
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

Η δηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο 
Κερατσίνι, [πάρκο «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Σελεπίτσαρι], έχοντας υπόψη: 
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) 
β) το Ν.3852/2010 
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
δ) την από 17-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
ε) την από 3/10/2022  Έκθεση εκτίµησης της εταιρείας  «ΛΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» Πιστοποιηµένη Εταιρεία Εκτιµητών στο Μητρώο Εκτιµητών 
Υπουργείου Οικονοµικών (Α.Μ. 51). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση ακινήτου 
που βρίσκεται στην Δηµοτική Ενότητα Δραπετσώνας, του Δήµου Κερατσινίου 
– Δραπετσώνας, επί της οδού Κανάρη αριθ. 17 (Πλατεία Ηλιού). 

Άρθρο 1ο   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ 
1.1 Το προς εκµίσθωση ακίνητο αποτελείται από ισόγειο χώρο συνολικής 
επιφάνειας 196,00 τ.µ. πλέον στεγασµένου χώρου 325,85 τ.µ. που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 4495/2017 Α/Α Δήλωσης: 11196345 το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Κανάρη αριθ. 17 (Πλατεία Ηλιού), στην Δηµοτική Ενότητα 
Δραπετσώνας, του Δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 
Το προς µίσθωση ακίνητο αποτυπώνεται στο από Φεβρουαρίου 2017  υπ’ 
αριθ. Α 211 διάγραµµα δόµησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας το οποίο αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση 
επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην παρούσα διακήρυξη. 
Το προς εκµίσθωση ακίνητο έχει παραχωρηθεί προς την δηµοτική εταιρεία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ » 
δυνάµει της υπ. αριθ. 254/16-6-2011 αποφάσεως Τακτικής Συνεδρίασης του 
Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου  Κερατσινίου – Δραπετσώνας, κατόπιν της 
υπ. αριθ. 131/42266/20-6-2011 οµόφωνης απόφασης 
1.2 Το ακίνητο προσφέρεται σε εκµίσθωση αποκλειστικά ως κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση καφετέρια, εστιατόριο, αναψυκτήριο. 
1.3 Το ακίνητο είναι µισθωµένο και λειτουργεί ως κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος από την εταιρεία «ΤΡΙΤΟΝ ΕΠΕ». Η νυν µισθώτρια θα 
παραδώσει το µίσθιο και ελεύθερη την χρήση του µισθίου στην Εκµισθώτρια 
την 31.12.2022.   
 1.4 Κατά την παράδοση του µισθίου η νυν µισθώτρια θα έχει αναλάβει το 
σύνολο των εισκοµισθέντων από αυτήν στο µίσθιο κινητών πραγµάτων καθώς 
και το σύνολο του εξοπλισµού της (τραπεζικαθίσµατα, έπιπλα, εξοπλισµός 
κουζίνας, σύστηµα κλιµατισµού και εγκαταστάσεων αερισµού/εξαερισµού, 
τέντες, κινητά υαλοπετάσµατα κλπ).  
1.5 Ο πλειοδότης µισθωτής αναλαµβάνει αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες 
να εγκαταστήσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό λειτουργίας (ενδεικτικά 
εξοπλισµός κουζίνας, θαλάµους συντήρησης ψυγειοκαταψύκτες , σύστηµα 
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κλιµατισµού και εγκαταστάσεων αερισµού/εξαερισµού , έπιπλα , 
τραπεζοκαθίσµατα κλπ) και γενικά να εξοπλίσει, διαµορφώσει και 
επισκευάσει το προς µίσθωση ακίνητο ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για την 
χρήση για την οποία µισθώνεται της εκµισθώτριας ουδεµίας απολύτως 
ευθύνης έχουσας για την πραγµατική κατάσταση στην οποία θα παραδώσει 
το µίσθιο.  
1.6 Η Εκµισθώτρια δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση του Μισθωτή εάν 
καθυστερήσει ή µαταιωθεί η εγκατάσταση του στο Μίσθιο για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία. 
1.7 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποδεικνύει αµάχητα αφενός ότι ο 
συµµετέχων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει 
επισκεφθεί και ελέγξει το υπό εκµίσθωση ακίνητο και έχει σχηµατίσει πλήρη 
γνώµη της πραγµατικής, πολεοδοµικής και νοµικής κατάστασης του, 
βρίσκοντας το της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για 
την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρµόδιες 
για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόµιµης χρήσης του ακινήτου 
Υπηρεσίες και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσής τους. 

Άρθρο 2: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2.1 Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης Δηµοπρασίας)  
για το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται το ποσό ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
(2.900€). 
Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνονται αποδεκτές από 
την Επιτροπή . 
2.2 Στην ως άνω τιµή πρώτης προσφοράς δεν περιλαµβάνεται το χαρτόσηµο, 
το οποίο θα βαρύνει τον µισθωτή. 
2.3 Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 
µηνιαίο µίσθωµα.  

Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
3.1 Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ανωτέρω περιγραφοµένου 
ακινήτου θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού.   
3.2 Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα 
διεξαχθεί στην έδρα της Εκµισθώτριας εταιρείας, πάρκο «Ανδρέας 
Παπανδρέου», ( Σελεπίτσαρι) Δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, την 10η 
Νοεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη, από ώρα 11:30 έως 12:00 π.µ και µε 
µικρότερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 
3.3 Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέραν της οριζόµενης ώρας που 
αναφέρεται στην διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή 
προσφορές, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, που καταχωρείται στα 
πρακτικά 
3.4 Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η οποία µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας κάθε επόµενη 
προσφορά δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πενήντα ευρώ (50,00 €) από την 
αµέσως προηγούµενη προσφορά. 
3.5.Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει 
να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, 
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προσκοµίζοντας συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο άλλως θεωρείται ως 
µετέχων για δικό του λογαριασµό.  
3.6 Ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει 
στην Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισµού τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 
την εγγύηση συµµετοχής, που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας. 
3.7  Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να παρουσιάσει εγγυητή (φυσικό πρόσωπο), ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και την σύµβαση 
εκµισθώσεως, καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µετά 
του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης και την 
καταβολή του µισθώµατος, παραιτούµενος ρητά και ανεπιφύλακτα των 
ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως. Αντικατάσταση του εγγυητή δεν 
επιτρέπεται. 

3.8 Η διαδικασία για την ανάδειξη του πλειοδότη για την εκµίσθωση του 
µισθίου θα διεξαχθεί ως εξής: 
α. Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
β. Οικονοµικές φανερές προφορικές, πλειοδοτικές, προσφορές. 
3.9 Οι ενδιαφερόµενοι  προκειµένου να γίνουν δεκτοί στην δηµοπρασία, 
υποχρεούνται να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής δυο (2) ηµέρες πριν την διενέργεια της Δηµοπρασίας, ήτοι 
µέχρι την 07/11/2022, ηµέρα Δευτέρα, και από ώρα 11:00 - 11:30 π.µ στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού, που θα βρίσκεται στην έδρα της 
εταιρείας (πάρκο «Α. Παπανδρέου», Σελεπίτσαρι , Κερατσίνι). 
3.10 Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
τηλέφωνα επικοινωνίας) του Συµµετέχοντος, και θα φέρει ένδειξη: 
«Συµµετοχή στην Δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ακινήτου που 
βρίσκεται στην Δηµοτική Ενότητα Δραπετσώνας, του Δήµου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας, επί της οδού Κανάρη αριθ. 17 (Πλατεία Ηλιού)» και θα 
απευθύνεται προς την Επιτροπή Διαγωνισµού της Εκµισθώτριας εταιρείας 
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ».  
Ο φάκελος θα περιέχει:  
1. Την εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 7 της παρούσας) 
2. Υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον οποίο θα εσωκλείονται 
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας.  
3.11. Ο φάκελος  δικαιολογητικών συµµετοχής υποβάλλεται από τους 
συµµετέχοντες φυσικά πρόσωπά η από εξουσιοδοτούµενους µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο 
πρόσωπο. 
3.12 Η Επιτροπή Διαγωνισµού παραλαµβάνει τους φακέλους των 
ενδιαφεροµένων  και καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό µε την 
σειρά παράδοσης τους.  
Με την εκπνοή της ανωτέρω οριζόµενης ώρας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
κηρύσσει τη λήξη κατάθεσης των φακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
Φάκελοι, που τυχόν υποβληθούν µετά την ορισµένη ηµέρα και ώρα, δεν θα 
γίνουν δεκτοί. 
3.13 Ακολούθως, διενεργείται η αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής» κάθε συµµετέχοντος  σύµφωνα µε την σειρά κατάθεσης των και 
ακολουθεί η καταγραφή των δικαιολογητικών στα πρακτικά της Επιτροπής. 
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Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες η νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.  
3.14 Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού, µετά την 
ολοκλήρωση κατάθεσης των φακέλων των συµµετασχόντων, συνεδριάζει και 
εξετάζει παρουσία τους τα δικαιολογητικά.  
Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων από τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, ο συµµετέχων αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία και επιστρέφεται επί αποδείξει στον συµµετέχοντα ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής µαζί µε Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο 
Διαγωνισµό . 
Η Απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στην δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 
διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά της 
δηµοπρασίας, και συγκεκριµένα αναγράφονται: (α) οι ενδιαφερόµενοι των 
οποίων τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή ή ανακριβή και αποκλείονται από την 
περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και (β) οι ενδιαφερόµενοι των 
οποίων τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και εποµένως προχωρούν στο επόµενο 
στάδιο, ήτοι της υποβολής προφορικής, οικονοµικής προσφοράς. 
Τυχόν αντιρρήσεις κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
υποβάλλονται εγγράφως από τους συµµετέχοντες και απευθύνονται στην 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται άµεσα.  

