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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 4/25-11-2019 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Δθηόο 
1ν

ν 
12  Έγθξηζε δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηώλ θαλεξνύ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηε 

κίζζσζε αθηλήηνπ( θαηάιιεινπ 

ηζνγείνπ θηηξίνπ) γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ σο απνζήθε 

από ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 

Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο, ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[Καηά Πιεηνςεθία] 

Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ θαλεξνύ πξνθνξηθνύ 

κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ, γηα ηε κίζζωζε αθηλήηνπ (θαηάιιεινπ 

ηζνγείνπ θηηξίνπ) κε ζθνπό ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ωο απνζήθε 

από ηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο, 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

2 Δθηόο 
2ν 

13 Καζνξηζκόο όξσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο 

θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ (απνζήθεο), 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο. 

[Καηά Πιεηνςεθία] 
Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ (απνζήθεο) κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε Γεκνηηθψλ Υπεξεζηψλ 

(Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, σο εμήο : 

 

Άξζξν 1 

Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ 

Τν πξνζθεξφκελν αθίλεην/α πξέπεη:   



 2 

  Να βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ δπηηθήο Λέζβνπ θαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Καιινλήο,  φπνπ ζηεγάδνληαη νη ινηπέο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. Ζ εγγχηεηα ηνπ δεηνχκελνπ ρψξνπ πξνο ηηο 

ινηπέο θεληξηθέο ππεξεζίεο ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ.    

 Να έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε θεληξηθφ δξφκν, γηα λα εηζέξρνληαη ηα κεγάια νρήκαηα θαη 

κεραλήκαηα, γηα άκεζε πξφζβαζε ζε ζπκβάληα ρηνλνπηψζεσλ, θαηνιηζζήζεσλ, ζεηζκψλ, 

ππξθαγηψλ θιπ θπζηθψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Να δηαζέηεη ηζφγεην κε ειάρηζην εκβαδφ 150ηκ - 180ηκ θαη φξνθν ή παηάξη κε ειάρηζην 

εκβαδφ 100ηκ – 180ηκ θαη  λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο. 

 Να δηαζέηεη αχιεην ρψξν κε ειάρηζην εκβαδφ 500ηκ – 1000ηκ ηζηκεληνζηξσκέλνο θαη 

πεξηθξαγκέλνο 

 Να είλαη θελφ θαη εηνηκνπαξάδνην. 

 Να είλαη ζηεγαλνπνηεκέλν, ζηξσκέλν κε πιαθάθη θαη ειαηνρξσκαηηζκέλν θαηά ην ρξφλν 

παξάδνζήο ηνπ. 

 Να είλαη ζπλδεδεκέλν κε δίθηπα παξνρήο λεξνχ, απνρέηεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ηειεπηθνηλσληψλ θάζε κνξθήο (ελζχξκαηε ή αζχξκαηε, ειεθηξνκαγλεηηθή, ειεθηξηθή, 

θ.ιπ., αθνπζηηθή θαη νπηηθή). 

 Να θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πξνο ζηέγαζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ρψξνπο γξαθείσλ, 

αξρεηνζέηεζεο, ηνπαιεηψλ θαη ρψξνπο εμππεξέηεζεο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη 

ρψξνη πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη ή λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εζσηεξηθψλ 

δηαξξπζκίζεσλ (δηαρσξηζηηθά, ςεπδνξνθέο θιπ). Δθφζνλ απαηηεζνχλ δηαξξπζκίζεηο, 

απηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληειεζηεί θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Να πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη (απνζήθεο). Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα 

αλαζεσξήζεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην εθκηζζψλεη, 

εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη δηαθνξεηηθή ή λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 

Υπεξεζίαο, φηη ην θηήξην έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν4178/13, φπσο 

απηφ ζα ηζρχεη θαηά ηελ κέξα θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ. 

 Να είλαη θσηεηλφ, κε θαιφ εμαεξηζκφ θαη εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη 

ζθίαζεο.  

 Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. Ζ απνδεθηή ελεξγεηαθή θαηεγνξία 

ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ Α έσο θαη Γ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξζξ. 8 παξ. 6 Ν. 4342/2015 

(ΦΔΚ143 Α'). 

 Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Να πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζηα Γεκφζηα 

Κηίξηα.  

 Να δηαζέηεη ειεθηξνινγηθφ δίθηπν κε απηφλνκν κεηξεηή, ηθαλφ λα παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο ηζρχ. 

 Να δηαζέηεη ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή θαη δπλαηφηεηα δνκεκέλεο θαισδίσζεο, ρψξν 

ζπγθέληξσζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ Τειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, 
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ζέζεηο ηεξκαηηθψλ πξηδψλ παξνρήο δηθηχνπ ΖΥ θαη ηειεθσλίαο. 

