
Απόσπασμα από το Πρακτικό 30/26-11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τοσ Δήμοσ Ιωαννιτών 

[1] 
 
 

 

            
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.30/2019   

υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςθ όρων για τθν εκμίςκωςθ ενόσ ιςογείου καταςτιματοσ επί τθσ 
οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου αρικμ. 59 ςτθ Λάριςα, ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου 
αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Αλεξάνδρασ - Ελζνθσ 
Γκαςτι»». 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 651/2019 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 26-11-2019, θμζρα Σρίτθ και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ. πρωτ.: οικ. 75458/6614/22-11-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (8) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ     1.Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
2. Ακονίδου Ελζνθ       
3. Λϊλθσ Γεϊργιοσ      
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
7. Μάντηιοσ τζφανοσ     
8. Γκίηασ πυρίδων  
          
 τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ 
καμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
         Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι 
ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ  Τπθρεςίασ κ. ωτιρθ πυριδάκθ, θ οποία 
ζχει ωσ εξισ: 
         Κφριοι φμβουλοι, 

  H Αλεξάνδρα-Ελζνθ Γκαςτι αποβιϊςαςα τθν 14-01-2012 με τθν υπ.αρικμ.  
26.152/1-6-1968 Δθμόςια Διακικθ θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο Μονομελζσ 
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  με τα υπ.αρ.49/2012 πρακτικά του  κατζλειπε  ςτον Διμο 
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Ιωαννιτϊν μεταξφ άλλων  και ιςόγειο κατάςτθμα ςτθν οδό Ελευκερίου Βενιηζλου  
59 ςτθ Λάριςα  ,επιφανείασ δεκαεννιά τετραγωνικών μζτρων (19Μ2) με πατάρι 
επιφανείασ δώδεκα τετραγωνικών μζτρων(12Μ2) το οποίο είχε εκμιςκϊςει  ςτθν 
κ.  Ρουςτάνθ  Αναςταςία. Με εξϊδικο που κατζκεςε θ μιςκϊτρια κατιγγελλε τθ 
μίςκωςθ, θ δε οικονομικι επιτροπι με τθν 447/2019  απόφαςι τθσ αποδζχτθκε τθν 
πρόωρθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και ανατζκθκε το κζμα ςτθ νομικι Τπθρεςία του Διμου 
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το Κλθροδότθμα για τθν είςπραξθ των υποχρεϊςεων 
τθσ μιςκϊτριασ. Από τθ Νομικι Τπθρεςία μζχρι ςιμερα δεν ζχουμε καμία 
ενθμζρωςθ για τισ ενζργειζσ τθσ. Όςον αφορά τθν κ. Ρουςτάνθ  Αναςταςία ςτισ 6-
11-2019 κατζκεςε ςτο Σμιμα Κλθροδοτθμάτων τα κλειδιά του μιςκίου και διλωςε 
ότι αποχωρεί από το ανωτζρω περιγραφζν ακίνθτο και αποδίδει ελεφκερθ τθ χριςθ 
αυτοφ. Για το ςκοπό αυτό ςυντάχτθκε αυκθμερόν Πρωτόκολλο Παράδοςθσ-
Παραλαβισ. 

Ζχοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι το εν λόγω μίςκιο  είναι ελεφκερο, τθν διακικθ 
τθσ διακζτιδοσ κακϊσ  και το άρκρο 24 του Ν. 4182/2013 «Κϊδικασ κοινωφελϊν 
περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ αρ. 
185/Αϋ/10.09.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 

Ειςθγοφμαςτε : 
1) Σθν  εκμίςκωςθ  ενόσ ιςογείου καταςτιματοσ   ςτθν οδό Ελευκερίου 

Βενιηζλου  59 ςτθ Λάριςα  ,επιφανείασ δεκαεννιά τετραγωνικϊν μζτρων 
(19Μ2) με πατάρι επιφανείασ δϊδεκα τετραγωνικϊν μζτρων  που ανικει 
ςτο Κλθροδότθμα «Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» και  χειρίηεται ο Διμοσ 
Ιωαννιτϊν ωσ κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ. 

2) Σθν ζγκριςθ των παρακάτω όρων εκμίςκωςθσ, χρονικισ διάρκειασ ζξι (6) 
χρόνων, ενόσ ακινιτου που βρίςκονται ςτθ Λάριςα, επί τθσ οδοφ 
Ελευκερίου Βενιηζλου αρικμ. 59, ιδιοκτθςίασ του Διμου Ιωαννιτϊν ωσ 
κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τον τίτλο «Κλθροδότθμα Αλεξάνδρασ-
Ελζνθσ Γκαςτι», ςτον προςφζροντα τθ μεγαλφτερθ τιμι, φςτερα από τθ 
δθμοςίευςθ επί είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν και τυχόν άλλεσ ιςτοςελίδεσ που 
κρίνονται κατάλλθλεσ για τθν ευρφτερθ δυνατι δθμοςιότθτα:  

