωνθμζνθ χριςθ, κα ζχει το δικαίωμα να λφςει τθ μίςκωςθ 
μονομερϊσ, αμζςωσ και αηθμίωσ γιϋαυτό, απευκφνοντασ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον εκμιςκωτι, 



 

χωρίσ να γεννάται και ο εκμιςκωτισ δθλϊνει με το παρόν ότι δεν κα εγείρει καμία αξίωςθ 
αποηθμίωςθσ ζνεκα τθσ κατά τα ανωτζρω πρόωρθσ λφςθσ τθσ μίςκωςθσ.  

7. Το ΚΕΘΕΑ, όπωσ εδϊ παρίςταται και εκπροςωπείται, υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ του 
«μιςκίου», διατθρϊντασ το κακαρό και ευπρεπζσ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για 
φκορζσ και βλάβεσ που προξενικθκαν ςτο «μίςκιο» από αυτόν ι οποιονδιποτε τρίτο που 
ενιργθςε ι μπικε ςτο «μίςκιο» με τθν ςυγκατάκεςθ του ΚΕΘΕΑ. 

 8. Οποιεςδιποτε προςκικεσ θ τροποποιιςεισ του «μιςκίου» κα γίνουν με δαπάνεσ του ΚΕΘΕΑ, 
μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ» και με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ και το νόμο και δε κα κίγεται θ 
ςτατικότθτα τθσ οικοδομισ και κα παραμζνουν προσ όφελοσ του «μιςκίου» μετά τθ λφςθ ι 
λιξθ τθσ παροφςασ μίςκωςθσ, χωρίσ να γεννάται κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι αφαίρεςθσ 
αυτϊν εκ μζρουσ του ΚΕΘΕΑ, εκτόσ αυτϊν που μποροφν να αφαιρεκοφν χωρίσ να προκαλείται 
βλάβθ του μιςκίου.  

9. Εάν το «μίςκιο», κατά το χρόνο διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ, περιζλκει με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο 
ςτθν κυριότθτα, νομι, επικαρπία, χριςθ κ.λπ. άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται 
αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ, νομζα, επικαρπωτι, χριςτθ κ.λπ., ο οποίοσ και κα 
κεωρείται ςτο εξισ ωσ «εκμιςκωτισ». Σε περίπτωςθ μεταβιβάςεωσ του «μιςκίου», προσ 
οποιονδιποτε τρίτο ι παραχωριςεωσ άλλου εμπράγματου δικαιϊματοσ που κα παρακωλφει 
τθ μίςκωςθ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 
του «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ». Συμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ τζτοιασ μεταβιβάςεωσ του 
«μιςκίου» ο «εκμιςκωτισ/εκμιςκϊτρια» υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει όρο ςτο μεταβιβαςτικό 
ςυμβόλαιο που κα ςυνταχκεί, επιφυλαςςόμενου του ΚΕΘΕΑ κάκε άλλου δικαιϊματόσ του. 

10. Ο «εκμιςκωτισ/εκμιςκϊτρια» ι εκπρόςωπόσ τθσ δικαιοφνται να επιςκζπτονταικαι να 
επικεωροφν το «μίςκιο», μετά από προθγοφμενθ ενθμζρωςθ του ΚΕΘΕΑ και με τθν ςφμφωνθ 
γνϊμθ αυτοφ,  ςε κατάλλθλεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ανά εξάμθνο, για να εξακριβϊςουν φκορζσ ι 
βλάβεσ του, όπωσ επίςθσ και να επιςκζπτονται το «μίςκιο» μια φορά τθν εβδομάδα κατά το 
τελευταίο τρίμθνο τθσ μίςκωςθσ, μαηί με τουσ τυχόν υποψιφιουσ, για το μζλλον, μιςκωτζσ ι 
αγοραςτζσ. 

11. Κάκε τυχόν τροποποίθςθ ι μεταβολι των όρων του παρόντοσ κα γίνεται και κα αποδεικνφεται 
αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ, αποκλειομζνου ρθτϊσ κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του όρκου. Η τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από τον 
«εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια οποιουδιποτε δικαιϊματοσ τθσ δεν ςθμαίνει παραίτθςι τθσ από το 
δικαίωμα αυτό. 

