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Αρ. πρωτ:         1699/18-08-2017   
                                

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 

            
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχοντας υπόψη:                                  
1. Την αριθµ. 182/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας 

∆ιακηρύττει ότι: 
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆τος 715/1979, και τις προσιδιάζουσες 
του Π.∆/τος 270/1981, το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτηρίου του Λιµενικού 
Ταµείου και συγκεκριµένα το Ν∆ γραφείο αριθ. 3 επιφανείας τριάντα εννέα (39) τ. µέτρων και το  Ν∆ γραφείο αριθµ. 4 
επιφανείας τριάντα πέντε (35) τ.µ., µε συνολικό εµβαδόν 74 τ. µέτρα. Το ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί ως γραφείο 
επαγγελµατικής χρήσης, απαγορευµένης της χρησιµοποίησής του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  Η δηµοπρασία θα 
γίνει µε τους παρακάτω όρους: 
Άρθρο 1.: Η δηµοπρασία θα γίνει στην Καλαµάτα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας (οδός 
Μιαούλη αριθµ. 30) την 08η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µεσηµβρινή (πέρας κατάθεσης 
δικαιολογητικών). 
Άρθρο 2.: Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή του 
διαγωνισµού τα παρακάτω: 
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της υφιστάµενης κατάστασης του µισθίου, ότι το προορίζει για επαγγελµατική 
χρήση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης δηµοπρασίας. 
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης ή Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σαν εγγύηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό για ποσό ίσο µε το προτεινόµενο ελάχιστο όριο µηνιαίου µισθώµατος. 
γ) Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού και να 
προσκοµίσει το νόµιµο πληρεξούσιο.  
δ) Κατά την υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης ο υπέρ του οποίου κατεκυρώθη ο διαγωνισµός υποχρεούται να 
αυξήσει τη κατατεθειµένη στην προηγούµενη παράγραφο εγγύηση µε συµπληρωµατική ώστε το σύνολο της εγγύησης 
να είναι ίσο µε το διπλάσιο του προσφερθέντος µηνιαίου µισθώµατος, η οποία και παραµένει µέχρι τη λήξη της 
µίσθωσης σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

Η εγγύηση αυτή εφόσον δεν υπάρχει λόγος καταπτώσεώς της, σύµφωνα µε τους όρους του συµφωνητικού 
µισθώσεως θα επιστραφεί άτοκα και ουδέποτε συµψηφίζεται προς µισθώµατα. 
Στους υπολοίπους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό η εγγύηση επιστρέφεται εντός 5 ηµερών από την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος. 

Άρθρο 3.: Το ελάχιστο µηνιαίο όριο του µισθώµατος (τιµή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα 
(850,00) ευρώ. Εκτός από το µίσθωµα ο µισθωτής υποχρεούται να πληρώνει α) ολόκληρο το  τέλος χαρτοσήµου 3,6% 
επί του µισθώµατος. β) τα δηµοτικά τέλη απορριµµάτων, γ) την δαπάνη του εν µισθίω καταναλισκοµένου ηλεκτρικού 
ρεύµατος και ύδατος, δ) την κατ΄ έτος νόµιµη αύξηση.  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Το Λιµενικό Ταµείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτού, θεωρούµενης της παράδοσης του µισθίου στον 
µισθωτή και της εγκαταστάσεώς του σ΄ αυτό από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε οφείλει να προσέλθει 
µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του για να υπογράψει τη σύµβαση της µίσθωσης, άλλως κηρύσσεται 
έκπτωτος εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.∆/ος 715/79. 
Ενστάσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό στην 
Επιτροπή εγγράφως και κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή µέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του. 
Άρθρο 4.: Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται από το µισθωτή, ο οποίος θα το καταθέτει στo λογαριασµό του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου  Καλαµάτας, που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ακριβώς το πρώτο πενθήµερο κάθε 
ηµερολογιακού µήνα. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος θα καθιστά το µισθωτή υπερήµερο για το 
καθυστερούµενο µίσθωµα, για το οποίο και θα οφείλει τόκους υπερηµερίας µέχρι της καταβολής του και επιπλέον ο 
µισθωτής θα υπόκειται στις από το νόµο προβλεπόµενες συνέπειες, της µονοµερούς δηλαδή καταγγελίας της 
µίσθωσης.  
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και στο εξής. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση δια των 
προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σ΄ αυτόν δια της σύµβασης, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
Για την παρούσα µίσθωση ∆ΕΝ έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/95 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων». 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της σύµβασης όταν καταστεί σ΄ αυτό 
αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου, χωρίς στη περίπτωση αυτή να δικαιούται  ο µισθωτής οποιαδήποτε αποζηµίωση 
από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας για την λύση αυτή της µίσθωσης και πριν ακόµη παρέλθει η 
συµφωνηµένη πενταετής διάρκεια αυτής. 
Άρθρο 5.: Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούµενος στις αναγκαίες 
επισκευές, δεν δύναται όµως να επιφέρει αλλοιώσεις, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια του ∆ηµοτικού Λιµενικού 