3.15  Ακολούθως, την 10/11/2022 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:30 – 12:00 π.µ 
στην έδρα της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ», πάρκο «Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», 
Σελεπίτσαρι, θα διεξαχθεί µεταξύ των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν 
αποκλεισθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, το πλειοδοτικό 
µέρος της δηµοπρασίας  µε φανερές, προφορικές πλειοδοτικές προσφορές.  
3.16 Μετά το τέλος του Διαγωνισµού  τα πρακτικά υπογράφονται από την 
Επιτροπή, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισµού καταθέτει το πρακτικό Διενέργειας και όλα τα 
δικαιολογητικά της Δηµοπρασίας, στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας  
προς έγκριση.  
3.17  Το Διοικητικό Συµβούλιο της εκµισθώτριας εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ» εφόσον κρίνει 
συµφέρουσα την προσφορά του πλειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση της 
δηµοπρασίας. 
3.18 Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από 
την µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο 
(Δ.Σ) της Εταιρείας. 

Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
4.2 Τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως η από 
εξουσιοδοτούµενους µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ενώ τα νοµικά 
πρόσωπα παρίστανται διά των νοµίµων εκπροσώπων τους κατά τα οριζόµενα 
στο καταστατικό τους ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο. 
4.3 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό 
στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, πριν την έναρξη της 
διαδικασίας, και θα πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο 
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πληρεξούσιο έγγραφο. Σε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για 
δικό του λογαριασµό. 

Άρθρο 5: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στην δηµοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:  
α. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δηµόσια Υπηρεσία, Νοµικά 
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, το Δήµο ή δηµοτικές επιχειρήσεις του Δήµου, 
επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους.  
β. Όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παρ. 6 της παρούσας.  
γ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.  
δ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  
ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή 
των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
στ. Όσοι οφείλουν στο Δήµο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 
ζ. Όσοι προσκοµίζουν ψευδείς δηλώσεις ή πλαστά πιστοποιητικά.  
η. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
και δεν προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που ζητούνται 
µε την παρούσα διακήρυξη.  
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή που διεξάγει τη δηµοπρασία µπορεί να 
αποκλείσει από τη διαδικασία οποιονδήποτε συµµετέχοντα, εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο, µε αιτιολογηµένη απόφασή της. 

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να καταθέσουν µέχρι την 7/11/2022, ηµέρα 
Δευτέρα και από ώρα 11:00 – 11:30 π.µ. στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισµού, (σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο 3.9 της παρούσας) τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:  
1) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του συµµετέχοντος ή 
του νοµίµου εκπροσώπου του όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, και του 
εγγυητή του.  
2) Εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το 10% των µισθωµάτων ενός (1) έτους  
του ορίου της πρώτης προσφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας , 
ήτοι ποσού ευρώ (2.900€ x12µήνες =34.800 x 10% = ) τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα (3.480€). 
3) Φορολογική ενηµερότητα συµµετέχοντος και του εγγυητή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4) Ασφαλιστική ενηµερότητα συµµετέχοντος και του εγγυητή από τα οποία 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας (Δηµοτική Ενηµερότητα)  συµµετέχοντος και του εγγυητή ότι 
δεν οφείλει προς τον Δήµο Κερατσινίου – Δραπετσώνας η οποία θα έχει 
εκδοθεί το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του 
δαιγωνισµού.  
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Σε περίπτωση που συµµετέχει στη δηµοπρασία εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε.  και 
Ι.Κ.Ε. η βεβαίωση φορολογικής, ασφαλιστικής και δηµοτικής ενηµερότητας  
θα αφορά και τον διαχειριστή/ νόµιµο εκπρόσωπο. 
Σε περίπτωση που στη δηµοπρασία συµµετέχει Ανώνυµη Εταιρεία (Α. Ε.), η 
βεβαίωση θα αφορά τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο η του 
αντίστοιχους νοµίµους εκπροσώπους .  
6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου: (α) του φυσικού προσώπου που 
συµµετέχει στην δηµοπρασία (β) των διαχειριστών σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε, 
Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε,  (γ) του Προέδρου και Διευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση 
ΑΕ, και (δ) του εγγυητή από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για τα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες γ) πλαστογραφία δ) 
δωροδοκία, ε) κλοπή, στ) υπεξαίρεση, ζ) ληστεία, η) εκβίαση, η) απάτη, θ) 
εγκληµάτων βλάβης της ζωή ανθρώπου (299-303 ΠΚ), ι)  εγκληµάτων κατά 
της προσωπικής ελευθερίας (322-325 ΠΚ),  ια) εγκληµάτων κατά της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας και εκµετάλλευσης γενετήσιας ζωής ( 336-352 ΠΚ), 
ιβ) για παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών.  
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (για φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα), και του εγγυητή εκδόσεως εντός του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
ενδιαφερόµενοι: 

• δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση 
εργασιών και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθούν σε πτώχευση 