 Να δηαζέηεη δίθηπν χδξεπζεο κε απηφλνκν κεηξεηή. 

 Να πιεξνί γεληθά ηηο πξνδηαγξαθέο ζηέγαζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο πνιίηεο. 

 

Άξζξν 2 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ην ΠΓ 270/81 (άξζξν 5) σο 

εμήο:  

  

 Α΄ ΦΑΖ. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα εθδειψζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο, 

θαηαζέηνληαο ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αθίλεην γηα ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ν ελδηαθεξόκελνο  ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

(βι. θαησηέξσ).  

Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο 

ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (εθηφο ηνπ θαθέινπ) ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ (Καιινλή 81107, Λέζβνο), ππφςε Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ.  

Τν Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ζα απνζηείιεη ηνπο θαθέινπο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ 

αξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κεηά απφ επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαχηα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο, 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθή έθζεζε, εληφο δέθα (10) ήκεξσλ απφ ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξψλ, νη δε  ιφγνη 

απνθιεηζκνχ θάπνηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηε έθζεζε. Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο, καδί κε 

ηνπο θαθέινπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απνζηέιινληαη ζην Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ην νπνίν ηελ 

θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.  

Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81, δένλ λα πεξηιακβάλεη: α) ην δήκν ή ηελ 

θνηλόηεηα, όπνπ θείηαη ην θηήκα, β) ην είδνο, ηε ζέζε, ηα όξηα θαη ελ γέλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηνύηνπ, γ) ην εκβαδόλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνύηνπ δ) ηελ ηξέρνπζα αμία θαηά ζηξέκκα ή 

ηεηξαγσληθό κέηξν θαη ζπλνιηθά ηνπ αθίλεηνπ, θαζώο θαη ησλ επ' απηνύ θπηεηώλ θαη θαηαζθεπώλ. 
Ζ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο ελεξγείηαη πξηλ ηε ιήςε απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ή άμηα πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξηνρή ή δψλε. 

Β΄ ΦΑΖ: Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. Όζσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια απφ ηελ αλσηέξσ 

Δπηηξνπή πεξλνχλ ζηελ Β΄ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Γήκαξρνο έρνληαο νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα ηεο πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο ηεο Β΄ θάζεο, κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ θαη απνδεηθηηθφ επίδνζήο 

ηεο, ελεκεξψλεη ηνπο επηηπρφληεο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα παξεπξεζνχλ απηνπξνζψπσο, πξνζθνκίδνληαο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιιν ηζφθπξν έγγξαθν. 

Δθφζνλ, δε, πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα:  

(α) Πξνζσπηθέο εηαηξείεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εηαίξνο,  

(β) ΔΠΔ, εμνπζηνδνηεκέλνο δηαρεηξηζηήο, 

(γ) Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,  
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(δ) Κνηλ.Σ.Δπ ηνπ Ν.4019/2011, εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη 

λφκηκε εθπξνζψπεζε απφ ην ίδην ην θαηαζηαηηθφ ησλ εηαηξεηψλ.   

Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν 

πιεξεμνύζην έγγξαθν.  

Άξζξν 3 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ Α΄ Φάζε 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ Α΄ θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, Αίηεζε ζπκκεηνρήο 

πξσηνθνιιεκέλε (εθηφο θαθέινπ). 

 

Ζ αίηεζε, ζα ζπλνδεχεηαη κε ηνλ Κπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

1. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη 

έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.  

2.  Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν Λέζβνπ πεξί κε νθεηιήο, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, πνπ λα ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Τπνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:  

α) Σερληθή Έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ε επηθάλεηα, ε ζέζε θαη ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ, πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) 

ηνπ αθηλήηνπ.  

β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, φηη ν πξνζθεξφκελνο 

γηα εθκίζζσζε ρψξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ σο ηέηνηνπ θαη φηη ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηφλ θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ζα αλαιάβεη ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν. 

γ) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή αξρή 

θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απηνχ, κειέηε ζηαηηθφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα 

απηνχ θαη ηα σθέιηκα θνξηία πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαζψο θαη ηε λνκηκφηεηα απηνχ. 

δ)  Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Γόκεζεο φηη επηηξέπεηαη ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην αθίλεην κε 

βάζε ηελ παξνχζα, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα.  

