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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ  

ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Το κοινωφελές Ίδρυµα Υποτροφιών  
Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαµανή 

(εφεξής «το Ίδρυµα») 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ 
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση, µε χρονική 
διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. του οικοπέδου ιδιοκτησίας του που 
βρίσκεται στην Καρδίτσα και περιβάλλεται από τις οδούς Αλλαµανή, 
Αβέρωφ και Τζέλλα, εκτάσεως 1.776 τ.µ. Το οικόπεδο αυτό 
εκµισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και µε 
αποκλειστικό σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων. 
 
Η δηµοπρασία γίνεται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του 
Β.∆. της 30/11-4/12/1939 «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και 
ακινήτων και εκµισθώσεως ακινήτων καταλειποµένων κατά 
κληρονοµίαν, κληροδοσίαν ή δωρέαν εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύµατα 
και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, και υπό τους 
εξής όρους: 
 
1. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ιδρύµατος την 6η 
Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Κυριακή. και από ώρα 10.00 π.µ έως 12.00 
µ., ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής που εξελέγη προς τούτο από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος και του συµπράττοντος υπαλλήλου 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή άλλου δηµοσίου υπαλλήλου που θα 
οριστεί. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσµα δηµοπρασίας 
κατά την ηµεροµηνία που θα διεξαχθεί αυτή, θα επαναληφθεί σε άλλη 
µέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας του Ιδρύµατος, πάντοτε Κυριακή ή άλλη 
εξαιρέσιµη γιορτή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Γενικό 
Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.   
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2. Στην δηµοπρασία µπορεί να λάβει µέρος κάθε φυσικό πρόσωπο 
µόνιµος/η κάτοικος της Ελλάδας ή νοµικό πρόσωπο που έχει έδρα στην 
Ελλάδα, και πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτήν, να καταθέσει λόγω 
εγγυοδοσίας για την συµµετοχή του, (α) γραµµάτιο παρακαταθήκης 
χρηµατικού ποσού ίσου µε το 5% του ελαχίστου όρου προσφοράς 
υπολογιζόµενου για ολόκληρη την µισθωτική περίοδο ή ισόποση 
εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισµένης στην Ελλάδα (δηλ. 
ποσού 6.000 Ευρώ), (β) δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των όρων της µίσθωσης που θα συναφθεί και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι εξέτασε το µίσθιο και το 
βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και (γ) να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δηµοπρασίας και του 
µισθωτηρίου συµβολαίου. 
Συµµετοχή στην δηµοπρασία µέσω πληρεξουσίου επιτρέπεται υπό τον 
όρο ότι ο συµµετέχων για λογαριασµό άλλου θα καταθέσει στην 
Επιτροπή πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας γραπτή εξουσιοδότηση 
δυνάµει της οποίας του δίδεται η πληρεξουσιότητα αυτή, άλλως 
θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασµό. Η εξουσιοδότηση θα 
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από 
αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικού προσώπου ο 
παριστάµενος εκπρόσωπος θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή πριν 
από την έναρξη της δηµοπρασίας τα δέοντα νοµιµοποιητικά έγγραφα 
που να αποδεικνύουν ότι εκπροσωπεί και δεσµεύει το εν λόγω νοµικό 
πρόσωπο.  
 
3. Ως ελάχιστος όρος προσφοράς (αρχική τιµή µηνιαίου µισθώµατος) 
για την εκκίνηση της δηµοπρασίας ορίζεται το ποσόν των 2.500 Ευρώ 
µηνιαίως. Για να γίνει δεκτή προσφορά, αυτή πρέπει να υπερβαίνει τον 
ελάχιστο όρο ή µετά την έναρξη της δηµοπρασίας το εκάστοτε 
αποτέλεσµα αυτής κατά δύο τοις εκατόν (2%) τουλάχιστον του 
ελάχιστου όρου. Η διαδικασία θα είναι προφορική και κάθε προσφορά 
θα είναι δεσµευτική, ενώ η Επιτροπή θα τηρεί πρακτικό µε τα ονόµατα 
και τις εκάστοτε προσφορές των συµµετεχόντων. Κατά την λήξη δε της 
δηµοπρασίας η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον πλειοδότη, ο οποίος µαζί 
µε τον εγγυητή του θα προσυπογράψει το πρακτικό µαζί µε όλα τα µέλη 
της Επιτροπής, παραιτούµενος κάθε δικαιώµατος να αποσύρει ή να 
τροποποιήσει την τελευταία προσφορά του. 
 