 
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΘΩΘ ΠΡΟ ΕΓΚΡΙΘ : 

       
Περιγραφι ακινιτου προσ εκμίςκωςθ: 
 

 ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙΜΘΜΑ ΒΑΘ 

1 
 Οδόσ : Ελευκερίου 

Βενιηζλου αρικμ. 59 ,  
Λάριςα 

Ιςόγειο κατάςτθμα  19  
τετραγωνικϊν μζτρων με 
πατάρι επιφανείασ 
δϊδεκα τετραγωνικϊν 
μζτρων 

350,00 € (πλζον 
χαρτοςιμου) 

 
 Η ενοικίαςθ αρχίηει από τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, και το 
μίςκωμα είναι πλθρωτζο ςτο πρϊτο τριιμερο κάκε μιςκωτικοφ μινα, ςτον 
τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΣΕ που τθρεί το Κλθροδότθμα ςφμφωνα με τον 
Νόμο, χωρίσ όχλθςθ από τον εκμιςκωτι.  
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 Ελάχιςτοσ όροσ προςφοράσ για τθν μίςκωςθ των αναφερομζνων 
καταςτθμάτων ορίηεται το αναγραφόμενο ςτον ανωτζρω πίνακα ποςό μθνιαίωσ. 
Σο μίςκωμα που κα επιτευχκεί κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία κατά δφο τοισ 
εκατό (2%).  
 Όποιοσ ζχει τθν πρόκεςθ να κατακζςει προςφορά για τθν μίςκωςθ των 
ανωτζρω ακινιτων  είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει : 
Α)  Αξιόχρεο εγγυθτι, για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.  
Β) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
 Αυτόσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ οφείλει να προςζλκει με τον εγγυθτι 
του, να υπογράψει το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, που κα ςυνταχκεί. Αν ο μιςκωτισ 
δεν προςζλκει ι αρνθκεί να υπογράψει το οικείο ςυμφωνθτικό, επιβάλλεται 
χρθματικι ποινι ίςθ με τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα τθσ προςφοράσ του, ποινι θ 
οποία βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, εν ςυνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεφτεροσ 
κατά ςειρά πλειοδότθσ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εφαρμοηομζνων 
αναλόγωσ των τριϊν πρϊτων εδαφίων τθσ παρ. 9 του άρκρου 24 του Ν. 
4182/2013 
  Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, οφείλει να κατακζςει, προ τθσ 
υπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΣΕ 
που τθρεί το Κλθροδότθμα  χρθματικι εγγφθςθ ίςθ προσ ζνα (1) μθνιαίο 
μίςκωμα, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι τιρθςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ 
μιςκώςεωσ. Η εγγφθςθ αυτι καταπίπτει υπζρ του ωσ άνω Κλθροδοτιματοσ εάν 
θ μίςκωςθ διαλυκεί πρόωρα από οποιαδιποτε αιτία οφειλομζνθ ςε 
υπαιτιότθτα του μιςκωτι. Επίςθσ καταπίπτει υπζρ του Κλθροδοτιματοσ και ςε 
περίπτωςθ που κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν αποχϊρθςθ του μιςκωτι 
από το μίςκιο παραμείνει αυτόσ οφειλζτθσ οποιαςδιποτε οφειλισ του από τθ 
μίςκωςθ. 
 Η ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία κατάκεςθσ προςφοράσ για τθν μίςκωςθ των 
ακινιτων προχποκζτει: 
 α) ότι ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκμίςκωςθ ακίνθτο και ζχει 
πλιρθ γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και 
 β) ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ τουσ 
οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
 

  
ΜΙΘΩΣΘΡΙΟ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΕΓΘ 

 ιμερα ……. - ……. - ……. ςτα Ιωάννινα, οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό 
αυτό αφενόσ ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων ………………………………, ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του Διμου Ιωαννιτϊν (Α.Φ.Μ. 997908926 Δ.Ο.Τ. Ιωαννίνων), 
που διαχειρίηεται το κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία  
«Κλθροδότθμα Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι», αποκαλοφμενοσ ςτο εξισ 
«εκμιςκωτισ», με ταχ. Διεφκυνςθ Πλ. Ανδρζα Παπανδρζου 5 και αφετζρου 
ο/θ ……………………. του …………, με  Α.Φ.Μ. ………………… Δ.Ο.Τ. …………………, 
κάτοικοσ ……………….. επί τθσ οδοφ ……………………. με Α.Δ.Σ. …………………….., 
αποκαλοφμενοσ ςτο εξισ «μιςκωτισ» κακϊσ και ο/θ  ……………………… του 
………….. με  Α.Φ.Μ. ………………… Δ.Ο.Τ. ……………., κάτοικοσ …………….. επί τθσ 
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οδοφ ……………….. με Α.Δ.Σ. ………………. ο/θ οποίοσ/α αφεξισ κα αναφζρεται 
ωσ ο «εγγυθτισ», ζχοντασ υπόψθ τθν αρίκμ. ……………….. απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςυμφϊνθςαν από κοινοφ και 
αποδζχκθκαν τα εξισ:   

