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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

(ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ 270/81 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων  

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

3.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως ισχύει  

4.  Την αριθμ. 8/26.05.2022 (ΑΔΑ: 63Π5ΟΞΨ4-ΣΨΛ) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα Μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

Δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης δημοτικών πραγμάτων και 

εκμισθώσεων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.  

5. Την αριθμ. 7/26.05.2022 (ΑΔΑ: Ω39ΙΟΞΨ4-ΑΚΞ) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα Μέλη της Επιτροπής για τον καθορισμό 

τιμήματος εκποιούμενων και εκμισθώμενων δημοτικών πραγμάτων και 
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εκμισθώμενων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους. 

6.   Την με αριθμ. 117/07.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΚ1ΟΞΨ4-ΑΩ9) Απόφαση Προέδρου για 

τον ορισμό μέλους επιτροπής για τον καθορισμό τιμήματος εκποιούμενων και 

εκμισθώμενων δημοτικών πραγμάτων και εκμισθώμενων πραγμάτων που 

ανήκουν σε τρίτους. 

7.  Την με αριθμ. 20/03.10.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί μίσθωσης 

ακινήτου για την μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του 

ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

8. Την με αριθμ. πρωτ.  24014/07.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΗΑΨΟΞΨ4-6ΣΚ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

9. Την με αριθμ. 65/14.10.2022 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

63ΗΦΟΞΨ4-7ΛΜ) με θέμα: «Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 

μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)» 

10. Την με αριθμ. 81/12.12.2022 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση 

Πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασιών του ΠΔ 270/81 του διαγωνισμού μίσθωσης 

ακινήτου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) (ΑΓΟΝΟ)» 

11. Την με αριθμ. 82/12.12.2022 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΣΘΨΟΞΨ4-ΗΣΩ) με θέμα: «Καθορισμός των όρων επαναληπτικής διακήρυξης 

δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της 

Κεντρικής Διοίκησης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας 

(ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑ)» 

Π ΡΟ Κ ΗΡΥΣ Σ Ο ΥΜ Ε 

Τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ για την μετεγκατάσταση των 

υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από  14/12/2022 και λήγει στις 04/01/2023  και 

ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε 

υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται εκπρόθεσμη. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της Δημοπρασίας – Περιγραφή μισθίου 

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη 

αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από 130,00 m2 έως 160,00 m2. 

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί της απαιτούμενες προδιαγραφές της πολεοδομικής 

νομοθεσίας (περί κύριας χρήσης κτλ) και των υγειονομικών διατάξεων.  

Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης προσφοράς να βρίσκεται στην 

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός 

νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του.  

Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με 

της διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13.01.2012 Υπουργείου Οικονομικών. 

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στον ιστό του κέντρου της Λάρισας που 

περιβάλλεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου – Καραθάνου – Αθηνάς – Τάκη Τσόγκα 

(πρώην Καλλιθέας) – Γεωργιάδου - Αεροδρομίου. Επιπρόσθετα, πρέπει να διαθέτει χώρο 

κατάλληλο για κουζίνα, μία κατ’ ελάχιστον τουαλέτα, να μην απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις 

και οι χώροι να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμοι.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια μίσθωσης είναι δέκα (10) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του 

πρωτοκόλλου Παράδοσης  - Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση 

ή η παράταση της μίσθωσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.  

Ο ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ μπορεί να λύνει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση, ειδοποιώντας 

εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη, περιοριστικά 

στις ακόλουθες περιπτώσεις α) εάν παραχωρηθεί στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ η χρήση άλλου 

κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, β) αν αποκτήσει ιδιόκτητο 
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ακίνητο και γ) αν μεταβληθεί η έδρα του και απαιτείται η μεταφορά της στεγασμένης 

υπηρεσίας.  

Η παραμονή του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ στο μισθωμένο ακίνητο πέραν του συμφωνηθέντος 

χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι μισθώματος ίσου προς το 

καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης (αποζημίωση χρήσης) και για όσο χρονικό 

διάστημα απαιτηθεί και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης με άλλα ή τον ίδιο 

εκμισθωτή, που θα προκύψει από τη διενέργεια δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διενέργεια Δημοπρασίας – Κατακύρωση 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στα γραφεία της 

Κεντρικής Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (Καλλιάρχου 17, Λάρισα, 2ος όροφος) ενώπιον 

της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο. 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. Υποβολή αίτησης – προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές 

ενδιαφέροντος κατατίθενται στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και στη συνέχεια η υπηρεσία 

του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, 

η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων 

ακινήτων και  περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή 

συντάσσει σχετική έκθεση αξιολόγησης εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των 

αιτήσεων – προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου πρέπει να 

αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Ακολούθως, η Έκθεση Αξιολόγησης μαζί με τις 

προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ο οποίος δια της 

αρμόδιας υπηρεσίας, την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν 

μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α’ 

φάσης και να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά. Στη 

συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι και οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ενώπιον της 

τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασιών την οικονομική προσφορά, προφορικά επί της 

ελάχιστης έγγραφης προσφοράς κατά αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε 

προσφορά θα είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή 
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μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη 

της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή Δημοπρασιών και τον τελευταίο  

μειοδότη.  

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. 

