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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981) περί καθορισμού των 
οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή 
εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, 
β) τις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων  
γ) τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (φεκ 
87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
δ) την αριθ. 17/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΑ1ΟΕΧ8-ΗΞ8) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τη μίσθωση ακινήτου και με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας (εφεξής ΚΕΔΚ), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
για αθλητικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα προπονήσεις ποδοσφαίρου και 
καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.  
 

1) Περιγραφή του μισθίου 

 
Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

 Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται επί ποινή αποκλεισμού σε ακτίνα 1,5 χλμ. 
από τα όρια των οικισμών Κορησσίας & Ιουλίδας, αντίστοιχα. Κατά την 



αξιολόγηση θα προκριθούν τα μισθία που βρίσκονται εγγύτερα στους 
προαναφερθέντες οικισμούς.  

 Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει τους εξής χώρους: 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου, προδιαγραφών τουλάχιστον 8Χ8 

 Δύο (2) αποδυτήρια με χώρους υγιεινής, Χώρο παροχής πρώτων 
βοηθειών και Αποχωρητήρια με νιπτήρες συνολικής επιφάνειας 
τουλάχιστον 150τ.μ. 

Οι ανωτέρω χώροι πρέπει να διαμορφώνονται σε ένα επίπεδο (ισόγειο)  

 Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας και να πληροί τις 
προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων, ως αυτές ορίζονται από τους 
Ν. 2725/1999 (άρθρο 56Β), Ν. 4479/2017 (άρθρο 5) και την ΚΥΑ 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρασφάλειας της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας 

 Το μισθίο θα πρέπει να διαθέτει περιβάλλοντα χώρο με δυνατότητα 
ασφαλούς περίφραξης και με πρόσωπο σε δημόσιο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο.  

 Να είναι αποπερατωμένο, λειτουργικά ανεξάρτητο και να παραδοθεί έτοιμο 
για χρήση στην Κ.Ε.Δ.Κ. μέσα στην προθεσμία, που θα ορισθεί στην 
απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη 
σύμβαση μίσθωσης  

 Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α). 

 Να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εάν το κτίριο έχει 
υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαϊάς και σε καταφατική περίπτωση να 
προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου η εγκεκριμένη από αρμόδιο 
Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία η σχετική 
άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα της Κ.Ε.Δ.Κ. πραγματοποίησης προσωρινών 
εκδηλώσεων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 
 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο 
φάσεις ως εξής:  
ΦΑΣΗ Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος 
κατατίθενται στην Κ.Ε.Δ.Κ. και στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης, 
τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια 
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του 
αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική 
έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι 
αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση 
αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον 
μηχανικό της επιτροπής και αποστέλλονται στην Κ.Ε.Δ.Κ. , η οποία την κοινοποιεί  
σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 



Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο 
πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας “Αίτηση εκδηλώσεως 
ενδιαφέροντος” προς την Επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81 (αρ. 
Απόφασης Δ.Σ ΚΕΔΚ 16/2021), που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του 
προσφέροντα, τη νομική του σχέση με το ακίνητο, τη νομική του υπόσταση, τον 
ορισθέντα εκπρόσωπό του (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε 
περίπτωση που δεν καταθέτει και δεν συμμετέχει ο ίδιος στις διαδικασίες του 
διαγωνισμού εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ενώ για τα νομικά πρόσωπα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3Β παρ.6, για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και για το 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται) και τη λεπτομερή περιγραφή του προς εκμίσθωση 
προσφερομένου χώρου (ακινήτου), την επιφάνεια, τη θέση, το είδος, την έκταση, τα 
τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
Μαζί με την αίτηση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος πρέπει να επισυνάπτονται: 
 

 Βεβαίωση περί μη οφειλών στον Δήμο Κέας για οποιαδήποτε αιτία (για κάθε 
συνιδιοκτήτη). 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ (για κάθε συνιδιοκτήτη). 

 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του ΓΕΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει 
ούτε εκκρεμεί πτωχευτική διαδικασία ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
(για κάθε συνιδιοκτήτη). 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και, εάν η προσφορά κατατίθεται 
από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο που θα διορίζει αντίκλητο, καθώς και εάν δεν είναι ο μοναδικός 
αποκλειστικός κύριος του ακινήτου (από τους συνιδιοκτήτες εφόσον επιθυμούν 
να τους εκπροσωπήσει). 

 Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα και κάτοψη του 
ακινήτου 

 Πλήρη φάκελο της Οικοδομικής Άδειας, όπως αυτός έχει κατατεθεί στην 
Πολεοδομία (αντίγραφα κατόψεων, όψεων και χαρακτηριστικών τομών του 
κτιρίου, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κλπ) και σε περίπτωση 
μεταγενέστερων προσθηκών, αλλαγών, τροποποιήσεων και διαρρυθμίσεων στο 
κτίριο, επικαιροποιημένα όλα τα ανωτέρω. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας του 
ακινήτου (με χρήση αντίστοιχη των ζητούμενων χώρων, και σε περίπτωση μη 
ύπαρξης αυτού, βεβαίωση Πολεοδομίας για τη νομιμότητα της κατασκευής του 
κτιρίου ή δήλωση νομιμοποίησης των υφιστάμενων κατασκευών, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του ακινήτου 
και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει καθώς και ότι δεν υπάρχουν 
πολεοδομικές αυθαιρεσίες ή έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
πολεοδομική νομοθεσία. 

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπως προσδιορίζεται από τον Ν.4122/13 
και από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΥΑ 
ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30/06/17). 

 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης του προσφερόμενου χώρου ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 



από τον προσφέροντα ότι θα προσκομιστεί πριν την υπογραφή του 
συμφωνητικού σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομιστεί πριν την υπογραφή του 
συμφωνητικού σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες 
σεισμού ή πυρκαγιάς, ότι τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν 
διαθέτουν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία συστατικά, όπως αμίαντο κλπ, ότι οι 
μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού αντιστοιχούν, αφορούν και 
εξυπηρετούν μόνο τον προσφερόμενο χώρο και ότι είναι νόμιμη η κατασκευή 
και η διαμόρφωση αυτού στη σημερινή του κατάσταση, με την αποδοχή του 
άμεσου αποκλεισμού του και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου σε 
περίπτωση διαπίστωσης πολεοδομικών παραβάσεων.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται από κάθε 
προσφέροντα: 
α) το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και ότι το ακίνητο δεν τελεί υπό 
κατάσχεση. 
β) ότι σε περίπτωση εκποιήσεως ή μεταβιβάσεως του ακινήτου που θα 
μισθωθεί, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία 
του αγοραστή προσκομίζοντας αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας και 
του πιστοποιητικού μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Επίσης, ότι με το 
συμβόλαιο της αγοροπωλησίας θα υποχρεώσει το νέο κύριο (αγοραστή-
ιδιοκτήτη) να σεβαστεί και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή-
εκμισθωτή για την παρούσα μίσθωση. 
γ) ότι παραιτείται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για 
ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου για όσο χρόνο θα διαρκέσει η μίσθωση. 
Σε περίπτωση μεταβίβασης, θα υποχρεώσει τον αγοραστή με τη 
συμβολαιογραφική πράξη να παραιτηθεί και αυτός από το δικαίωμα της 
καταγγελίας της σύμβασης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
ότι εάν του κατακυρωθεί η δημοπρασία, θα προσέλθει στην τασσόμενη 
προθεσμία στη σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα 
παραδώσει το ακίνητο κατά τον οριζόμενο χρόνο. Δηλώνει επίσης, ότι θα 
υποβάλει Ηλεκτρονική Δήλωση των Πληροφοριακών Στοιχείων της Μίσθωσης 
στο TAXISNET εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού (ΠΟΛ.1013/14)  
Δηλώνει τέλος, ότι θα συμπεριλάβει τα μισθώματα του ακινήτου στην ετήσια 
δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε2). 

 
Η Επιτροπή εκτίμησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά 
τεχνικά στοιχεία ή να απορρίψει την προσφορά εάν κατά την κρίση της θεωρηθεί 
τεχνικά απαράδεκτη. 
Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται (οι 
υπεύθυνες δηλώσεις από κάθε συνιδιοκτήτη), όπως ορίζουν οι διατάξεις του 
Ν.4250/14. Συγκεκριμένα: 
• Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 
• Τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. 



 
Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και έγκαιρη προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών 
έχει   αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος. 
 