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΙΘΙΟΤ: Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ («εκμιςκωτισ») 

εκμιςκϊνει με το ςυμφωνθτικό αυτό ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο 
(«μιςκωτι») ζνα ιςόγειο κατάςτθμα ςτθν οδό Ελευκερίου Βενιηζλου  59 ςτθ 
Λάριςα  ,επιφανείασ δεκαεννιά τετραγωνικϊν μζτρων (19Μ2) με πατάρι 
επιφανείασ δϊδεκα τετραγωνικϊν μζτρων  που ανικει ςτο Κλθροδότθμα 
«Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια τθσ παροφςθσ μίςκωςθσ ςυμφωνείται  για ζξι (6) 
χρόνια, ιτοι αρχίηει τθν ……………….. και λιγει τθν …………………… . 

 ΜΙΘΩΜΑ: Σο μθνιαίο μίςκωμα κακορίηεται ςε ……………….. ευρϊ (………,…. € 
) πλζον χαρτοςιμου και κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία κατά δφο τοισ 
εκατό (2%). Σο μίςκωμα κα καταβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο τριιμερο κάκε 
μιςκωτικοφ μινα ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί το Κλθροδότθμα 
ςτθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με τον Νόμο, χωρίσ όχλθςθ από 
τον εκμιςκωτι. Η καταβολι του μιςκϊματοσ αποδεικνφεται μόνο με 
ζγγραφθ απόδειξθ του εκμιςκωτι ι τυχόν πλθρεξουςίου του, ι τθσ 
Σράπεηασ. 

 ΧΡΘΘ: Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του μιςκωτι ωσ  ……….……………………….. 
και πάντα ςφμφωνα με τον κανονιςμό του κτιρίου, που είναι γνωςτόσ ςτο 
μιςκωτι και προσ τον οποίο οφείλει να ςυμμορφϊνεται απόλυτα. 
Απαγορεφεται απόλυτα οποιαδιποτε μετατροπι τθσ χριςθσ του μιςκίου 
κακϊσ και θ ολικι ι μερικι υπομίςκωςι του ι με οποιοδιποτε τρόπο με ι 
χωρίσ αντάλλαγμα παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ςε τρίτουσ κακϊσ και θ 
πρόςλθψθ ςυνεταίρου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 
εκμιςκωτι . 

 ΕΓΓΤΟΔΟΙΑ – ΕΓΓΤΘΘ: Για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ , 
ο μιςκωτισ κατζβαλλε ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί το 
Κλθροδότθμα ςτθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, χρθματικι εγγφθςθ ίςθ 
προσ ζνα (1) μθνιαίο μιςκώματα Σο ποςό αυτό που  κα αναπροςαρμόηεται 
ςε κάκε αφξθςθ του μιςκϊματοσ κατά το ίδιο ποςοςτό, κα του επιςτραφεί 
άτοκα μετά τθν εμπρόκεςμθ κατά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ  αποχϊρθςι του 
από το μίςκιο, τθν απόδοςθ ελεφκερθσ τθσ χριςθσ του και των κλειδιϊν του, 
τθν εξόφλθςθ όλων των λογαριαςμϊν κοινισ ωφελείασ και κοινοχριςτων 
και τθν εν γζνει εκκακάριςθ όλων των οικονομικϊν εκκρεμοτιτων. 
Αποκλείεται ο ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ αυτοφ με μιςκϊματα ι άλλεσ 
οφειλζσ του μιςκωτι προσ τον εκμιςκωτι. Ο εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ ςτο 
παρόν …………………….., εγγυάται υπζρ του μιςκωτι τθν καλι εκπλιρωςθ 
όλων των υποχρεϊςεϊν του προσ τον εκμιςκωτι, αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρο με αυτόν, παραιτοφμενοσ κάκε ςχετικισ υπζρ του εγγυθτι 
ενςτάςεωσ. 

 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΜΙΘΙΟΤ – ΕΠΙΚΕΤΕ: Ο μιςκωτισ δθλϊνει ρθτά ότι παρζλαβε 
το μίςκιο αφοφ το εξζταςε προςεκτικά από πραγματικι και νομικι άποψθ 
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και το βρικε τθσ τελείασ αρεςκείασ του, ςε άριςτθ κατάςταςθ και απόλυτα 
κατάλλθλο για τθ χριςθ που το προορίηει. Για όλθ τθν διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ ο εκμιςκωτισ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ προςκικθσ, ςυντιρθςθσ, 
αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ ηθμιϊν και βλαβϊν του μιςκίου, των 
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του, για τα οποία αποκλειςτικι ευκφνθ 
και υποχρζωςθ ζχει ο μιςκωτισ.  