• δεν τελούν σε εκκαθάριση, ούτε εκκρεµεί αίτηση για υπαγωγή σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 

• δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία αναγκαστικής 
διαχείρισης και δεν εκκρεµεί αίτηση για αναγκαστική διαχείριση  

Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία εταιρείας  Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και 
Ι.Κ.Ε, το ως άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά και στον διαχειριστή/
νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στη 
δηµοπρασία Ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε) το ως άνω πιστοποιητικό θα αφορά 
θα αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο.  
8) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος, ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, και του εγγυητή µε 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει µελετήσει 
λεπτοµερώς τους όρους, και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα, ότι 
παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα προσβολής τους. 
9) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος ή του νόµιµου 
εκπροσώπου του όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, και του εγγυητή, µε 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, διότι δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές 
τους υποχρεώσεις.  
10) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος, ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην οποία θα δηλώνεται ρητώς 
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και ανεπιφύλαχτα ότι έλεγξε το προς µίσθωση ακίνητο, διαπίστωσε την 
υπάρχουσα νοµική, πολεοδοµική και πραγµατική κατάστασή του, βρήκε 
τούτο της απολύτου αρεσκείας του, , και αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
προβεί στις αναγκαίες επισκευές, βελτιώσεις, διαµορφώσεις, ώστε να καταστεί 
αυτό λειτουργικό και κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, 
ότι η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ίδιο και ότι δεν θα εγείρει ουδέποτε και 
ουδεµία αξίωση για την απαραίτητη δαπάνη επιδιορθώσεως των βλαβών - 
επισκευών, καθόσον την υποχρέωση αυτή αναλαµβάνει ο ίδιος και ότι η 
δαπάνη αυτή δεν έχει καµία σχέση µε το καταβαλλόµενο ενοίκιο, το οποίο θα 
πρέπει να καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους της µίσθωσης. Σε κάθε 
περίπτωση παραιτείται εκ του δικαιώµατος αξίωσης οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης ή επιστροφής των εκ µέρους του καταβληθέντων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, για όσες επισκευές, βελτιώσεις, 
διαµορφώσεις, προσθήκες πραγµατοποιήσει µε δικά του έξοδα στο ακίνητο, 
είτε είναι αναγκαίες, είτε πολυτελείς, ακόµα και αν η σύµβαση καταγγελθεί 
για σπουδαίο λόγο πριν την συµπλήρωση του χρόνου της συµβατικής της 
διάρκειας.  
11) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος, ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή,  στην οποία θα δηλώνεται ότι 
παραιτείται από κάθε δικαίωµα και κάθε αξίωση για αποζηµίωση σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει  χρήση του εκµισθούµενου 
ακινήτου ή καθυστερήσει ή µαταιωθεί η εγκατάσταση του σ’ αυτό για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
12) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 από φυσικό πρόσωπο ή από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο νοµικού προσώπου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από 
δηµόσια αρχή, για ορισµό εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία αυτού 
καθώς και το ΑΦΜ του  
13) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Εγγυητή µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής από δηµόσια αρχή, περί αποδοχής του ορισµού του ως 
εγγυητή. Ο εγγυητής θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε 
τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσης . 
14) Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών συµµετοχής τα συµµετέχοντα 
νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν : 
- Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
- Πιστοποιητικό µεταβολών  
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. 
- Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού από ΓΕΜΗ   
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
15) Σε περίπτωση που το συµµετέχον νοµικό πρόσωπο έχει την µορφή ΙΚΕ, 
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., απόφαση του αρµοδίου οργάνου (ήτοι πρακτικό συνεδρίασης 
του Δ.Σ ή απόφαση του  διαχειριστή) µε το οποίο αποφασίστηκε η συµµετοχή 
της εταιρείας στην δηµοπρασία εκµίσθωσης του ακινήτου και η υποβολή 
προσφοράς. 
16) Όλα ανεξαρτήτως τα δικαιολογητικά/έγγραφα που θα κατατεθούν 
οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας 
και πρωτότυπα. 
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Άρθρο 7: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Α. Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία  
Ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει στην Δηµοπρασία θα πρέπει να 
προσκοµίσει Εγγύηση Συµµετοχής  .  
Η Εγγύηση Συµµετοχής θα πρέπει να έχει την µορφή γραµµατίου συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής 
Επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας, ισόποση µε το  10% των µισθωµάτων 
ενός (1) έτους του ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας, ήτοι ποσού ευρώ  (2.900€ x 12µήνες = 34.800€ x 10% = ) τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (3.480€). 
Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει εκδοθεί υπερ της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ». Στην εγγύηση 
συµµετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Για συµµετοχή στην 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην Δηµοτική 
Ενότητα Δραπετσώνας, του Δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, επί της οδού 
Κανάρη αριθ. 17 (Πλατεία Ηλιού).  
Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Πλειοδότη µετά την κατάθεση της 
Εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµβάσεως εκµισθώσεως. Στους λοιπούς 
υποψήφιους που έλαβαν µέρος στην Δηµοπρασία επιστρέφεται: (α) µε την 
λήξη της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογητικών συµµετοχής σε αυτούς 