12. Η παράβαςθ, εκ μζρουσ του ΚΕΘΕΑ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του παρόντοσ που 
κεωροφνται όλοι ςπουδαίοι και ουςιϊδεισ, και ιδιαίτερα θ μθ εμπρόκεςμθ και εισ ολόκλθρον 
καταβολι του μιςκϊματοσ και κάκε άλλθσ χρθματικισ υποχρζωςθσ που βαρφνει ςφμφωνα με 
τα παραπάνω το ΚΕΘΕΑ, παρζχει ςτον «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια» το δικαίωμα να καταγγείλει 
και να λφςει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ και να αποβάλλει από το «μίςκιο» τον «μιςκωτι» και 
κάκε τρίτο που ζλκει από αυτόν τα δικαιϊματά του ι που κατζχει ςτο όνομα αυτοφ το 
«μίςκιο», κατά τθ ςχετικι νόμιμθ διαδικαςία.  

13. Οι ςυμβαλλόμενοι δθλϊνουν ότι τα δθλωκζντα ςτθν αρχι του παρόντοσ ςτοιχεία τουσ είναι 
ακριβι και αλθκι, αποδεχόμενοι από τϊρα τισ προσ αλλιλουσ επίδοςθσ και κοινοποίθςθ 
παντόσ είδουσ εγγράφων ςτισ αναφερόμενεσ ςτθν αρχι του παρόντοσ διευκφνςεισ τουσ.  Ο 



 

«εκμιςκωτισ/εκμιςκϊτρια» υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο ΚΕΘΕΑ κάκε μεταβολι 
τθσ δθλωκείςασ κατοικίασ, άλλωσ εγκφρωσ κα γίνονται οι άνω επιδόςεισ ςτθ δθλωκείςα αρχικι 
διεφκυνςθ. 

14. Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να προβεί κατά το χρόνο τθσ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ, χωρίσ καμία   
αποηθμίωςθ του «εκμιςκωτι/εκμιςκϊτριασ», ςε μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ, εάν : 

α. καταργθκεί το ςφνολο ι μζροσ των ςτεγαηομζνων ςτο «μίςκιο» υπθρεςιϊν, 

β. το ΚΕΘΕΑ μεταφζρει τισ ςτεγαηόμενεσ υπθρεςίεσ του ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του, 

γ. προςφερκεί ςε αυτό από τρίτο θ δωρεάν χριςθ κατάλλθλου ακινιτου για τον υπόλοιπο 
χρόνο τθσ μίςκωςθσ, 

δ. αναδιοργανωκεί θ υπθρεςία του ΚΕΘΕΑ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ϊςτε το μίςκιο 
να μθν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ι να μθν του είναι απαραίτθτο. 

ε. μεταφερκεί ςε άλλο τόπο θ υπθρεςία του ΚΕΘΕΑ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο «μίςκιο», 
ζςτω και προςωρινά.  

 
ςτ.  Υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ. 

 
Για τθν κατά τα ανωτζρω λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, απαιτείται ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον 
«εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια εξιντα (60) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν κακοριηόμενθ ςτθν ςχετικι 
ειδοποίθςθ θμερομθνία λφςεωσ τθσ μίςκωςθσ, από τθν οποία και παφει κάκε υποχρζωςθ του 
ΚΕΘΕΑ προσ καταβολι μιςκϊματοσ. 

Επίςθσ το ΚΕΘΕΑ μπορεί μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, να καταγγείλει τθ 
μίςκωςθ, χωρίσ να ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ καταγγελία γίνεται 
εγγράφωσ και τα αποτελζςματά τθσ επζρχονται μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ 
γνωςτοποίθςι τθσ ςτον Εκμιςκωτι/εκμιςκϊτρια. Στθν περίπτωςθ αυτι το ΚΕΘΕΑ οφείλει ςτον 
Εκμιςκωτι/Εκμιςκϊτρια ωσ αποηθμίωςθ ποςό ίςο με ζνα (1) μθνιαίο μίςκωμα, όπωσ αυτό ζχει 
διαμορφωκεί κατά το χρόνο καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ. 
 
15. Αρμόδια για τθν επίλυςθ οιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των αντιςυμβαλλομζνων μερϊν που 

πθγάηει από τθν παροφςα ςφμβαςθ είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 
Σε πίςτωςθ και βεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε το παρόν ςε τζςςερα (4) όμοια 
αντίτυπα και υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλομζνουσ όπωσ ακολουκεί και κάκε ςυμβαλλόμενοσ 
παρζλαβε ζνα υπογεγραμμζνο αντίτυπο. Οι υπόχρεοι εκμιςκωτζσ κα προβοφν ςε εμπρόκεςμθ 
υποβολι τθσ διλωςθσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο εκμιςκωτισ/ϊτρια                                                                                                 Για το ΚΕΘΕΑ 

 

 



 

Ο Ρρόεδροσ ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

Χριςτοσ Λιάπθσ 