ε) Σίηιν ηδηνθηεζίαο, θύιιν θαη απόζπαζκα θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο, θαζώο θαη πξόζθαην 

πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ή αλ δελ ππάξρνπλ, ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (ΦΔΚ757) κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη δελ έρεη λφκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηφηεηαο θαη ζα αλαθέξεη πεξί 

ηνπ ηξφπνπ θηήζεο ηεο θπξηφηεηάο ηνπ πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια αληίγξαθα ηνπ Δ9. 

ζη)  Κάηνςε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα νηθνπέδνπ θαη θηηζκάησλ. 

δ) Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, ή ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζε απηφλ θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζην φλνκα 

ηνπ ζα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο. 

ε) Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ (ΠΔΑ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ «Καλνληζκφ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΦΔΚ 407/Β/9-4-2010). 

ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη φηη ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηφλ θαη 

έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο:     
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 i. Να εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φιεο ηηο εξγαζίεο, δηαξξπζκίζεηο, επηζθεπέο θαη παξεκβάζεηο, 

πνπ απαηηνχληαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ, απφ ηε 

δηαθήξπμε, ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

θαη κέζα ζηηο ηαρζείζεο πξνζεζκίεο.  

 ii. Να εθδψζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη κέξηκλα θάζε ηπρφλ απαηηνχκελε άδεηα (π.ρ. νηθνδνκηθή), 

πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη κέζα ζηηο ηαρζείζεο πξνζεζκίεο. 

η) Τπνινγηζκό ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ απφ Οηθνλνκηθή Δθνξία ή Σπκβνιαηνγξάθν 

θ.ι.π. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεηαη ρξήζηκν θαηά ηε γλψκε ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηνλ θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη θάζε θξηηήξην πνπ επεξεάδεη ηε 

κηζζσηηθή ηνπ αμία (π.ρ. ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κηζζψζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην). 

 

εκεηώλεηαη όηη κέζα ζηνλ Κπξίσο θάθειν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν Τπνθάθεινο ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο 

 

Άξζξν 4 

Σξόπνο ζύληαμεο θαη επίδνζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

Οη θάθεινη (ζπλνδεπφκελνη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ε νπνία ζα βξίζθεηαη εθηφο 

θαθέινπ) ζα παξαδνζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ππφςε ηνπ Τµήµαηνο 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ζθξαγηζµέλνη θαη ζα γξάθνπλ απ’ έμσ ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπµία ηνπ 

δηαγσληδφµελνπ, ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (ηίηινο) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

   Τα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη:  

α) Να µελ έρνπλ μπζίµαηα, ζβεζίµαηα, ππνζεµεηψζεηο ή πζηεξφγξαθα, µεζφζηηρα, παξεµβνιέο, θελά, 

ζπγθνπέο θαη ζπληµήζεηο, πνπ µπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε αµθηβνιία φξνπο, ηηµέο ή ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

εθµηζζσηψλ. 

β) Να αλαγξάθνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ εθµηζζσηή. 

γ) Να είλαη ζαθή θαη πιήξε.  

Άξζξν 5 

Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Β’ Φάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειψλνπλ, ελψπηνλ ηεο 3κειoχο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πξνθνξηθά θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο θαη θάζε πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ 

πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε.  

Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ 

εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη 

απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε. 

 

 

Άξζξν 6 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 
Ο αλαδεηρζείο κεηνδφηεο νπδεκία αμίσζε απνθηά ή δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε: 

α.  απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα.  

β. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 
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Άξζξν 7 

Καηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο 
Τν πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη αλ ην 

πξνζθεξόκελν κίζζσκα είλαη ζπκθέξνλ ή όρη ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

παξ. 1 ηνπ αξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81. Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ηνπ απνηειέζκαηνο ζα 

θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο-ζπκκεηέρνληεο ζηε Β’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Άξζξν 8 

ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη 

κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Γηαθνξεηηθά ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ κεηνδφηε, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ην 

κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα εθ ησλ νπνίσλ παξαιακβάλνπλ απφ έλα ν θάζε 

ζπκβαιιφκελνο, ε ππεξεζία πνπ ζα ζηεγαζηεί ζην αθίλεην ή ε πξντζηακέλε απηήο αξρή θαη έλα ε 

αξκφδηα Γ.Ο.Υ. 

Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα ιχζε κνλνκεξψο ηε κίζζσζε, πξηλ απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο εθφζνλ: α) 

κεηαζηεγαζζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ, β) παξαρσξεζεί ζηε ζηεγαζκέλε 

ππεξεζία ε δσξεά ρξήζε άιινπ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 

ππφινηπν ηεο κίζζσζεο, γ) θαηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε ππεξεζία, δ) 

κεηαβιεζεί ε νξγαληθή ζχλζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ ην 

κηζζσκέλν αθίλεην λα κελ θαιχπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο, ε) κεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο 

ππεξεζίαο θαη ζη) εθφζνλ θξηζεί δεκνζηνλνκηθά ζθφπηκε ε ζπγθέληξσζε ηεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πξνο εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη πξνο επίηεπμε ρακειφηεξνπ κηζζψκαηνο. 

