
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ : 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           Γάζι       22  /  07  / 2021        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                  Αρ. πρωτ.: 10432 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου  

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 3130/2003 «μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 128/2006/τ. Α’) 

3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/2010/τ. Α΄). 

4. Του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980  

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δια εκποίηση η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/1981) 

7. Του Π. Δ 219/2006 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄) «Περί καθορισμού των όρων και των        προϋποθέσεων 

ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων» 

όπως κάθε φορά ισχύει 

8. Του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ. Α’) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός     και άλλες 

διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει 

9. Την με αρ. 10/2021 (ΑΔΑ: 9ΚΦΥΩΛΣ-ΟΗΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, 

που αφορά «Συγκρότηση των κατά νόμων επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2021» 

10. Την με αρ. 393/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΣΩΛΣ-ΜΕΜ) απόφαση Δημάρχου μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

σε Αντιδημάρχους 

11. Την υπ’ αριθμό  88/2021 (ΑΔΑ: 66ΛΘΩΛΣ-ΡΦΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

12.Την υπ’ αριθμό   139/ 2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  

Διακηρύσσει τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη χρήση του ως Δημοτικό 

Γυμναστήριο στην περιοχή Γαζίου. 

Το ακίνητο πρέπει να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τον σκοπό της μίσθωσής του. Πρέπει να βρίσκεται 

στην περιοχή της πόλης του Γαζίου, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 280 τ.μ. Να βρίσκεται σε ισόγειο, 

να είναι προσήλιο, με κατάλληλη διαμόρφωση, να έχει φωτισμό, αερισμό, χώρους υγιεινής, 

πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α., να είναι χώρος κύριας χρήσης, να διαθέτει οικοδομική άδεια, να έχει 

επαρκή πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.  

Τα κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου και οι προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 

προβλέπονται Π.Δ 219/2006 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄). 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
      Κάθε γυμναστήριο στεγάζεται υποχρεωτικά σε ενιαίο χώρο. Απαγορεύεται, κατά τους όρους 

της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή 

ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η 

άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους 

χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις 

διατάξεις του ΓΟΚ. 

  Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται θα 

πρέπει να πληροί αθροιστικά, εξαρχής ή μετά από επεμβάσεις του ιδιοκτήτη, τις παρακάτω γενικές 

κτιριολογικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται από το Π.Δ 219/2006 (ΦΕΚ 

221/τ. Α΄) προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως χώρος Γυμναστηρίου:      

1. Να είναι κατ’ ελάχιστο διακόσια ογδόντα τετραγωνικά μέτρα (280 τ.μ.), ενιαία στεγασμένη 

επιφάνεια (Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) 

τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με Π.Δ 219/2006 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄) 

2. Να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε κάθε χώρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία .  

3. Να διαθέτει οικοδομική άδεια με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (τοπογραφικό διάγραμμα, 

κατόψεις, τομές, στατική επάρκεια κλπ). 

4. Να μην έχει αυθαίρετες κατασκευές ή αν υπάρχουν να έχουν νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από 

κατεδάφιση. 

5. Να επιτρέπεται από τον κανονισμό πολυκατοικίας η λειτουργία Γυμναστηρίου. 

6. Να διαθέτει χώρο υποδοχής των αθλουμένων  

7. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου να είναι τουλάχιστον 2,60m. 

8. Το κτίριο και οι χώροι κύριας χρήσης του γυμναστηρίου να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να 

διαθέτουν θέρμανση/ψύξη, επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και 

επαρκή φωτισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους 

εξαεριστήρες. Η χρήση του κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισμός και 

αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού. 

9. Να υπάρχει μόνιμη σύνδεση/ εγκατάσταση παροχών τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, 

αποχέτευσης και ύδρευσης για ζεστό και κρύο νερό και σύνδεση αυτών των εγκαταστάσεων με τα 

αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. 

10. Στα αποδυτήρια να υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των 

αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής. Να υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. Να 

υπάρχει επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι 

ύψους 1,70 μέτρων καθώς και ανθεκτική και επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. Να 

διαθέτει WC (Ανδρών – Γυναικών και Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) καθώς και 

αποδυτήρια για τους αθλούμενους με ντουζιέρες. Αναλυτικότερα: 

-  Τρία (3) WC (ένα ανδρών, ένα γυναικών και ένα Α.Μ.Ε.Α.) για τους εκγυμναζόμενους. 

- Τρεις (3) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών, γυναικών, Α.Μ.Ε.Α.) με πρόβλεψη για την ασφάλεια 

των προσωπικών αντικειμένων  
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- Λουτρό με  δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο, 

όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα 

κατά ένα (1) WC για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους. 

- Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρητήρια 

- Πόρτες να ανοίγουν από έξω προς τα μέσα 

11. Να διαθέτει χώρο γραφείων με συνολική επιφάνεια 15 τ.μ. περίπου  

12. Η επιφάνεια των δαπέδων να είναι ανθεκτική και με αντιολισθητική επίστρωση.  

13. Να έχει τις απαιτούμενες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία 

την οποία προορίζεται. 

14. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος όροφος, άνωθεν του ακινήτου, ή είναι  ελεύθεροι οι 

πλευρικοί τοίχοι θα πρέπει να φέρει κατάλληλη μόνωση για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας. 

15. Να διαθέτει χώρο πάρκινγκ (υπαίθριο) ή να υπάρχει ικανός δημόσιος χώρος στάθμευσης 

πλησίον για την απρόσκοπτη προσέλευση των δημοτών –χρηστών. 

16. Η θέση και η διαρρύθμιση του ακινήτου να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη 

πρόσβαση των δημοτών-χρηστών ακόμα και χωρίς την χρήση μεταφορικού μέσου. 

17. Να διαθέτει επαρκή ανοίγματα ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις φυσικού 

φωτισμού και να είναι απαλλαγμένο από υγρασία και μύκητες. 

18.  Να διαθέτει τουλάχιστον δύο εισόδους-εξόδους για εύκολη πρόσβαση και διαφυγή σε 

περίπτωση κινδύνου (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.) 

19. Να διαθέτει αυτόνομη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας  

20. Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος. 

21. Να διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας, 

πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ζητούμενη 

χρήση μαζί με την αντίστοιχη μελέτη και τα σχέδια πυροπροστασίας βάσει των οποίων αυτό 

εκδίδεται (όλα εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

22. Να διαθέτει Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια.  

      Α. Κατά το πρώτο στάδιο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Οι προσφορές  ενδιαφέροντος, δεσμεύουν τους 

προσφέροντες από τη κατάθεση των προσφορών  και πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω: 

   α) Σχετικό έγγραφο αίτημα, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του ίδιου όσο και του 

εγγυητή του καθώς και πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υπό μίσθωση ακινήτου, το οποίο θα 

συνοδεύεται από:  

1. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίμακα ένα προς 

πενήντα (1:50) σε δύο (2) αντίγραφα, θεωρημένα από Μηχανικό και επικυρωμένα από το 

Πολεοδομικό Γραφείο. Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες 

εκγύμνασης κλπ.) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς και 

η συνολική επιφάνεια κάτοψης. 
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2. Ακριβές αντίγραφο άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου Βεβαίωση της 

Πολεοδομίας ότι ο χώρος του γυμναστηρίου είναι χώρος κύριας χρήσης (αν αυτό δεν προβλέπεται 

στην οικοδομική άδεια). 

3. Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό και επικυρωμένη από το 

οικείο Πολεοδομικό Γραφείο 

4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την 

ζητούμενη χρήση μαζί με την αντίστοιχη μελέτη και τα σχέδια πυροπροστασίας βάσει των οποίων 

αυτό εκδίδεται (όλα εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία), το οποίο πρέπει να 

ανανεώνεται κάθε πενταετία. 

5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα.  

6. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυμναστηρίου από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία  

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και για τον πλήρη εξαερισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή 

της αθλητικής σχολής 

8.  Αν είναι πολυκατοικία, κανονισμός όπου να επιτρέπεται η λειτουργία Γυμναστηρίου 

9. Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου σε τέσσερα αντίγραφα, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

Κανονισμό πολυκατοικίας, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή, από τα οποία να 

επιτρέπεται η εγκατάσταση γυμναστηρίου στο ακίνητο και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, για 

το νόμιμο των συνδέσεων. 

10. Εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στη δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2Β'α, 

του Π.Δ.270/81, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε ποσό ένα δέκατο (1/10) του ετήσιου 

προσφερόμενου μισθώματος. 

     Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την 

εγκατάσταση της υπηρεσίας στο ακίνητο και στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

   Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος καλούμενος μετά το τέλος της 

δημοπρασίας και τη κατακύρωση της να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για να συνυπογράψει 

τη σύμβαση ως εκμισθωτής, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Δήμου Μαλεβιζίου 

μέσα σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει επίσης και στην περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης του προσφερόμενου ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού αρνηθεί ή δεν 

παρευρεθεί ύστερα από έγγραφη πρόσκληση, να παρουσιάσει το ακίνητο στην αρμόδια επιτροπή 

για την εκτίμηση της καταλληλότητας ή μη αυτού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυητικής 

επιστολής το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

11. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, 

12. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία της περιγραφής του ακινήτου είναι 

αληθή, ότι έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου ή ότι έχει κύριο δικαίωμα 

εκμισθώσεως γεγονός που αποδεικνύεται νομίμως ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο 

ΑΔΑ: ΩΔΩ8ΩΛΣ-ΕΓΖ



προς μίσθωση και μπορεί να παραδοθεί στον Δήμο για χρήση αμέσως μετά την υπογραφή του 

συμφωνητικού και ότι δεν έχει βάρη υποθήκες, προσημειώσεις ή διεκδικήσεις. 

13. Ειδικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο εκτός 

του ιδιοκτήτη.  

     Στη συνέχεια θα εκτιμηθούν τα μηνιαία μισθώματα αυτών των ακινήτων τα οποία κρίθηκαν 

κατάλληλα από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006,  

Επιτροπή:  

α) Η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας επισκέπτεται επιτόπου  τα προσφερόμενα για  μίσθωση 

ακίνητα και εντός 10 (δέκα) ημερών συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση καταλληλότητας  ή μη αυτών. 

β) Τυχόν ένσταση επί της εκθέσεως καταλληλότητας ασκείται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον 

της επιτροπής δημοπρασιών εντός προθεσμίας 48 (σαράντα οκτώ) ωρών από την κοινοποίηση 

της απόφασης. 

γ) Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων που θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα 

κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται όπως προσέλθουν σε προφορικό διαγωνισμό  μεταξύ τους.    

   

  Β. Κατά το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 

1 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή).    

1. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Μαλεβιζίου, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες 

των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας.  

 2. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

μειοδότη.  

3. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

4. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

5. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), με σταθερό 

μίσθωμα για τα πρώτα τρία (3) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον 

επίσημο τιμάριθμο της Τράπεζας της Ελλάδας, επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά μισθώματος 

και θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

6. Η πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνεται ανά τρίμηνο και στο τέλος αυτού, μετά την διαδικασία 

έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3130/2003). Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.  

7. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και 

συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δήμο 
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Μαλεβιζίου στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

των απαραιτήτων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.  

    Ο εκμισθωτής, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωση του στο μισθωτή, 

οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό του ακινήτου, καθώς και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

(τίτλο ιδιοκτησίας μεταγραμμένο), εντός (10) ημερών από τη μεταβολή.               

 8. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να 

καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που δεν του 

είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση. 

     Επίσης ο Δήμος Μαλεβιζίου θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο  και να λήξει την μίσθωση 

πριν λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση που κτιριολογικοί λόγοι οδηγήσουν στην μη 

αδειοδότηση λειτουργίας του χώρου από την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου της 

Περιφέρειας Κρήτης (για την εκτίμηση της πληρότητας των όρων και τήρησης προϋποθέσεων του 

Π.Δ. 219/2006 για χορήγηση άδειας λειτουργίας Γυμναστήριου). Σε αυτή την περίπτωση, η λήξη 

της μίσθωσης δεν προβλέπει  αποζημίωση του εκμισθωτή, με υποχρέωση του μισθωτή (Δήμος) να 

ενημερώσει τον εκμισθωτή εντός 10 (δέκα) ημερών . 

9. Με απόφαση του Δημάρχου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής, 

επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου στο μισθωμένο ακίνητο αντί 

αυτής για την οποία έγινε η μίσθωση, ακόμη και αν ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση 

μίσθωσης, καθώς και η συστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου στο ίδιο ακίνητο.  Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή πρόσθετο 

μίσθωμα. 

10. 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 τον Δήμο. 

11. Ο εκμισθωτής του μισθωμένου ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του, στην 

εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνικών 

γραμμών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της προς στέγαση υπηρεσίας και στη σύνδεση αυτών με τα 

αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των 

απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού ο Δήμος Μαλεβιζίου μπορεί να αναλάβει την πληρωμή 

των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στους μισθωμένους 

χώρους. Εάν οι μισθωμένοι από το Δήμο χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, ο Δήμος 

υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάσει τον ισχύοντα πίνακα 

κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του 

ακινήτου (υδραυλικής , ηλεκτρικής, θέρμανσης, ψύξης , ανελκυστήρων κ.λ.π. ) που βαρύνουν τον 

εκμισθωτή του ακινήτου. 

12.Ο Δήμος Μαλεβιζίου 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 και απρόβλεπτο γεγονός. 
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     Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και σε 

κάθε πρόσφορο μέσω (καφενεία, καταστήματα, κλπ) του οικισμού Γαζίου καθώς και άλλες 

περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. 

 

     Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους 

αντιπροσώπους τους στο πρωτόκολλο του Δήμου με την υποσημείωση για την Επιτροπή 

Δημοπρασιών του Π.Δ.270/81, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, 

ήτοι το αργότερο μέχρι  11 / 08 / 2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι). Οι προσφορές ενδιαφέροντος, δεσμεύουν 

τους προσφέροντες από τη κατάθεση των προσφορών και πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στο άρ. 2  της παρούσας. 

 

       O Δήμαρχος   

  

                                                                                                                                                          

Μενέλαος Μποκέας 
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