 ΠΡΟΘΘΚΕ-ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ: Απαγορεφεται ςτον μιςκωτι να επιφζρει 
οποιαδιποτε προςκικθ, τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου χωρίσ 
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι. Οποιαδιποτε αλλαγι γίνει, 
ανεξάρτθτα από τισ τυχόν ςυνζπειεσ που κα ςυνεπάγεται, παραμζνει προσ 
όφελοσ του μιςκίου χωρίσ να γεννά κανζνα απολφτωσ δικαίωμα αφαίρεςθσ 
ι αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. Πάντωσ ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να αξιϊςει 
τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ, με δαπάνεσ 
του μιςκωτι.    

 ΚΑΛΘ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ: Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ 
του μιςκίου, διατθρϊντασ το κακαρό και ευπρεπζσ, διαφορετικά ευκφνεται 
για αποηθμίωςθ για τισ φκορζσ και βλάβεσ που προξενικθκαν ςε αυτό. 
Επίςθσ υποχρεοφται να το χρθςιμοποιεί κατά τρόπο που να μθ κίγει τθν 
θςυχία, τθν υγεία, τθν εργαςία, τθν αςφάλεια και τα χρθςτά ικθ του 
εκμιςκωτι, των λοιπϊν ενοίκων και γειτόνων του κτιρίου, προσ τουσ 
οποίουσ υποχρεοφται να τθρεί τθν δζουςα ςυμπεριφορά. Απαγορεφεται θ 
κατάλθψθ άλλων ι κοινοχριςτων χϊρων του κτιρίου. 

 ΕΠΙΚΕΨΘ- ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΜΙΘΙΟΤ: Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ 
μζρεσ και ϊρεσ να επιςκζπτεται και να επικεωρεί λεπτομερϊσ το μίςκιο α) 
ανά τρίμθνο, ςυνοδευόμενοσ από μθχανικό ι εμπειροτζχνθ για να 
εξακριβϊςει τυχόν φκορζσ ι μεταβολζσ του, β) δυο φορζσ τθν εβδομάδα 
κατά το τελευταίο τετράμθνο τθσ μίςκωςθσ μαηί με υποψθφίουσ μιςκωτζσ 
και γ) οποτεδιποτε με υποψθφίουσ αγοραςτζσ του. Σζλοσ ο μιςκωτισ 
υποχρεοφται να ανζχεται τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ απαραίτθτθσ για τθν 
επιςκευι, ι τυχόν ανοικοδόμθςθ του κτιρίου ςτο οποίο βρίςκεται το μίςκιο.    

 ΣΕΛΘ – ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ – Κ.Λ.Π.: Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν καταβολι 
όλων των δθμοςίων και δθμοτικϊν  φόρων  και τελϊν ( κακαριότθτασ , 
φωτιςμοφ, κ.λ.π. ) ςε ςχζςθ με το μίςκιο, ςτθν καταβολι ποςοςτοφ 3,6 ℅ για 
τζλοσ χαρτοςιμου κακϊσ και ςτθν καταβολι του ςυνόλου των λογαριαςμϊν 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, κάκε άλλθσ παροχισ κοινισ ωφζλειασ και των 
ςυνειςπραττομζνων τελϊν, κακϊσ και όλων των τυχόν προβλεπομζνων 
κοινοχριςτων δαπανϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό του κτιρίου, που είναι 
γνωςτόσ ςτο μιςκωτι και προσ τον οποίο οφείλει να ςυμμορφϊνεται 
απόλυτα. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου να ςυνάψει με τθν Δ.Ε.Η. και τθν 
Δ.Ε.Τ.Α. ςφμβαςθ παροχισ ςτο όνομά του.   

 ΕΓΓΡΑΦΘ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: Κάκε τυχόν τροποποίθςθ των όρων αυτοφ του 
ςυμφωνθτικοφ, όπωσ και τυχόν παράταςθ ι αναμίςκωςθ, κα αποδεικνφεται 
αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ. Η τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από τον 
εκμιςκωτι οποιουδιποτε δικαιϊματόσ του δεν ςθμαίνει ποτζ παραίτθςι 
του από οποιοδιποτε δικαίωμά του. 
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 ΛΘΞΘ ΜΙΘΩΘ - ΑΠΟΔΟΘ ΜΙΘΙΟΤ: Κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ αυτισ, ο 
μιςκωτισ υποχρεοφται, χωρίσ όχλθςθ, να αποδϊςει το μίςκιο ςτον 
εκμιςκωτι ςε καλι και λειτουργικι  κατάςταςθ. Επί όςο διάςτθμα αρνείται 
τθν απόδοςθ, οφείλει για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ αποηθμίωςθ χριςθσ 
ίςθ προσ το 1/15 του τελευταίου μθνιαίου μιςκϊματοσ.    