 

 

Άξζξν 9 

Γηάξθεηα κίζζσζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) έηε αξρνκέλεο απφ ηεο εκέξαο εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο 

ζην αθίλεην, ε νπνία ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Αθηλήησλ,  κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο επηπιένλ έμη (6) εηψλ 

ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Γήκν. 

 

 

Άξζξν 10 

Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο – Αλαπξνζαξκνγή 

Ζ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο ζην κίζζην, πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην 

ηέινο θάζε ηξηκελίαο. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα νξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαβνιή ηνπο (παξ. 1 άξζξν 21 Ν.3130/03) (παξ.1 άξζξν 28 Π.Γ. 19/19.11.1932) θαη κεηά ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο απφ ηελ Υπεξεζία Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ.  

Οη θάζε είδνπο θξαηήζεηο θαη ηέιε επί ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

επηβαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. 

Τν κίζζσκα κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003619_N0000004061_S0000041271
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δηθαηνχρνπ ή ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή ή ην λφκηκν πιεξεμνχζηφ ηνπ  κε ηελ έγγξαθε απφδεημε 

ηεο ππνγξαθήο ησλ αλσηέξσ. 

 

Άξζξν 11 

Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) νθείιεη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην νίθεκα (κίζζην) θαηά ηνπ ππξφο, 

δηαθνξεηηθά ν Γήκνο, απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε γηα ηπρφλ δεκηέο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ 

ζην κίζζην απφ εθδήισζε ππξθαγηάο.  

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα δίθηπα Σειεπηθνηλσληώλ, Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο, ηνπνζέηεζεο ππξαζθάιεηαο, θαιχπηνληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο, ζχκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαδψζεη ην κίζζην έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ 

νξηζζείζα πξνζεζκία. 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενχηαη λα ελεξγεί κε δηθά ηνπ έμνδα φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο 

ζην αθίλεην, φηαλ απηέο δελ νθείινληαη ζε απξφζεθηε ή βίαηε ρξήζε αιιά πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ (κίζζηνπ). Δηδηθά ζε φηη αθνξά δεκηέο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ 

παξνπζηάζνπλ νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο, κεραλνινγηθέο ή πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε απφ ηνλ κηζζσηή, ζπκθσλείηαη φηη ν εθκηζζσηήο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ κηζζσηή λα 

ην επηζθεπάζεη. 

Σε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ ή κε εθηέιεζεο ησλ επηζθεπψλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πελζεκέξνπ, ν Γήκνο 

έρεη ην εθιεθηηθφ δηθαίσκα λα πξνβεί: 

i. ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή ε 

δαπάλε πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε - βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα παξαθξάηεζε ηνπ κηζζψκαηνο πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 α) ε χπαξμε αλάγθεο εθηέιεζεο επηζθεπψλ 

 β) ν κηζζσηήο λα ηάμεη πξνζεζκία ζηνλ εθκηζζσηή πξνθεηκέλνπ απηφο λα πξνβεί ζηελ 

εθηέιεζε ησλ επηζθεπψλ 

 γ) άξλεζε ή δπζηξνπία ηνπ εθκηζζσηή λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο ζηελ ηαρζείζα 

πξνζεζκία 

Παξαθξάηεζε πνπ δελ βξίζθεη έξεηζκα ζε θακία δηάηαμε ή φξν ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηεο πξνθήξπμεο δελ 

είλαη λφκηκε. 

 ii. ζηε δηαθνπή θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο 

απφ ηνλ εθκηζζσηή 

Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) έρεη ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ην αθίλεην ζηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ έηνηκν θαη 

θαηάιιειν κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίζνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ηπρφλ 

ππνδεηρζείζεο επηζθεπέο θαη δηαξξπζκίζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο 

απφθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Ζ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Γήκν θαζψο θαη ε απόδνζε ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Αθηλήησλ αθνχ 

ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα. Με ην πξσηφθνιιν απηφ 

δηαπηζηψλεηαη ε γεληθή θαη εηδηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, φπσο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο 
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ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81 θαη ζηε ζχκβαζε 

κίζζσζεο. Τν πξσηφθνιιν απηφ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο 

πξνζθαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο λα παξαζηεί ζηελ παξάδνζε θαη 

παξαιαβή. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο, απφ ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο Παξαιαβήο Αθηλήησλ λα 

παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ 

(κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν απφ ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο 

Παξαιαβήο Αθηλήησλ θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ κε απφδεημε.  