4. Μετά την λήξη της δηµοπρασίας η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
αµέσως σε αυτούς που συµµετείχαν εκτός του τελευταίου πλειοδότη ή 
του µοναδικού προσφέροντος, ο οποίος εντός οκτώ (8) εργασίµων 
ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης της απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, οφείλει να καταθέσει χρηµατική 
εγγύηση ίση προς έξι (6) µηνιαία µισθώµατα ή να προσκοµίσει ισόποση 
εγγυητική επιστολή υπέρ του Ιδρύµατος Τράπεζας αναγνωρισµένης 
στην Ελλάδα, και η οποία θα είναι «πρώτης ζήτησης», δηλ. ο εκδότης θα 
εγγυάται την καταβολή στο Ίδρυµα του αναφερόµενου σε αυτήν ποσού 
ανεπιφύλακτα, άνευ αντιρρήσεως, µε την λήψη σχετικής ειδοποίησης 
του εκµισθωτή. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις 
αναπροσαρµόζεται το µίσθωµα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς έξι (6) 
µηνιαία µισθώµατα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Ιδρύµατος 
εάν η µίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλοµένη σε 
υπαιτιότητα του µισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ιδρύµατος και σε 
περίπτωση που κατά την λήξη της µίσθωσης και την αποχώρηση του 
µισθωτή από το µίσθιο παραµείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε 
οφειλής του σχετικής µε την µίσθωση. 
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5. Ο τελευταίος πλειοδότης ή µοναδικός προσφέρων οφείλει εντός 
οκτώ (8) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης της 
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον 
εγγυητή του στο γραφείο του Ιδρύµατος, προσκοµίζοντας την ως άνω 
εγγύηση, για να υπογράψει την Σύµβαση Μίσθωσης που θα συνταχθεί. 
Μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή 
της σύµβασης, θα του επιστραφεί η εγγύηση συµµετοχής του στην 
δηµοπρασία, εκτός εάν το ποσό του µηνιαίου µισθώµατος που θα 
επιτευχθεί κατά την δηµοπρασία είναι ίσο ή ανώτερο του ποσού της 
εγγύησης συµµετοχής, οπότε στην περίπτωση αυτή το ποσό της 
εγγύησης συµµετοχής θα συµψηφιστεί µε τι πρώτο µηνιαίο µίσθωµα 
που πρέπει απαραιτήτως να προκαταβληθεί µε την υπογραφή του 
µισθωτηρίου συµβολαίου. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης ή µοναδικός 
προσφέρων αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή ή εάν παραλείψει να 
καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο τέσσερα (4) της 
διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του 
µισθώµατος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόµου «περί 
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων» Ν.∆. 356/74 περί ΚΕ∆Ε µε τα 
αναφερόµενα σ’ αυτόν µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Η επί πλέον 
διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς 
όφελος του Ιδρύµατος.  Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συµµετοχής 
του πλειοδότη που αναφέρεται στον όρο δύο (2) θα καταπέσει υπέρ του 
Ιδρύµατος, ο ίδιος αυτοδικαίως θα θεωρείται ότι παραιτείται από τα 
δικαιώµατά του που απορρέουν από την δηµοπρασία, και ο εν λόγω 
πλειοδότης δεν θα έχει το δικαίωµα συµµετοχής στον 
αναπλειστηριασµό.  
 
6. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή αποκλειστικά ως 
υπαίθριος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 
 

7. Η µίσθωση ορίζεται διάρκειας τεσσάρων (4) ετών που αρχίζει την 
ηµέρα της υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου και λήγει µετά από 
4 χρόνια. 
  