που αποκλείσθηκαν, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, από την 
συνέχιση του διαγωνισµού (β) και σε αυτούς οι οποίοι προκρίθηκαν για το 
πλειοδοτικό µέρος της δηµοπρασίας, µετά την ολοκλήρωση της 
Δηµοπρασίας .  
Σε περίπτωση που ο προσωρινός πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει 
εµπρόθεσµα την σύµβαση εκµίσθωσης, ή δεν προσκοµίσει τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται, ή δεν καταθέσει την Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγύηση Συµµετοχής 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Εκµισθώτριας Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ». 

Β. Εγγύηση  καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης 
Η εγγύηση συµµετοχής (γραµµάτιο συστάσεως Ταµείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή η εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης τράπεζας ) αντικαθίσταται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% επί του µισθώµατος που θα επιτευχθεί 
υπολογιζόµενου για δύο έτη, από γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας ή µε κατάθεση µετρητών σε υποδειχθησόµενο από 
την Εκµισθώτρια Τραπεζικό λογαριασµό της.   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης θα ισχύει και θα 
παραµείνει στην Εκµισθώτρια εταιρεία τόσο χρόνο όσο και ο χρόνος 
µίσθωσης, θα επιστραφεί δε άτοκα στον δικαιούχο εφόσον έχει εκπληρώσει 
εµπρόθεσµα και µε ακρίβεια όλους τους όρους της σύµβασης µίσθωσης και τις 
υποχρεώσεις του και έχει παραδώσει το µίσθιο εµπρόθεσµα στην εκµισθώτρια. 
Η εγγύηση δεν δύναται να χρησιµεύσει προς πληρωµή καθυστερούµενου 
ποσού µισθώµατος ή µισθωµάτων, αφού ο εγγυητικός χαρακτήρας της έχει 
σχέση µε την πιστή τήρηση των όρων της µίσθωσης και µόνον, θα αποδίδεται 
δε ατόκως στον µισθωτή, µετ’ έλεγχο της καταστάσεως του µισθίου υπό της 
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εκµισθώτριας, και µόνο µετά την διαπίστωση απ’ αυτές, περί µη υπάρξεων 
φθορών προερχοµένων έστω από τη συνήθη χρήση. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης φθορών, θα παρακρατείται το ισόποσο ή µέρος της 
εγγυήσεως, ώστε να αποκατασταθούν οι ζηµίες, επιφυλασσόµενων των 
δικαιωµάτων της εκµισθώτριας , για περαιτέρω αποζηµίωση της , εάν το ποσό 
της εγγυήσεως δεν επαρκεί για αποκατάσταση των φθορών. Σε περίπτωση της 
καθ’ όλα οµαλής εξέλιξης της µισθώσεως και της απροσχηµάτιστου τηρήσεως 
απάντων των όρων της παρούσας συµβάσεως από πλευράς µισθωτού, θα 
αναλαµβάνει το ποσό της εγγυήσεως του 

Άρθρο 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν µόνο από συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό. Οι ενστάσεις κατατίθενται την ίδια ηµέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού στην Επιτροπή Διενέργειας του  Διαγωνισµού. Η Επιτροπή 
γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων η δε γνώµη της καταγράφεται  στο Πρακτικό 
Διενέργειας της Δηµοπρασίας. Το  Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
αποφασίζει επί των ενστάσεων.   

Άρθρο 9: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
9.1 Με την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Εκµισθώτριας Εταιρείας, καλείται ο πλειοδότης να προσέλθει 
µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σ αυτόν, µε ηλεκτρονικό µήνυµα (email) στην δηλωθείσα 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, της αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, για την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως προσκοµίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή το παραστατικό τραπεζικής 
κατάθεσης  όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας . 
9.2 Ο εγγυητής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει Υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 1599/1986 νόµιµα θεωρηµένη η οποία θα απευθύνεται προς την 
Εκµισθώτρια Εταιρεία, µε την οποία θα δηλώνει ότι εγγυάται ρητά και 
ανεπιφύλακτα προς την εκµισθώτρια την πιστή εκπλήρωση και ακριβή 
τήρηση όλων ανεξαίρετα των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης 
εκµίσθωσης από τον µισθωτή, ότι παραιτείται των ενστάσεων διζήσεως και 
διαιρέσεως και αναγνωρίζει και αναλαµβάνει την υποχρέωση έναντι της 
Εκµισθώτριας  να καταβάλει τα ποσά που ο µισθωτής τυχόν θα οφείλει, µε 
µόνη τη δήλωση της Εκµισθώτριας προς τον εγγυητή, χωρίς ο τελευταίος να 
µπορεί να ερευνά ούτε αν υπάρχει ούτε αν είναι νόµιµη η απαίτηση.  
9.3 Η οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης 
µε υπαιτιότητα του πλειοδότη θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ της 
Εκµισθώτριας Εταιρείας της εγγυητικής συµµετοχής στη Δηµοπρασία, ως 
ποινική ρήτρα.  
Σε περίπτωση µη προσέλευσης του πλειοδότη και του εγγυητή για υπογραφή 
της σύµβασης, ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του 
εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά µεταξύ του τυχόν 
µικρότερου οικονοµικού αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, σε σχέση µε την 
προηγούµενη.  
9.4 H σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα από τη λήξη της ως άνω 
προθεσµίας των 10 ηµερών.  
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9.5 Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Πλειοδότης καλείται σε τασσόµενη 
προς τούτο προθεσµία να προσέλθει να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής - παράδοσης.  
Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του Πλειοδότη παραλαβής του µισθίου θα έχει 
ως συνέπεια, µε απόφαση του Δ. Σ της Εκµισθώτριας  την κατάπτωση υπέρ 
αυτής της κατατεθείσας χρηµατικής εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της 
Σύµβασης.  