 ΤΝΕΠΕΙΕ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ: Η μθ εμπρόκεςμθ καταβολι του μιςκϊματοσ, τθσ 
αναλογίασ ςτισ εν γζνει δαπάνεσ κοινοχριςτων και λογαριαςμϊν κοινισ 
ωφζλειασ ι θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του νόμου ι του 
ςυμφωνθτικοφ αυτοφ, που είναι όλοι ουςιϊδεισ, παρζχει ςτον εκμιςκωτι το 
δικαίωμα να ηθτιςει τθν άμεςθ εκπλιρωςθ όλων των λοιπϊν υποχρεϊςεων 
του μιςκωτι και τθν άμεςθ αποβολι του από το μίςκιο κατά οποιαδιποτε 
ςχετικι νόμιμθ διαδικαςία. Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ μθ 
καταβολισ των μιςκωμάτων επιτρζπεται ςε κάκε περίπτωςθ θ ζκδοςθ 
διαταγισ απόδοςθσ του μιςκίου, ακόμθ και ςε χρόνο μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ ι νομίμου χρόνου τθσ παροφςασ μίςκωςθσ. Σζλοσ ςε κάκε 
παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ, θ εγγφθςθ που ζχει δοκεί, 
καταπίπτει αυτοδικαίωσ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του εκμιςκωτι.  

 
          Σο παρόν μιςκωτιριο διαβάςτθκε και ζγινε αποδεκτό και υπογράφθκε 
από όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ. Ζνα αντίτυπο κα κατατεκεί από τον 
εκμιςκωτι ςτθν Δ.Ο.Τ. φορολογίασ του ειςοδιματόσ του μζςα ςε 30 θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία ςφνταξισ του.   
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

… 

 

Ο ΕΚΜΙΘΩΣΘ 

Διμοσ Ιωαννιτϊν 

Κλθροδ. «Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» 

 

 

……………………………….. 

 

Ο ΜΙΘΩΣΘ 

 

………………………  

 

Ο ΕΓΓΤΘΣΘ 

 

…………………………. 

  
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ 

που ανζπτυξαν τισ απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ 
και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικ. ζτουσ 2019. 
6.Σθν γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ κ. ωτιρθ 
πυριδάκθ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Εγκρίνει τουσ όρουσ για τθν εκμίςκωςθ ενόσ ιςογείου καταςτιματοσ επί τθσ 
οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου αρικμ. 59 ςτθ Λάριςα, ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου 
αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα Αλεξάνδρασ - Ελζνθσ 
Γκαςτι», οι οποίοι ζχουν ωσ εξισ : 
 

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΘΩΘ 
       

Περιγραφι ακινιτου προσ εκμίςκωςθ: 
 

 ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙΜΘΜΑ ΒΑΘ 

1 
 Οδόσ : Ελευκερίου 

Βενιηζλου αρικμ. 59 ,  
Λάριςα 

Ιςόγειο κατάςτθμα  19  
τετραγωνικϊν μζτρων με 
πατάρι επιφανείασ 
δϊδεκα τετραγωνικϊν 
μζτρων 

350,00 € (πλζον 
χαρτοςιμου) 

 
 Η ενοικίαςθ αρχίηει από τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, και το 
μίςκωμα είναι πλθρωτζο ςτο πρϊτο τριιμερο κάκε μιςκωτικοφ μινα, ςτον 
τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΣΕ που τθρεί το Κλθροδότθμα ςφμφωνα με τον 
Νόμο, χωρίσ όχλθςθ από τον εκμιςκωτι.  
 Ελάχιςτοσ όροσ προςφοράσ για τθν μίςκωςθ των αναφερομζνων 
καταςτθμάτων ορίηεται το αναγραφόμενο ςτον ανωτζρω πίνακα ποςό μθνιαίωσ. 
Σο μίςκωμα που κα επιτευχκεί κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία κατά δφο τοισ 
εκατό (2%).  
 Όποιοσ ζχει τθν πρόκεςθ να κατακζςει προςφορά για τθν μίςκωςθ των 
ανωτζρω ακινιτων  είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει : 
Α)  Αξιόχρεο εγγυθτι, για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.  
Β) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
 Αυτόσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ οφείλει να προςζλκει με τον εγγυθτι 
του, να υπογράψει το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, που κα ςυνταχκεί. Αν ο μιςκωτισ 
δεν προςζλκει ι αρνθκεί να υπογράψει το οικείο ςυμφωνθτικό, επιβάλλεται 
χρθματικι ποινι ίςθ με τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα τθσ προςφοράσ του, ποινι θ 
οποία βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, εν ςυνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεφτεροσ 
κατά ςειρά πλειοδότθσ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εφαρμοηομζνων 
αναλόγωσ των τριϊν πρϊτων εδαφίων τθσ παρ. 9 του άρκρου 24 του Ν. 
4182/2013 
  Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, οφείλει να κατακζςει, προ τθσ 
υπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΣΕ 
που τθρεί το Κλθροδότθμα  χρθματικι εγγφθςθ ίςθ προσ ζνα (1) μθνιαίο 
μίςκωμα, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι τιρθςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ 
μιςκώςεωσ. Η εγγφθςθ αυτι καταπίπτει υπζρ του ωσ άνω Κλθροδοτιματοσ εάν 
θ μίςκωςθ διαλυκεί πρόωρα από οποιαδιποτε αιτία οφειλομζνθ ςε 
υπαιτιότθτα του μιςκωτι. Επίςθσ καταπίπτει υπζρ του Κλθροδοτιματοσ και ςε 
περίπτωςθ που κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν αποχϊρθςθ του μιςκωτι 
από το μίςκιο παραμείνει αυτόσ οφειλζτθσ οποιαςδιποτε οφειλισ του από τθ 
μίςκωςθ. 
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 Η ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία κατάκεςθσ προςφοράσ για τθν μίςκωςθ των 
ακινιτων προχποκζτει: 
 α) ότι ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκμίςκωςθ ακίνθτο και ζχει 
πλιρθ γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και 
 β) ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ τουσ 
οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