Ζ κε Πξσηφθνιιν παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) απφ ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο 

Αθηλήησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή ηεο επζχλεο γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα 

ηνπ κηζζίνπ.  

Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ζηελ 

θπξηφηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ι.π. άιινπ πξνζψπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην 

πξφζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε, θ.ι.π., ζεσξνχκελνπ απηνχ εθεμήο σο 

εθκηζζσηή.  

Σηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη απφ ην Γήκν ηα κηζζψκαηα, ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε, 

απφ ηφηε πνπ θνηλνπνηείηαη λφκηκα ζε απηφλ ν νηθείνο λφκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηφο 

λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θ.ι.π., λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνο, εθφζνλ απηφο ρξήδεη θαηά λφκν 

κεηαγξαθήο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηίηινπ θηήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 

3, πεξ. 4, εδαθ. ε ηνπ παξφληνο (ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο, ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηηο παξαπέξα λφκηκεο ελέξγεηεο).  

Σε πεξίπησζε πνπ ζα κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην πνπ ζα κηζζσζεί, ν λένο θχξηνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα κίζζσζε, ν δε πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

πξνηνχ κεηαβηβάζεη ην αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Γήκν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή.  

 

Άξζξν 12 

Τπνρξεώζεηο-δηθαηώκαηα κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιεηέο, 

ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε 

θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

Υπνρξενχηαη, δε, λα θάλεη θαιή θαη επηκειή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, επζπλφκελνο γηα θάζε βιάβε, 

νθεηιφκελε ζε νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο ηπραία ή αλσηέξαο βίαο πεξηζηαηηθά, θαζψο θαη απφ ηε ζπλήζε 

ρξήζε ή θαθή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. 

Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, εάλ 

απφ ην λφκν ππνρξενχηαη, ήηνη αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θιπ. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

Ο κηζζσηήο δελ επζχλεηαη θαη δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, 

α. γηα επηγελφκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεην ηνπ, νθεηιφκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε 

ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλφο, αλσηέξα βία, θ.ι.π. (ε έλλνηα ησλ ζπλήζσλ ρξήζεσλ επί 

κηζζψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη επξχηεξε ησλ θνηλψλ κηζζψζεσλ),  

β. γηα αιιαγέο ή βειηηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο 

γ. αλ, απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, αλαθιεζεί ε απφθαζε πεξί θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο ή ιπζεί ε ζχκβαζε,  

δ. εάλ δελ εγθξηζνχλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ ή ε απφθαζε θαηαθχξσζεο.  



 9 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Γήκνο Λέζβνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα αθφκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη 

ζρεηηθά απφ ηε ζχκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε 

ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε ππεξεζία, ρσξίο ν 

εθκηζζσηήο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ή πξφζζεην κίζζσκα.  

 

Άξζξν 13 

Κξαηήζεηο 

Τν κίζζσκα ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:  

Φαξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηνπ κηζζψκαηνο θαη 

βαξχλεη ηνλ εθκηζζσηή. Σε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Υ. φηη 

πεξηέιαβε ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην κίζζσκα, δε γίλεηαη θξάηεζε ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ 

επί ηνπ ραξηνζήκνπ (Δγθ. Υπ. Οηθ. ΑΠ 1538/358/1987).  

 

Άξζξν 14 

Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη απνιχησο.  

 

Άξζξν 15 

Σίκεκα κηζζώκαηνο 

Τν κίζζσκα πνπ ζα θαζνξηζζεί, ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

Άξζξν 16 

Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ παξνπζηαζζεί κεηνδφηεο ( 

άξζξν 6, παξ.1 ηνπ Π.Γ. 270/81). Σρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο βιέπε θαη αλσηέξσ ην 

άξζξν 2.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξ.2 ηνπ Π.Γ. 270/81, ήηνη:  

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ή ηελ 

αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηε δεκνπξαζία, ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαζψο θαη φηαλ, 

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε, σο ειάρηζηνλ 

δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, αλαθεξνκέλε 

ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπφκελε, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δεκνπξαζία.  
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Άξζξν 17 

Λνηπέο δηαηάμεηο 
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη:  

α) ηελ θήξπμε ηνπ κεηνδφηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη ηε 

ιχζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

β) ηελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο,  

γ) ηελ ππέξ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ απηφλ, ιφγσ πνηληθήο 

ξήηξαο, ρσξίο λα απαηηείηαη απφδεημε απφ πιεπξάο Γήκνπ Λέζβνπ νπνηαζδήπνηε δεκίαο. Γελ 

απνθιείεηαη αθφκε λα επηδηψμεη ν Γήκνο Λέζβνπ θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα ππνζηεί απφ ηελ παξαπάλσ, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ιχζε ζχκβαζεο.  