Άρθρο 10: ΜΙΣΘΩΜΑ 
10.1 Το µηνιαίο µίσθωµα είναι ισόποσο της προσφοράς του πλειοδότη/
µισθωτή. 
10.2 Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται το πρώτο τριήµερο εκάστου µισθωτικού 
µηνός, σε υποδεικνυόµενο κατά την υπογραφή της συµβάσης µίσθωσης 
τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί η Εκµισθώτρια, θα αποδεικνύεται δε 
αποκλειστικά και µόνον από το αντίστοιχο παραστατικό κατάθεσης της 
τράπεζας  
10.3 Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος αποτελεί λόγο καταγγελίας 
της µισθωτικής συµβάσεως. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ελλιπούς ή µη 
καταβολής του µισθώµατος και των λοιπών επιβαρύνσεων, όπου και όταν 
ορίζεται στην παρούσα, η Εκµισθώτρια εταιρεία µπορεί να καταγγείλει τη 
µισθωτική σύµβαση, να επιδιώξει τη βίαιη έξωση του µισθωτή και κάθε τρίτου 
έλκοντος εξ αυτού δικαιώµατα από το µίσθιο και την πλήρη αποζηµίωσή του 
για κάθε θετική και αποθετική ζηµία 
10.4 Το µίσθωµα αναπροσαρµόζεται, µετά την πάροδο διετίας από την 
έναρξη µισθώσεως, σε ποσοστό 2% επί του καταβαλλόµενου κατά το 
προηγούµενο έτος µισθώµατος. 
10.5 Ο µισθωτής µαζί µε την καταβολή του µισθώµατος υποχρεούται στην 
καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήµου. Κάθε τέλος, φόρος ή άλλη 
επιβάρυνση επί του µισθώµατος ή επί του µισθίου, θα βαρύνει αποκλειστικά 
τον µισθωτή.  
10.6. Συµφωνείται ρητά ότι το ανωτέρω µίσθωµα και το ποσοστό ετήσιας 
αναπροσαρµογής του είναι δίκαιο, εύλογο και ανταποκρίνεται στην 
µισθωτική αξία του µισθίου, δεδοµένου άλλωστε ότι για τον καθορισµό τους 
ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι τρέχουσες οικονοµικές καταστάσεις. Έτσι ο 
µισθωτής παραιτείται από κάθε δικαίωµα να ζητήσει µείωση του µισθώµατος 
για κάθε αιτία. 
10.7 Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
εγκαταλειφθεί το µίσθιο από το µισθωτή πριν από τη λήξη της συµβατικής 
διάρκειας της µίσθωσης θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσµα και 
απαιτητά όλα τα µισθώµατα µέχρι τη λήξη της συµβατικής διάρκειας της 
µίσθωσης.  
10.8 Ο µισθωτής δεν έχει το δικαίωµα να απαλλαγεί από την υποχρέωση 
καταβολής του µισθώµατος ολικά ή µερικά για βλάβη η φθορά του µισθίου ή 
για νοµικά η πραγµατικά ελαττώµατα ή για έλλειψη υποσχεθεισών ιδιοτήτων 
ή από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός που 
θα µπορούσε να συµβεί από την κατακύρωση της δηµοπρασίας και µετά και 
γενικά δηλώνει ότι παραιτείται από παρόµοια δικαιώµατά του. 