8. Το µηνιαίο µίσθωµα που θα επιτευχθεί στην δηµοπρασία θα ισχύει 
για έναν (1) χρόνο και κατόπιν θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά 
ποσοστό ίσο µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτού συν δύο (2) ποσοστιαίες 
µονάδες, αλλά σε καµιά περίπτωση κατά ποσοστό µικρότερο του 4%, 
επί του αµέσως προηγουµένου µισθώµατος. Συνοµολογείται ρητώς ότι ο 
µισθωτής επιβαρύνεται µε την καταβολή ολοκλήρου του χαρτοσήµου 
και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου 
µισθώµατος, όσο αυτό εξακολουθεί να επιβάλλεται δια Νόµου.  
 
9. Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται κατά µήνα, το πρώτο 
πενθήµερο του µήνα, χωρίς όχληση από τον εκµισθωτή, µε κατάθεση 
στον λογαριασµό µε αριθµό 368/626873-02 της εκµισθώτριας στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Υποκ/µα Καρδίτσας), και θα 
αποδεικνύεται από το σχετικό τραπεζικό γραµµάτιο είσπραξης, 
αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού ακόµη του 
όρκου. Το πρώτο µηνιαίο µίσθωµα πρέπει απαραίτητα να 
προκαταβληθεί µε την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου. 
 

10. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της καταβολής 
του ενοικίου εάν δεν πραγµατοποιεί χρήση του µισθίου άνευ 
υπαιτιότητας του εκµισθωτή. Ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι εάν για 
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την λειτουργία της µίσθωσης απαιτούνται άδειες από τις αρµόδιες 
αρχές, ο εκµισθωτής ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει για την µη 
έκδοση αυτών, ο δε µισθωτής οφείλει να µεριµνήσει για την έκδοσή 
τους αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα 
τυχόν καθυστερήσεως λήψεως των αδειών αυτών, ο µισθωτής είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει µηνιαίως το µίσθωµα, σε περίπτωση δε 
που τελικά δεν λάβει όλες τις απαιτούµενες άδειες και δεν κατορθώσει 
να εγκατασταθεί στο µίσθιο, χωρίς δική του υπαιτιότητα, εντός ενός 
έτους από την έναρξη της µίσθωσης, τότε οιοδήποτε εκ των δύο 
συµβαλλοµένων µερών δικαιούται να ζητήσει την πρόωρη λύση της 
µίσθωσης αζηµίως για αµφότερα τα µέρη. Στην περίπτωση αυτή ο µεν 
εκµισθωτής θα επιστρέψει ατόκως την καταβληθείσα εγγύηση του όρου 
4 στον µισθωτή, ο δε µισθωτής οφείλει να εξοφλήσει µόνον τα µέχρι 
τότε οφειλόµενα µισθώµατα, και δεν θα δικαιούται καµία αποζηµίωση 
από µέρους του εκµισθωτή.    
 

11. Ως προς το µίσθωµα, ρητώς συνοµολογείται ότι αυτό θεωρείται 
δίκαιο, εύλογο και θεµιτό και ανάλογο προς την µισθωτική αξία του 
µισθίου, κάθε ένας δε από τους συµβαλλοµένους παραιτείται κάθε 
δικαιώµατός του για αγωγή ή ένσταση προς διάρρηξη της µίσθωσης ή 
µείωση του µισθώµατος για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
 

12. Ο µισθωτής θα δηλώσει ότι ήλεγξε και παρέλαβε το µίσθιο σε καλή 
κατάσταση κατάλληλο για την χρήση για την οποία το µισθώνει, και το 
Ίδρυµα δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, ούτε υποχρεώνεται από τον 
λόγο αυτό στην επιστροφή ή την µείωση του µισθώµατος, ούτε στην 
λύση της µίσθωσης. 
 

13. Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και σύµφωνη µε την 
κείµενη νοµοθεσία χρήση του µισθίου, ευθύνεται για κάθε φθορά ή 
ζηµία αυτού, µε εξαίρεση των φθορών από την συνηθισµένη χρήση, και 
υποχρεούται να τις επανορθώσει µε δικές της δαπάνες αµελλητί και 
χωρίς αναβολή, αλλιώς υπόκειται σε  αποζηµίωση του εκµισθωτή. Ο 
µισθωτής υποχρεούται επίσης να τηρεί τους κανόνες ευπρεπείας, να 
µην παρενοχλεί τους γείτονες και να µην αποθηκεύει εντός του µισθίου 
αντικείµενα άσχετα µε την χρήση του, εύφλεκτες ύλες και πράγµατα 
που αναδύουν δυσοσµία που µπορούν να βλάψουν το µίσθιο ή να 
παρενοχλούν τους γείτονες. Ο µισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει 
στους εκπροσώπους του εκµισθωτή να επισκέπτονται ελεύθερα το 
µίσθιο, όταν το κρίνουν αναγκαίο. 
 

14. Ο µισθωτής οφείλει να φροντίζει για την διατήρηση της κατοχής 
του µισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις 
αγωγές του εκµισθωτή. 
 

15. Όσο διαρκεί η µίσθωση, ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται να προβεί 
σε καµιά επωφελή, αναγκαία ή µη, επισκευή του µισθίου, κάθε δε 
επισκευή, προσθήκη ή κατασκευή που τυχόν θα γίνει από τον µισθωτή 
(π.χ. νέα περίφραξη, ασφαλτόστρωση, υπόστεγα, εγκαταστάσεις ή 
επιγραφές, φωτεινές ή µη, στην είσοδο του µισθίου, κλπ) θα µπορεί να 
λάβει χώρα µόνο µετά την έγγραφη άδεια του εκµισθωτή και την λήψη 
των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές, εφόσον αυτές 
απαιτούνται από τον Νόµο. Κάθε τέτοια µεταβολή, επισκευή, προσθήκη 
ή κατασκευή που θα πραγµατοποιηθεί από τον µισθωτή θα παραµείνει 
κατά την λήξη ή τυχόν λύση της µίσθωσης σε όφελος του µισθίου, 
χωρίς δικαίωµα του µισθωτή για αποζηµίωση ή αφαίρεση των τυχόν µη 
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κινητών προσθηκών. Ο εκµισθωτής πάντως τηρεί το δικαίωµα να 
απαιτήσει, εάν κρίνει προς τούτο, την επαναφορά του µισθίου στην 
κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη µε δαπάνες του µισθωτή και 
χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζηµιώσεως. Ο µισθωτής δικαιούται να 
εγκαταστήσει στο µίσθιο όλα τα απαραίτητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας τα οποία και θα µπορεί να 
παραλάβει όταν αποχωρήσει από το µίσθιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αποκαταστήσει κάθε φθορά ή βλάβη που τυχόν δηµιουργηθούν από την 
αποµάκρυνση αυτών των κινητών εγκαταστάσεων.   
 

16.  Η αλλαγή της χρήσεως του µισθίου, που ορίσθηκε αποκλειστικά ως 
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται απολύτως. Επίσης 
αποκλείεται η ολική ή µερική υποµίσθωση, η συστέγαση άλλης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, η πρόσληψη συνεταίρου ή συνεργάτη 
ή η µετατροπή της νοµικής µορφής του µισθωτή φυσικού ή νοµικού 
προσώπου ή η τροποποίηση του καταστατικού του µε πρόσληψη νέου 
εταίρου ή η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε 
οποιοδήποτε πρόσωπο (ή ακόµη και µονοπρόσωπη), προκειµένου να 
υπεισέλθει ολικά ή µερικά στην θέση του µισθωτή, ή η µεταβολή της 
ιδιοκτησίας της επιχείρησης, ή και η παραχώρηση, µε ή χωρίς 
αντάλλαγµα, της χρήσης σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 
εκµισθωτή και την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υποµίσθωση, ο 
µισθωτής µετά του εγγυητή του δεν απαλλάσσονται από τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Ίδρυµα µε την διακήρυξη της 
δηµοπρασίας και την υπογραφή του αρχικού µισθωτηρίου συµβολαίου. 
Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στο Ίδρυµα, και αυτό 
στον Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την σύνταξη του συµβολαίου της 
υποµίσθωσης, υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού. Σε 
περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, ο µισθωτής θα αποβάλλεται 
από το µίσθιο. 
 