  
ΜΙΘΩΣΘΡΙΟ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΕΓΘ 

 ιμερα ……. - ……. - ……. ςτα Ιωάννινα, οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό 
αυτό αφενόσ ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων ………………………………, ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του Διμου Ιωαννιτϊν (Α.Φ.Μ. 997908926 Δ.Ο.Τ. Ιωαννίνων), 
που διαχειρίηεται το κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία  
«Κλθροδότθμα Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι», αποκαλοφμενοσ ςτο εξισ 
«εκμιςκωτισ», με ταχ. Διεφκυνςθ Πλ. Ανδρζα Παπανδρζου 5 και αφετζρου 
ο/θ ……………………. του …………, με  Α.Φ.Μ. ………………… Δ.Ο.Τ. …………………, 
κάτοικοσ ……………….. επί τθσ οδοφ ……………………. με Α.Δ.Σ. …………………….., 
αποκαλοφμενοσ ςτο εξισ «μιςκωτισ» κακϊσ και ο/θ  ……………………… του 
………….. με  Α.Φ.Μ. ………………… Δ.Ο.Τ. ……………., κάτοικοσ …………….. επί τθσ 
οδοφ ……………….. με Α.Δ.Σ. ………………. ο/θ οποίοσ/α αφεξισ κα αναφζρεται 
ωσ ο «εγγυθτισ», ζχοντασ υπόψθ τθν αρίκμ. ……………….. απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςυμφϊνθςαν από κοινοφ και 
αποδζχκθκαν τα εξισ:   

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΙΘΙΟΤ: Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ («εκμιςκωτισ») 

εκμιςκϊνει με το ςυμφωνθτικό αυτό ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο 
(«μιςκωτι») ζνα ιςόγειο κατάςτθμα ςτθν οδό Ελευκερίου Βενιηζλου  59 ςτθ 
Λάριςα  ,επιφανείασ δεκαεννιά τετραγωνικϊν μζτρων (19Μ2) με πατάρι 
επιφανείασ δϊδεκα τετραγωνικϊν μζτρων  που ανικει ςτο Κλθροδότθμα 
«Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια τθσ παροφςθσ μίςκωςθσ ςυμφωνείται  για ζξι (6) 
χρόνια, ιτοι αρχίηει τθν ……………….. και λιγει τθν …………………… . 

 ΜΙΘΩΜΑ: Σο μθνιαίο μίςκωμα κακορίηεται ςε ……………….. ευρϊ (………,…. € 
) πλζον χαρτοςιμου και κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία κατά δφο τοισ 
εκατό (2%). Σο μίςκωμα κα καταβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο τριιμερο κάκε 
μιςκωτικοφ μινα ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί το Κλθροδότθμα 
ςτθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με τον Νόμο, χωρίσ όχλθςθ από 
τον εκμιςκωτι. Η καταβολι του μιςκϊματοσ αποδεικνφεται μόνο με 
ζγγραφθ απόδειξθ του εκμιςκωτι ι τυχόν πλθρεξουςίου του, ι τθσ 
Σράπεηασ. 