Άξζξν 18 

Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα, µε 

ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ  δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ Καιινλή, επίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα. 

Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ην Γήκν. 

 

Άξζξν 19 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Τκήκα 

Γεκνηηθήο Πεξηνχζηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο». 

 

 

3 Η/Γ 
1ν 

14 Οξηζκόο Σξηκεινύο Οξγάλνπ γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηώλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
 

[Οκνθσλα] 

πγθξνηεί Σξηκειέο Όξγαλν, γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν 4412/2016, όπσο 

απηό ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 (παξ1.) ηνπ Ν 

4605/2019», απαξηηδόκελν από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ :  

 

- Σελ Καξαγηάλλε Αλαζηαζία, σο Πξόεδξν, κε αλαπιεξώηξηα 

απηήο ηελ Σζέγγνπ Μαξίλα. 

- Σελ Αλαζηαζίνπ Αηκηιία, σο κέινο, κε αλαπιεξσηή απηήο ηνλ 

Φσκαδέιιε Αληώλην, θαη 

- Σελ Εαθεηξίνπ Θενδώξα, κε αλαπιεξσηή απηήο ηνλ 

Μαθξπδάθε Θεκηζηνθιή.  
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4 Η/Γ 
2ν 

 

15 Έγθξηζε κειεηώλ θαη ηνπ 

ηξόπνπ αλάζεζεο 

θαηεπεηγνπζώλ εξγαζηώλ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, 

ζύκθσλα κε ην Ν 4412/2016 

άξζξν 32 παξ. 2γ΄ ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιόκελεο ζε απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο. 

 
 

[Καηά Πιεηνςεθία] 

Α) Δγθξίλεη ηηο θάησζη κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ :  

 

Αξηζκόο 

κειέηεο 

Σίηινο Πξνϋπνινγηζκόο 

κειέηεο  κε Φ.Π.Α. 

 

 1 /2019 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΣΟΤ 

ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ  

 

80.000 Δπξώ 

 

7/2019  ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ Δ ΜΗΘΧΜΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΖΝ 

ΚΑΛΛΟΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ . 

160.000 Δπξώ 

2 /2019 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΤ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ  

45.000 Δπξώ 

 

  3 /2019 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ 

ΚΑΛΛΟΝΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ  ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ. (Κ.Δ.Π.θηι) 

35.000 Δπξώ 

 

4 /2019 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ( ΛΔΥΖ) 

ΣΖΝ ΚΑΛΛΟΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ  

15.000 Δπξώ 

 

 

Β) Δγθξίλεη σο ηξόπν αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ 

εξγαζηώλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην Ν 4412/2016 άξζξν 32 παξ. 2γ΄, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 
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Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ παξ.1,2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16, ζα ιεθζεί 

λεόηεξε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

Αλαδόρσλ. 

:  
5 3ν 16 πγθξόηεζε Δπηηξόπσλ 

παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ  

[Οκόθσλα] 

1. Οξίδεη ηέζζεξηο (4) επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ, θαη’ αληηζηνηρία 

ηεο θύζεο ηεο ζύκβαζεο, σο θάησζη: 

 

Α )Γηα ζέκαηα Γηνηθεηηθά, ηνπο: 

 

-Αλδξένπ Γέζπνηλα (Πξόεδξν) 

-Υαιέιιε Ησάλλε (Γξακκαηέα) 

-Μαθξή Ηγλαηία, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Καηζακπξόθν Δπζηξάηην 

-θαξαθάθε Μαξηάλζε 

-Κνπθνύια Μπξζίλε. 

 

Β) Γηα ζέκαηα Σερληθήο Φύζεσο, ηνπο: 

 

-Καιδή Μηράιε (Πξόεδξν) 

-Μαλσιαθέιιε Δπζηξάηην (Γξακκαηέα) 

-Μαπξνληθόια Δπθξνζύλε, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Μάληδαξε Γεκήηξην 

-Οηθνλόκνπ Μαξία 
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-Παλάξα Γεκήηξην. 

 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ζιεθηξνινγηθά, ηνπο: 

 

-Σδηηδίλα Κσζηαληίλν (Πξόεδξν) 

-Σζέγγνπ Μαξίλα (Γξακκαηέα) 

-Αλαζηαζίνπ Αηκηιία 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

  

-Γθξηηδηώηνπ Σαμηαξρνύια 

-Υαηδεθσλζηαληή Άλλα 

-Κνπκάλην Παλαγηώηε. 