17. Τον µισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία και 
αποχέτευση, φωτισµό, δηµοτικά τέλη κάθε µορφής  ή εισφορές προς 
τον ∆ήµο Καρδίτσας, τέλη ύδρευσης ή άλλο ισοδύναµο τέλος ή φόρος 
που επιβάλλεται ή που τυχόν θα θεσπισθεί, καθώς και δαπάνες κάθε 
µορφής για την συντήρηση του µισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές, 
ακόµη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
µισθωτή. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για παροχή ύδατος και φωτισµού στο µίσθιο. 
 

18. Κατά τον χρόνο της χρήσης του µισθίου ο µισθωτής είναι 
αποκλειστικά και µόνο αυτός υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε µέτρο 
ασφαλείας για την κίνηση και την στάθµευση των αυτοκινήτων εντός 
του µισθίου καθώς και για την είσοδο και την έξοδα αυτών από τον 
χώρο του µισθίου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή 
οιουδήποτε προστίµου ή άλλου χρηµατικού ποσού προς οποιαδήποτε 
αρχή ή τρίτον για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται µε την χρήση του 
µισθίου. Εάν δε ο εκµισθωτής κληθεί να καταβάλει αυτός το ως άνω 
χρηµατικό ποσό, έχει δικαίωµα να απαιτήσει το ποσό αυτό από τον 
µισθωτή, ασκώντας όλα τα σχετικά δικαιώµατά του. 
 

19. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ή 
διαφηµιστικών πινακίδων εντός ή στα όρια του µισθίου, εκτός αν άλλως 
συµφωνηθεί µε ιδιαίτερο συµφωνητικό µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων 
µερών, το οποίο θα καθορίζει την κατανοµή των εσόδων από την 
τοποθέτηση αυτή µεταξύ των µερών.  
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20. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ:  Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής ή τρίτος για 
λογαριασµό αυτού, λάβει άδεια ανοικοδόµησης του µισθίου ή ακόµη και 
άδεια κατασκευής υπογείου κτιρίου στάθµευσης αυτοκινήτων, και για 
τον λόγο αυτόν ο εκµισθωτής καταγγείλει εγγράφως την µίσθωση, ο 
µισθωτής υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόωρη λύση της µίσθωσης 
λόγω ανοικοδόµησης. Καταγγελία πάντως της µίσθωσης για τον λόγο 
αυτόν δεν µπορεί να γίνει µέσα στα δύο πρώτα έτη από την έναρξη της 
παρούσας µίσθωσης, ενώ πρόωρη λήξη της µίσθωσης επέρχεται εντός 
τριών (3) µηνών από την από την ηµέρα της κοινοποίησης στον µισθωτή 
της καταγγελίας της µίσθωσης που τυχόν θα γίνει µετά παρέλευση δύο 
ετών από την έναρξη της παρούσης µίσθωσης. Ο µισθωτής µε την 
σύµβαση που θα υπογραφεί θα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από 
κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του στην περίπτωση αυτή της καταγγελίας 
της µίσθωσης λόγω ανοικοδόµησης, καθώς και του δικαιώµατος 
προτιµήσεώς του στο νέο οικοδόµηµα. 
  

21. Κάθε µη έγκαιρη άσκηση εκ µέρους του εκµισθωτή των 
δικαιωµάτων που απορρέουν από το µισθωτήριο συµβόλαιο που θα 
υπογραφεί σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευθεί σαν 
παραίτησή του από αυτά. 
 

22. Κάθε τροποποίηση των όρων και συµφωνιών του µισθωτηρίου 
συµβολαίου που θα υπογραφεί, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, γίνεται 
µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου και 
αυτού ακόµη του όρκου. 
 

23. Κάθε έγγραφο, που έχει σχέση µε την µίσθωση, θα κοινοποιείται 
έγκυρα στις έδρες των συµβαλλοµένων µερών.  
 