 ΧΡΘΘ: Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του μιςκωτι ωσ  ……….……………………….. 
και πάντα ςφμφωνα με τον κανονιςμό του κτιρίου, που είναι γνωςτόσ ςτο 
μιςκωτι και προσ τον οποίο οφείλει να ςυμμορφϊνεται απόλυτα. 
Απαγορεφεται απόλυτα οποιαδιποτε μετατροπι τθσ χριςθσ του μιςκίου 
κακϊσ και θ ολικι ι μερικι υπομίςκωςι του ι με οποιοδιποτε τρόπο με ι 
χωρίσ αντάλλαγμα παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ςε τρίτουσ κακϊσ και θ 
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πρόςλθψθ ςυνεταίρου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 
εκμιςκωτι . 

 ΕΓΓΤΟΔΟΙΑ – ΕΓΓΤΘΘ: Για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ , 
ο μιςκωτισ κατζβαλλε ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί το 
Κλθροδότθμα ςτθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, χρθματικι εγγφθςθ ίςθ 
προσ ζνα (1) μθνιαίο μιςκώματα Σο ποςό αυτό που  κα αναπροςαρμόηεται 
ςε κάκε αφξθςθ του μιςκϊματοσ κατά το ίδιο ποςοςτό, κα του επιςτραφεί 
άτοκα μετά τθν εμπρόκεςμθ κατά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ  αποχϊρθςι του 
από το μίςκιο, τθν απόδοςθ ελεφκερθσ τθσ χριςθσ του και των κλειδιϊν του, 
τθν εξόφλθςθ όλων των λογαριαςμϊν κοινισ ωφελείασ και κοινοχριςτων 
και τθν εν γζνει εκκακάριςθ όλων των οικονομικϊν εκκρεμοτιτων. 
Αποκλείεται ο ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ αυτοφ με μιςκϊματα ι άλλεσ 
οφειλζσ του μιςκωτι προσ τον εκμιςκωτι. Ο εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ ςτο 
παρόν …………………….., εγγυάται υπζρ του μιςκωτι τθν καλι εκπλιρωςθ 
όλων των υποχρεϊςεϊν του προσ τον εκμιςκωτι, αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρο με αυτόν, παραιτοφμενοσ κάκε ςχετικισ υπζρ του εγγυθτι 
ενςτάςεωσ. 

 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΜΙΘΙΟΤ – ΕΠΙΚΕΤΕ: Ο μιςκωτισ δθλϊνει ρθτά ότι παρζλαβε 
το μίςκιο αφοφ το εξζταςε προςεκτικά από πραγματικι και νομικι άποψθ 
και το βρικε τθσ τελείασ αρεςκείασ του, ςε άριςτθ κατάςταςθ και απόλυτα 
κατάλλθλο για τθ χριςθ που το προορίηει. Για όλθ τθν διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ ο εκμιςκωτισ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ προςκικθσ, ςυντιρθςθσ, 
αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ ηθμιϊν και βλαβϊν του μιςκίου, των 
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του, για τα οποία αποκλειςτικι ευκφνθ 
και υποχρζωςθ ζχει ο μιςκωτισ.  

 ΠΡΟΘΘΚΕ-ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ: Απαγορεφεται ςτον μιςκωτι να επιφζρει 
οποιαδιποτε προςκικθ, τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου χωρίσ 
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι. Οποιαδιποτε αλλαγι γίνει, 
ανεξάρτθτα από τισ τυχόν ςυνζπειεσ που κα ςυνεπάγεται, παραμζνει προσ 
όφελοσ του μιςκίου χωρίσ να γεννά κανζνα απολφτωσ δικαίωμα αφαίρεςθσ 
ι αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. Πάντωσ ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να αξιϊςει 
τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ, με δαπάνεσ 
του μιςκωτι.    

 ΚΑΛΘ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ: Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ 
του μιςκίου, διατθρϊντασ το κακαρό και ευπρεπζσ, διαφορετικά ευκφνεται 
για αποηθμίωςθ για τισ φκορζσ και βλάβεσ που προξενικθκαν ςε αυτό. 
Επίςθσ υποχρεοφται να το χρθςιμοποιεί κατά τρόπο που να μθ κίγει τθν 
θςυχία, τθν υγεία, τθν εργαςία, τθν αςφάλεια και τα χρθςτά ικθ του 
εκμιςκωτι, των λοιπϊν ενοίκων και γειτόνων του κτιρίου, προσ τουσ 
οποίουσ υποχρεοφται να τθρεί τθν δζουςα ςυμπεριφορά. Απαγορεφεται θ 
κατάλθψθ άλλων ι κοινοχριςτων χϊρων του κτιρίου. 