 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ, ηνπο: 

 

-Μπζηεγληώηε Νηθόιαν (Πξόεδξν) 

-Κπξηάθε Γξεγόξην (Γξακκαηέα) 

-Μαληδνπξάλε ηαύξν, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Παλζειελά Κσλζηαληίλν 

-Παπαδόπνπιν Μηραήι 

-Καιιηπνιίηε Βαζίιεην. 

 

 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξώλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε θαηά ηε 

ζεηξά νξηζκνύ ηνπο. 

 

2. Ζ ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ σο άλσ Δπηηξνπώλ ζα είλαη ε 31-12-2019. 
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3. Ζ παξνύζα λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 
 

6 4ν 17 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο 

πνπ αθνξά ζηελ δαπάλε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο 

Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[Οκόθσλα] 

Σελ Καξαγηάλλε Αλαζηαζία, σο Πξόεδξν, κε αλαπιεξώηξηα απηήο ηελ 

Σζέγγνπ Μαξίλα. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ζηελ 

δαπάλε Δπξώ πέληε ρηιηάδσλ (€ 5.000,00), γηα ηηο «Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο εδεζκάησλ γηα εζληθέο ,ηνπηθέο ενξηέο ,επεηείνπο, 

Υξηζηνύγελλα θαη Πάζρα θ.η.ι.», από ηνλ Κ.Α. 00.6443.0002 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, έηνπο 2019, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη 

ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ. 

-  
7 5α  18 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο 

πνπ αθνξά ζηελ δαπάλε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο 

Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ.  

 
 

[Οκόθσλα] 

Σελ Αλαζηαζίνπ Αηκηιία, σο κέινο, κε αλαπιεξσηή απηήο ηνλ 

Φσκαδέιιε Αληώλην, θαη Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ 

αθνξά ζηελ δαπάλε Δπξώ δέθα πέληε ρηιηάδσλ (€ 15.000,00), γηα ηηο 

«Γαπάλεο Καιιηηερληθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ» από ηνλ 

Κ.Α. 15.6471.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

έηνπο 2019, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ. 
 

 
8 5β 19 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα 

εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηελ ππόζεζε 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ Παςλή Πολςξένηρ και 
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πνπ αθνξά ζηε Γηαζήθε ηεο 

Μαξίαο Καιιηπνιίηνπ ηνπ 

Γεσξγίνπ. 

 
 

Γοςκακάπος Παναγιώταρ, γηα ην ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο, από θνηλνύ, 

θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

ζρεηηθά κε ηε Γηαζήθε ηεο Μαξίαο Καιιηπνιίηνπ ηνπ Γεσξγίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα πξνβνύλ ζηηο θάησζη ελέξγεηεο :  

1) Σελ ππνβνιή αίηεζεο ζθξάγηζεο ηεο νηθίαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, 

ζην αξκόδην Γηθαζηήξην, θαη απνζθξάγηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηή. 

2) Σελ απνδνρή θιεξνλνκηάο, ζύκθσλα κε ηε Γηαζήθε, θαη 

κεηαγξαθή. 

3) Σελ θαηάζεζε αγσγήο αλαγλσξηζηηθήο, θαηά ηνπ θεξόκελνπ σο 

θιεξνλόκνπ, βάζεη άιιεο δηαζήθεο ηεο ίδηαο δηαζέηηδνο,  

θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα θξίλνπλ απαξαίηεηε, γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.  

 

Β) Οξίδεη πκβνιαηνγξάθν, γηα ηε ζύληαμε ησλ απαηηνύκελσλ 

πκβνιαηνγξαθηθώλ Πξάμεσλ, ηνλ πκβνιαηνγξάθν Καιινλήο, θν 

ηαπξηλό Γεώξγην. 

 

Γ) Ζ ακνηβή ησλ Γηθεγόξσλ θαη ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ ζα θαζνξηζζεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 
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& ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 

-  
9 5γ 20 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην ρεηξηζκό 

ησλ ππνζέζεσλ ησλ Δθζέζεσλ 

Βεβαίσζεο Παξάβαζεο ηεο 

Ληκεληθήο Αξρήο Πισκαξίνπ, 

θαηά ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κος Βαβλαδέλλη Ιωάννη, γηα 

ην ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζε ό,ηη αθνξά ζηηο ππ’ αξηζκ. 000637/29-9-2019, 

000626/1-9-2019, 00062/1-9-2019, 000635/22-9-2019, 000628/8-9-2019, 

000631/15-9-2019, 000629/8-9-2019 θαη 000632/15-9-2019 Δθζέζεσλ 

Βεβαίσζεο Παξάβαζεο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο Πισκαξίνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

Β) Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 

 

10 5δ 21 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηε 

λνκηθή ζηήξημε ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην 

ρεηξηζκό ηεο αζθεζείζαο 

πνηληθήο δίσμεο, γηα αδίθεκα 

πνπ ηειέζηεθε θαηά ηελ 

ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κος Αλέξανδπος Ροδίτη, γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηε λνκηθή ζηήξημε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, Μάληδαξε Γεκεηξίνπ, ζε ό,ηη αθνξά ηελ 

αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ, γηα αδίθεκα πνπ ηειέζηεθε 

θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
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Πιεκκειεηνδηθείνπ Μπηηιήλεο.  