24. Με την λήξη της του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης, ή τυχόν 
διάλυση της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να εκκενώσει και 
παραδώσει το µίσθιο στον ιδιοκτήτη κενό και ελεύθερο, εντός 15 
ηµερών από την λήξη της µίσθωσης στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται 
σήµερα, ευθυνόµενος για κάθε ζηµία που δεν οφείλεται στην συνήθη 
χρήση του µισθίου. Σε αντίθετη περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης του 
µισθίου, ο µισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκµισθωτή του 
ποσού ίσου µε το 1/10 του καταβαλλοµένου κατά την λήξη ή διάλυση 
της µίσθωσης µηνιαίου µισθώµατος για κάθε µέρα παραµονής του στο 
µίσθιο µετά την 16η ηµέρα από την λήξη της µίσθωσης ή την διάλυσή 
της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζηµιώσεως, που συνοµολογείται 
ρητά µε το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώµατος του εκµισθωτή να 
ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζηµίωσή του και του 
δικαιώµατός του προς έξωση του µισθωτή από το µίσθιο κατά τις 
διατάξεις του Νόµου. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση του Όρου 4 θα 
καταπίπτει σε όφελος του εκµισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική 
µεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας. 
 

25. Σιωπηρή αναµίσθωση δεν χωρεί, ούτε ισχύει παράταση κατά τις 
διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόµου. Ο µισθωτής 
είναι υποχρεωµένος να παραιτηθεί µε το µισθωτήριο συµβόλαιο από 
κάθε προστασία των νόµων για ενοικιοστάσιο, ή οποιαδήποτε παράταση 
της µίσθωσης ή από άλλες προστατευτικές των µισθωτών διατάξεις που 
θα ισχύουν κατά τον χρόνο της σύναψης της µίσθωσης ή που θα 
εκδοθούν στο µέλλον, κατά την διάρκεια της.  
 

26. Όλοι οι όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί, καθώς και της 
παρούσας διακήρυξης της δηµοπρασίας, θεωρούνται ουσιώδεις, ενιαίο 
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κείµενο και σύνολο και είναι υποχρεωτική για τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη, τα οποία ευθύνονται για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών 
τους. Η παράβαση κάποιου όρου του παρόντος εκ µέρους του µισθωτή, 
όπως και η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος και των 
υπολοίπων προσθέτων υποχρεώσεών του, εξοµοιώνεται µε καταγγελία 
της µίσθωσης και επιφέρει (α) την κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης του Όρου 4 υπέρ του εκµισθωτή και εις βάρος του µισθωτή, 
λόγω ποινικής ρήτρας και αποζηµίωσης αυτού και (β) την αυτοδίκαια 
διάλυση της µίσθωσης,  παρέχεται δε στον εκµισθωτή το δικαίωµα να 
ζητήσει την αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο κατά τις την ειδική 
διαδικασία «περί αποδόσεως µισθίου» του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
και να ζητήσει αποζηµίωση από τον µισθωτή που θα καθορισθεί δια της 
δικαστικής οδού. 
 

27. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος από την ηµέρα της προκήρυξης 
νέας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του µισθίου, να δέχεται όσους 
επιθυµούν να εξετάσουν το µίσθιο για την νέα µίσθωση. 
 
28. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος µε 
τον µισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούµενος του 
ευεργετήµατος της διζήσεως και της διαιρέσεως.  
 
29. Η κατά τον όρο 4 χρηµατική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στον 
µισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του 
ενοικίου και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του 
µισθωτή που απορρέουν από την µίσθωση. 
 
30. Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας απόκειται στον Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
31. Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του 
µισθωτή ή του πλειοδότη. 
 
32. Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του 
µισθωτηρίου συµβολαίου βαρύνουν µονοµερώς αυτόν που θα αναδειχθεί 
τελευταίος πλειοδότης. 
 
33. Αποκλειστικώς αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά 
την εκτέλεση της συµβάσεως µισθώσεως, ακόµη και αυτών της 
αναγκαστικής εκτελέσεως οιουδήποτε σταδίου, είναι τα δικαστήρια της 
Καρδίτσας. 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 