Άρθρο 11: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
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11.1 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα  (12) έτη 
Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής 
πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του µισθίου µεταξύ της Εκµισθώτριας 
και του πλειοδότη/µισθωτή και λήγει την αντίστοιχη ηµεροχρονολογία µετά 
την συµπλήρωση των 12 ετών. 
11.2 Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του χρόνου της µίσθωσης 
απαγορεύονται, όπως επίσης και η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη 
λήξη της µίσθωσης, από οποιαδήποτε αιτία. Τυχόν χρηµατικά ποσά τα οποία 
θα εισπράξει η Εκµισθώτρια Εταιρεία κατά το χρόνο αυτό, δεν θα θεωρούνται 
µισθώµατα, αλλά αποζηµίωση της χρήσης του µισθίου από το µισθωτή για τη 
µη εµπρόθεσµη παράδοση αυτού, η δε τυχόν είσπραξη αυτή καθ' εαυτή από 
την Εκµισθώτρια σε καµία περίπτωση δεν θα έχει την έννοια της ρητής ή 
σιωπηρής αναµίσθωσης ή παράτασης του χρόνου διάρκειας της µίσθωσης και 
δικαιούται η Εκµισθώτρια Εταιρεία να επιδιώξει την έξωση του µισθωτή µε 
κάθε νόµιµο µέσο. 

Άρθρο 12: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  
12.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί το µίσθιο σύµφωνα µε τον 
προορισµό του, για την λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, καφετέρια, εστιατόριο, αναψυκτήριο, απαγορευοµένης ρητώς 
κάθε µεταβολής της χρήσης του. 
12.2 Η χρήση του περιβάλλοντα το µίσθιο κοινόχρηστου χώρου για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κλπ , καθορίζεται από τον Δήµο Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 79 Ν. 3463/2006 και του Ν 
3852/2010 όπου προβλέπεται. 

Άρθρο 13:  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  

Ο µισθωτής οφείλει µε δικές του ενέργειες και έξοδα να µεριµνήσει και να 
προβεί στην έκδοση κάθε είδους αδειών κ.λ.π. για την χρήση και λειτουργία 
του µισθίου. Στην περίπτωση που οι απαιτούµενες άδειες κ.λ.π. για τη 
λειτουργία του δεν χορηγηθούν στο µισθωτή ή αν τυχόν ανακληθούν αυτές, 
καµία ευθύνη δεν µπορεί να προκύψει σε βάρος της εκµισθώτριας Εταιρείας 
ούτε να αξιώσει ο µισθωτής οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Άρθρο 14:  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

14.1 Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, για την αµοιβή του µηχανικού που θα ελέγξει τις 
εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, καθώς και τις εργασίες τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειµένου να είναι σύµφωνη µε τις 
απαιτήσεις της τρέχουσας νοµοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούµενου 
πυροσβεστικού εξοπλισµού βαρύνει αποκλειστικά το µισθωτή. Ο µισθωτής 
υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της µισθωτικής σχέσης να έχει 
εγκατεστηµένο σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις πλήρες δίκτυο 
πυρασφάλειας, που να καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεων και του 
περιβάλλοντος χώρου.  
14.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική ασφαλιστική 
εταιρεία, µε δικά του έξοδα το µίσθιο, µε δικαιούχο του ασφαλίσµατος την 
Εκµισθώτρια Εταιρεία, ως συµβατική του υποχρέωση, κατά παντός κινδύνου, 
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όπως σεισµού, πυρκαγιάς, πληµµύρας κλπ., , για όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης, για ποσό σύµφωνο µε την αξία του ακινήτου (σχετική η από 
3/10/2022  Έκθεση εκτίµησης της εταιρείας  «ΛΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ») έτσι ώστε, σε περίπτωση τυχόν επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, το 
µίσθιο να δύναται να αποκατασταθεί πλήρως. Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτής 
υποχρεούται να διαθέσει το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης για την 
αποκατάσταση του µισθίου, χωρίς υπαίτια βραδύτητα.  
Τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι ανανεώσεις τους πρέπει να 
υποβάλλονται στην Εκµισθώτρια εταιρεία, εντός πέντε (5) ηµερών από τη 
σύναψή τους, δικαιουµένου του εκµισθωτή να καταγγείλει τη µίσθωση για 
υπαίτια παράβαση των όρων της µίσθωσης. Σε περίπτωση ολοσχερούς 
καταστροφής του µισθίου, τα µέρη θα διαβουλευθούν για την τύχη της 
µίσθωσης. 