 

Β) Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 

 

11 5ε 22  Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα 

εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζκ. θαηαζ. 

48/12-03-2019 Κιήζεο θαη ηεο 

ππ’ αξηζκ. θαηαζ. 210/ΣΜ/09-

06-2015 Αγσγήο ηνπ πξώελ 

Γήκνπ Λέζβνπ θαηά ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ελώπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο.  
 

 

[Οκόθωλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κου Πέτρου Ευστρατίου, γηα 

ην ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηωλ ζπκθεξόληωλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

θαηάζ. 18/12-03-2019 Κιήζεο πνπ επαλαθέξεη ζε ζπδήηεζε ηελ 

από 11-05-2018 καηαηωζείζα Αγωγή ηνπ πξώελ Γήκνπ Λέζβνπ, 

θαηά : α) ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη β) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηνπ 

Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο Λέζβνπ, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο Αηγαίνπ, 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

Β) Η ακνηβή ηωλ δηθεγόξωλ ζα θαζνξηζζεί ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 

πεξί Γηθεγόξωλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο 
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λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθωλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί 

πίζηωζε 8.000,00 €. 

12 5δ 23 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην ρεηξηζκό 

ηεο ππόζεζεο ηεο αγσγήο ησλ 

Διεπζεξίνπ θαη Αλαζηαζίνπ 

Μπθνληάηε θαηά ηνπ πξώελ 

Γήκνπ Καιινλήο Λέζβνπ, 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηεο δηθεγόξνπ, καρ Γιοςβάνη Ηλιάναρ, γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αγσγή ησλ Διεπζεξίνπ θαη 

Αλαζηαζίνπ Μπθνληάηε θαηά ηνπ πξώελ Γήκνπ Καιινλήο Λέζβνπ, 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

Β) Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, 

κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη 

εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 

13 5ζη 24 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην ρεηξηζκό 

ηεο ππόζεζεο ηεο αγσγήο ηνπ 

Υξήζηνπ Γεσξγάθε θαηά ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ελώπηνλ 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κος Αλέξανδπος Ροδίτη, γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ζε ό,ηη  αθνξά  ζηελ αγσγή  ηνπ Υξήζηνπ Γεσξγάθε 

θαηά ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο. 

Β) Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, 

κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη 

εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00  
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 Καιινλή 25 Ννεκβξίνπ 2019 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

Αιάλεο Γεώξγηνο 

 

 

 

14 5ε 25  Οξηζκόο πκβνιαηνγξάθνπ, γηα 

ηε ζύληαμε πκβνιαίνπ θαη ηελ 

απνδνρή Κιεξνλνκηάο ηνπ 

Δκκαλνπήι νπβιεξνύ από ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 
 

[Οκόθωλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ, κος ταςπινού Γεωπγίος, 

γηα λα πξνβεί ζηε ζύληαμε πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο Απνδνρήο 

Κιεξνλνκηάο ηνπ δηαζέηε Δκκαλνπήι νπβιεξνύ πξνο ηνλ Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ, δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Λέζβνπ, ιόγσ ρσξηθήο 

αξκνδηόηεηαο, θαη ζηελ ππνγξαθή αξκνδίσο όισλ ησλ εγγξάθσλ, πξνο 

απηό. 

Β) Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 
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 ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.- Αιάλεο Γεψξγηνο, Πξφεδξνο 

      2.- Βαηή-Μαξηφια Αθξνδίηε, ηαθηηθφ κέινο 

     3.- Ηνξδάλνπ Ηνξδάλεο, ηαθηηθφ κέινο 

4.- Ησαθείκ-Σηπιηαλνχ Εαραξψ, ηαθηηθφ κέινο 

5.- Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο, ηαθηηθφ κέινο 

6.- Φήξαο Νηθφιανο, ηαθηηθφ κέινο 

7.- Σαιηακάξαο Γεψξγηνο, ηαθηηθφ κέινο 

8.- Πάππνο Κσλζηαληίλνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 