 ΕΠΙΚΕΨΘ- ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΜΙΘΙΟΤ: Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ 
μζρεσ και ϊρεσ να επιςκζπτεται και να επικεωρεί λεπτομερϊσ το μίςκιο α) 
ανά τρίμθνο, ςυνοδευόμενοσ από μθχανικό ι εμπειροτζχνθ για να 
εξακριβϊςει τυχόν φκορζσ ι μεταβολζσ του, β) δυο φορζσ τθν εβδομάδα 
κατά το τελευταίο τετράμθνο τθσ μίςκωςθσ μαηί με υποψθφίουσ μιςκωτζσ 
και γ) οποτεδιποτε με υποψθφίουσ αγοραςτζσ του. Σζλοσ ο μιςκωτισ 
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υποχρεοφται να ανζχεται τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ απαραίτθτθσ για τθν 
επιςκευι, ι τυχόν ανοικοδόμθςθ του κτιρίου ςτο οποίο βρίςκεται το μίςκιο.    

 ΣΕΛΘ – ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ – Κ.Λ.Π.: Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν καταβολι 
όλων των δθμοςίων και δθμοτικϊν  φόρων  και τελϊν ( κακαριότθτασ , 
φωτιςμοφ, κ.λ.π. ) ςε ςχζςθ με το μίςκιο, ςτθν καταβολι ποςοςτοφ 3,6 ℅ για 
τζλοσ χαρτοςιμου κακϊσ και ςτθν καταβολι του ςυνόλου των λογαριαςμϊν 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, κάκε άλλθσ παροχισ κοινισ ωφζλειασ και των 
ςυνειςπραττομζνων τελϊν, κακϊσ και όλων των τυχόν προβλεπομζνων 
κοινοχριςτων δαπανϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό του κτιρίου, που είναι 
γνωςτόσ ςτο μιςκωτι και προσ τον οποίο οφείλει να ςυμμορφϊνεται 
απόλυτα. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου να ςυνάψει με τθν Δ.Ε.Η. και τθν 
Δ.Ε.Τ.Α. ςφμβαςθ παροχισ ςτο όνομά του.   

 ΕΓΓΡΑΦΘ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: Κάκε τυχόν τροποποίθςθ των όρων αυτοφ του 
ςυμφωνθτικοφ, όπωσ και τυχόν παράταςθ ι αναμίςκωςθ, κα αποδεικνφεται 
αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ. Η τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από τον 
εκμιςκωτι οποιουδιποτε δικαιϊματόσ του δεν ςθμαίνει ποτζ παραίτθςι 
του από οποιοδιποτε δικαίωμά του. 

 ΛΘΞΘ ΜΙΘΩΘ - ΑΠΟΔΟΘ ΜΙΘΙΟΤ: Κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ αυτισ, ο 
μιςκωτισ υποχρεοφται, χωρίσ όχλθςθ, να αποδϊςει το μίςκιο ςτον 
εκμιςκωτι ςε καλι και λειτουργικι  κατάςταςθ. Επί όςο διάςτθμα αρνείται 
τθν απόδοςθ, οφείλει για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ αποηθμίωςθ χριςθσ 
ίςθ προσ το 1/15 του τελευταίου μθνιαίου μιςκϊματοσ.    

 ΤΝΕΠΕΙΕ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ: Η μθ εμπρόκεςμθ καταβολι του μιςκϊματοσ, τθσ 
αναλογίασ ςτισ εν γζνει δαπάνεσ κοινοχριςτων και λογαριαςμϊν κοινισ 
ωφζλειασ ι θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του νόμου ι του 
ςυμφωνθτικοφ αυτοφ, που είναι όλοι ουςιϊδεισ, παρζχει ςτον εκμιςκωτι το 
δικαίωμα να ηθτιςει τθν άμεςθ εκπλιρωςθ όλων των λοιπϊν υποχρεϊςεων 
του μιςκωτι και τθν άμεςθ αποβολι του από το μίςκιο κατά οποιαδιποτε 
ςχετικι νόμιμθ διαδικαςία. Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ μθ 
καταβολισ των μιςκωμάτων επιτρζπεται ςε κάκε περίπτωςθ θ ζκδοςθ 
διαταγισ απόδοςθσ του μιςκίου, ακόμθ και ςε χρόνο μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ ι νομίμου χρόνου τθσ παροφςασ μίςκωςθσ. Σζλοσ ςε κάκε 
παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ, θ εγγφθςθ που ζχει δοκεί, 
καταπίπτει αυτοδικαίωσ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του εκμιςκωτι.  

      Σο παρόν μιςκωτιριο διαβάςτθκε και ζγινε αποδεκτό και υπογράφθκε από 
όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ. Ζνα αντίτυπο κα κατατεκεί από τον εκμιςκωτι 
ςτθν Δ.Ο.Τ. φορολογίασ του ειςοδιματόσ του μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία ςφνταξισ του.   

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

… 

 

Ο ΕΚΜΙΘΩΣΘ 

Διμοσ Ιωαννιτϊν 

Κλθροδ. «Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» 

 

Ο ΜΙΘΩΣΘ 

 

………………………  
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……………………………….. 

 

Ο ΕΓΓΤΘΣΘ 

 

…………………………. 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 651/2019. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Γεώργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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