Ο τελευταίος μειοδότης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τυχόν ζημία του, που 

τυχόν προέλθει: α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή 

την μη έγκρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή ή την μη έγκριση της απόφασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από άλλη αρμόδια αρχή, β) από 

οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Υποβολή αίτησης – προσφοράς ενδιαφέροντος 

Οι αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται δια χειρός ή 

αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορέα στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ 

ΛΑΡΙΣΑΣ στην ταχ. διεύθυνση Καλλιάρχου 17, 41221 Λάρισας, έως 04/01/2023 και ώρα 

15:00. 

Οι αιτήσεις – προσφορές ενδιαφέροντος συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθούν ενδεχομένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν 

στην παραπάνω διεύθυνση εμπρόθεσμα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

Προσφέροντες χωρίς θα αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Περιεχόμενο φακέλου Αίτησης - Προσφοράς 

Α’ ΦΑΣΗ - Υποβολή αίτησης – προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου υποβάλλει φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει 

να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
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1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη σε περίπτωση φυσικού προσώπου, του 

νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου συνοδευόμενη από  πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (ή 

εναλλακτικά από τον ιστότοπο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses), ότι έλαβε γνώση 

των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

3. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο 

υποθηκοφυλακείο 

4. Αντίγραφα της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όλων των τυχόν αναθεωρήσεων 

θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική αρχή  

5. Κάτοψη του στεγασμένου χώρου θεωρημένη από μηχανικό 

6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

 

Β’ ΦΑΣΗ - Διενέργεια δημοπρασίας 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει έγγραφο στο οποίο θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά το ζητούμενο από τον υποψήφιο εκμισθωτη 

μίσθωμα για το ακίνητο που προσφέρεται, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα.  

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή που περιέχουν όρους 

αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγυήσεις – Λοιπά Δικαιολογητικά 

Αυτοί των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα στην Α΄Φάση και λάβουν μέρος στην 

Β΄Φάση της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την διεξαγωγή της, τα κάτωθι:  

Α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

για ποσό που ορίζεται σε 10% του ορίου προσφοράς, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την 

επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, υπολογιζόμενο για 12 μήνες. Η εν λόγω επιστολή παρέχεται 

ως εγγύηση ότι οι συμμετέχοντες θα προσέλθουν για την υπογραφή του μισθωτηρίου 
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συμβολαίου εντός της οριζόμενη προθεσμίας και ότι θα παραδώσουν το μίσθιο στη χρήση 

του ΦΟΔΣΑ στην κατάσταση που συμφωνήθηκε και στον οριζόμενο στην παρούσα χρόνο. Η 

κατά τα ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εκείνον υπέρ το οποίου κατακυρώθηκε η 

δημοπρασία μετά την οριστική παραλαβή του ακινήτου από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στους 

δε υπόλοιπους συμμετέχοντες στη δημοπρασία εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση 

του αποτελέσματος από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.  

Β) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Λαρισαίων περί μη πάσης φύσεως οφειλών 

Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ την ημέρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας 

ΑΡΘΡΟ 7 

Σύμβαση Μίσθωσης 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Εκτελεστική Επιτροπή, ο εκμισθωτής 

καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της κατακύρωσης της  να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ η εγγυητική επιστολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή 

1)  Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

2) Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να καταθέσει στ ΦΟΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ πιστοποιητικό 

ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

3) Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το μίσθιο κατά πυρός, διαφορετικά ο ΦΟΔΣΑ 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να 

προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς. 

4) Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει και να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν 

εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. , Ύδρευσης – Αποχέτευσης, 

τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για 

χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. 

5) Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, 

νομή, επικαρπία, χρήση, κλπ, άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο 

πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κλπ, θεωρούμενου αυτού εφεξής 
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ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ τα 

μισθώματα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο 

οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός κύριος, νομέας, επικαρπωτής, 

χρήστης, κλπ, νομίμως μετεγγραμμένος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Υποχρεώσεις Μισθωτή 

1)Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση. 

2) Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  

3) Οι σχετικές δαπάνες για θέρμανση, κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

τηλεφώνου, καθώς και τα τυχόν κοινόχρηστα του υπό μίσθωση χώρου βαρύνουν το ΦΟΔΣΑ 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

4) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία αποζημίωση στον 

εκμισθωτή για α) επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο ακίνητο, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση 

ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κλπ, β) για 

αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, γ) αν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, δ) εάν δεν 

εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Μίσθωμα – Τρόπος Πληρωμής 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια 

και έπειτα θα προσαυξάνεται κατ’ετος και ποσοστό ανάλογο του τιμαρίθμου, εφόσον το 

επιτρέψει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος άρχεται την ημέρα υπογραφή του σχετικού 

πρωτόκολλου παραλαβής του ακινήτου από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. 
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Το μίσθωμα θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, το πρώτο 

δεκαήμερο κάθε μήνα.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Επανάληψη της δημοπρασίας  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από αρμόδιο όργανο (Εκτελεστική Επιτροπή)  λόγω 

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας 

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

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

μειοδότη της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Δημοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από 

τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και στην ιστοσελίδα του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

www.fodsalar.gr  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε δυο ημερήσιες 

εφημερίδες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί 

με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

Παραλαβή διακήρυξης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από το ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση Καλλιάρχου 17., 41221 

Λάρισα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2410-289229 και από την ιστοσελίδα 

www.fodsalar.gr. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους στην 

παραπάνω διεύθυνση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Δήμαρχος Λαρισαίων 
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