Ταµείου Καλαµάτας, ούτε να ενεργήσει επ΄ αυτού µεταρρυθµίσεις ή να χρησιµοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του 
συµφωνηθέντος. 
Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος από την ηµέρα της εγκατάστασής του και µέχρι  πέρατος του χρόνου της µίσθωσης για 
κάθε ζηµιά που θα προκληθεί στο κατάστηµα και υποχρεούται στην αποκατάστασή της. 
Υποµίσθωση δεν επιτρέπεται και συνεπάγεται την έξωση του µισθωτού και παντός τρίτου. 
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν µε οποιοδήποτε τρόπο λήξει η σύµβαση της εκµίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο. 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής από το µισθωτή παρέχει το δικαίωµα στο ∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο Καλαµάτας να καταγγείλει και να λύσει αζηµίως τη µίσθωση και να ζητήσει την έξωση του µισθωτού από το 
µίσθιο κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 και επ.  του Κ. Πολ. ∆ικ. και επιπλέον να υπόκειται ο µισθωτής στις 
λοιπές γι΄ αυτόν επιζήµιες συνέπειες  που ορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 44 του Π.∆. 715/79 οι οποίες 
εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 
Άρθρο 6.:  Το µισθωτή βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και για δύο κατά ανώτατο όριο επαναλήψεις 
του διαγωνισµού σε δύο εφηµερίδες. 
Άρθρο 7.:  Η εκµίσθωση και παράδοση του µισθίου γίνεται όπως είναι και βρίσκεται αυτό σήµερα. Σ΄ όλη τη διάρκεια 
της µίσθωσης ο εκµισθωτής (∆ηµ. Λιµ. Ταµ. Καλαµάτας) δεν θα υποχρεούται να ενεργήσει στο µίσθιο προσθήκη ή 
επισκευή, ούτε καµία δαπάνη έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή δαπάνη που θα κάνει ο µισθωτής µε δικές του 
δαπάνες, θα παραµένουν στη λήξη της µίσθωσης σε όφελος του µισθίου και ο µισθωτής δεν θα δικαιούται ούτε σε 
αφαίρεση ούτε σε αποζηµίωση γι΄ αυτές από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας. 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο θα αποφανθεί µε πράξη 
του που θα εγκριθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου Τµήµα ∆ιοικητικού 
–Οικονοµικού Ν. Μεσσηνίας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να µη δεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν κρίνει αυτό ασύµφορο και να 
ακυρώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό χωρίς να προκύψει από τις ενέργειές του αυτές δικαίωµα ή αξίωση των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Καλαµάτας, Μιαούλη 30 - Καλαµάτα. 
                                            Καλαµάτα    18/08/2017 
 
                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
                                            ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ      
                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 