ΦΑΣΗ Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ. ορίζει 
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν 
μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη 
διαδικασία της πρώτης φάσης.  
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με το πρακτικό 
καταλληλότητας της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, που συντάσσεται μετά από 
διενέργεια αυτοψίας σ’ αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους 
του πρακτικού, στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές-διαρρυθμίσεις) 
που τυχόν απαιτούνται, να λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία 
ενώπιον της Επιτροπής που συνεδριάζει δημόσια, σε ημερομηνία που θα ορισθεί με 
το πιο πάνω πρακτικό.  
Για να γίνει δεκτή η προφορική μειοδοτική προσφορά κατά την εν λόγω 
συνεδρίαση της Επιτροπής, πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά 
κρίνεται απαράδεκτη. Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι την 
κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι την οριστική 
κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες 
προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη μικρότερη 
έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσοτέρων ίσων γραπτών προσφορών ως 
μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα 
επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.  
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη 
της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.  
 

3) Δικαίωμα αποζημίωσης 

 
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 
των πρακτικών της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ..  

 
4) Σύμβαση  

 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ. περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύμβασης.  
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί 
έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 
ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

 
5) Διάρκεια Μίσθωσης 

 



Η διάρκεια της μίσθωσης θα λήγει την 30/06/2021, με έναρξη ισχύος την 
ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ των συμβαλλομένων σύμβασης.  
 
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 
 
Η Κ.Ε.Δ.Κ. μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της 
χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον: 
α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη δράση σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. 
β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη δράση η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου 
ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης. 
γ) Καταργηθεί η στεγασμένη δράση ή υπαχθεί σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου 
Κέας. 
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ.  
απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 
Κ.Ε.Δ.Κ.  
Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Κ. στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματά 
της τριάντα τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίησή της. Από την ημερομηνία 
αυτή παύει κάθε υποχρέωση της Κ.Ε.Δ.Κ. για καταβολή μισθωμάτων. 
 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

 
Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της δράσης 
στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και 
καταβάλλεται ανά μήνα και στο τέλος κάθε μήνα. Το μίσθωμα υπόκειται σε 
κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν 
τον εκμισθωτή. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο 
πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα 
μισθώματα καταβάλλονται από την Κ.Ε.Δ.Κ. στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την 
κοινοποίηση στη υπηρεσία των απαραιτήτων εγγραφών πιστοποίησης της 
μεταβολής. 
 
Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει 
σταθερό για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, και σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες 
διατάξεις, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του 
μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 
έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
 
Σε περίπτωση επιβεβλημένης αναστολής λειτουργίας της στεγαζόμενης δράσης 
βάσει σχετικής νομοθετικής πράξης (π.χ. λόγω πανδημίας) ή εξαιτίας 
επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19, ο μισθωτής απαλλάσσεται από την 
καταβολή μισθώματος για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της αναστολής 
λειτουργίας.  
 



7) Υποχρεώσεις μισθωτή 

 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση.  
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 
 

8) Υποχρεώσεις εκμισθωτή 

 
Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει 
στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη 
χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη 
υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεώς του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία, το Δημόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:  
α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια σε μίσθωση, με 
δημοπρασία ή απ’ ευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του 
μισθωμένου ακινήτου,  
β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε 
βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του 
ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση 
τεχνικής υπηρεσίας του Δημοσίου.  
γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής από τον εκμισθωτή.  
Η Κ.Ε.Δ.Κ. δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου 
που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην 
παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 
Τα λειτουργικά έξοδα (ύδρευση, καθαριότητα , ρεύμα) βαρύνουν τον εκμισθωτή. 
 

9) Κρατήσεις 

 
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 
Χαρτόσημο 3,6% . 
 

10) Δημοσίευση Διακήρυξης 

 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Κ., τουλάχιστον 
δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και 
στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη 
διενέργεια της δημοπρασίας στην «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, 
στην «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα και στην εβδομαδιαία 
νομαρχιακή εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».  



Για τις δημοσιεύσεις αυτές δεν υποχρεούται ο τελευταίος μειοδότης να καταβάλλει 
την αντίστοιχη δαπάνη υπέρ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας (ΥΠ.ΕΣ. 
16877/17.06.2013). 
 
 

11) Επανάληψη της δημοπρασίας 

 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ. εάν δεν 
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κ.Ε.Δ.Κ. όταν: 
 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο, 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 εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού 
συμβουλίου.  
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. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 
 

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Κ.Ε.Δ.Κ., κατά τη 
διάρκεια εργάσιμων ημερών και ώρες 08:00 - 14:00 Διεύθυνση: Ιστορικό Δημαρχείο 
Κέας, πλατεία Ιουλίδας, ΤΚ 84002 Τηλέφωνο 22883 60022, δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: kedk@kea.gr 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την 
προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ. 

 
 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ 

 

                                                                 