Άρθρο 15:  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ  

15.1 Ο πλειοδότης/µισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της 
κατάστασης του µισθίου, ότι έλεγξε την νοµική, πραγµατική και πολεοδοµική 
κατάσταση του µισθίου και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του. 
15.2 Η Εκµισθώτρια εταιρεία δεν έχει καµία ευθύνη έναντι του µισθωτή για 
την πραγµατική κατάσταση του µισθίου ιδιαίτερα για την τυχόν ύπαρξη σ 
αυτό νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων έστω και αν από αυτά 
εµποδίζεται ολικά ή µερικά η χρήση του. Επίσης δεν παρέχεται το δικαίωµα 
στον µισθωτή να ζητήσει την λύση της µίσθωσης ή να ζητήσει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση θετική η αποθετική λόγω της υπάρξεως τέτοιων ελαττωµάτων 
νοµικών ή πραγµατικών ή να µειώσει το µίσθωµα, ούτε να λύσει την σύµβαση 
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία  
15.3 Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή στα όρια του 
µισθίου οφείλει να µεριµνά για την άρση κάθε καταπάτησης ή προσβολής της 
ιδιοκτησίας και να το παραδώσει, µετά τη λήξη της µισθωτικής σύµβαση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  
15.4 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης το µίσθιο τις εγκαταστάσεις του και τον περιβάλλοντα χώρο σε 
άριστη κατάσταση και να το αποδώσει σε άριστη κατάσταση κατά τη λήξη ή 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της µίσθωσης, διαφορετικά υπέχει 
υποχρέωση αποζηµίωσης της Εκµισθώτριας υπέρ της οποίας θα καταπέσει η 
εγγυητική επιστολή που θα έχει δοθεί. Έχει επίσης αποκλειστικά την ευθύνη 
για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη που τυχόν προκληθεί έναντι οποιουδήποτε 
είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του.  
15.5 Η εκµισθώτρια  από την κατακύρωσή της δηµοπρασίας τού µίσθιου στον 
πλειοδότη/µισθωτή και καθ’ όλη την διάρκεια της µισθώσεως δεν 
υποχρεούνται σε οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής , βελτίωσης , 
µεταρρύθµ ισης κλπ του µ ισθίου και των εγκαταστάσεων του 
(ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχέτευσης κλπ µόνιµου εξοπλισµού του 
µισθίου), προερχόµενες εξ οποιαδήποτε αιτίας έστω και εξ ανωτέρας βίας, 
κάθε δε σχετική δαπάνη έστω και αναγκαίας για την αποκατάσταση της 
ζηµιάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον µισθωτή, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωµα 
αποζηµίωσης του από την εκµισθώτρια, παραιτούµενος ρητά και 
ανεπιφύλακτα κάθε τέτοιας αξιώσεως του.  
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15.6 Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Εκµισθώτρια ζηµίες ή 
φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση του µισθίου 
έστω και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής εγγράφως 
να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα στην 
αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί. 
Συνοµολογείται ρητά ότι άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην πιο 
πάνω εντολή της Εκµισθώτριας αποτελεί λόγο καταγγελίας της συµβάσεως 
µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες, που 
επέρχονται από αυτή. 
15.7 Καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο µισθωτής θα βρίσκεται στην κατοχή του 
µισθίου, υποχρεούται να συµµορφώνεται απολύτως µε όλους τους όρους και 
τις σχετικές Πολεοδοµικές, Αστυνοµικές, Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, ή 
άλλες διατάξεις συµπεριλαµβανοµένων και Κανονισµών του Δήµου 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο µέλλον, καθώς 
και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, 
του προσωπικού του και των τρίτων-πελατών του και να λειτουργεί το µίσθιο 
σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσης άδειας λειτουργίας για τυχόν 
παραβάσεις των οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο µισθωτής.  
Η λειτουργία του µισθίου από τον µισθωτή κατά παράβαση της χορηγηθείσης 
αδείας λειτουργίας, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συµβάσεως µισθώσεως. 
15.8 Απαγορεύεται στο µισθωτή να τοποθετεί στο µίσθιο µηχανήµατα που 
προκαλούν θορύβους, (πέραν των κατά προορισµό του µισθίου και πάντως 
των νοµίµως επιτρεποµένων), ή άλλα αντικείµενα που να µπορούν να 
βάλουν σε κίνδυνο το µίσθιο ή το όλο ακίνητο, πέραν εκείνων που είναι 
απαραίτητα για την οµαλή και κατά προορισµό νόµιµη λειτουργία της 
επιχείρησης και φυσικά τηρουµένων όλων των όρων ασφαλείας και 
πυρασφαλείας που απαιτούνται. 
15.9 Ο µισθωτής υποχρεούται να συνδέσει επ’ ονόµατί του τις παροχές 
ρεύµατος υπογράφοντας τις σχετικές συµβάσεις µε ΔΕΗ η άλλο πάροχο. 
Τον µισθωτή βαρύνουν από της παραλαβής του µισθίου όλες οι δαπάνες 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποχέτευσης, φυσικού αερίου 
κλπ, µαζί µε τις υπέρ τρίτων συνεισπραττόµενες εισφορές, δηµοτικούς 
φόρους, Φ.Π.Α., τυχόν τέλη κοινοχρήστων χώρων, κλπ., όπως αναγράφονται 
στους λογαριασµούς που στέλνουν οι Οργανισµοί, οι Υπηρεσίες, ή/και 
ειδικώς εντεταλµένα προς τούτο, πρόσωπα. Επίσης είναι υποχρεωµένος να 
πληρώνει, όλους τους τυχόν επιβληθησοµένους φόρους και τέλη, που κατά 
νόµο, - τυχόν -, θα βαρύνουν τον µισθωτή και το µίσθιο. 
Η µη εµπρόθεσµη πληρωµή των ως άνω τελών, λογαριασµών και δαπανών 
αποτελεί λόγο καταγγελίας της µίσθωσης εκ µέρους της εκµισθώτριας 
15.10 Ο µισθωτής υποχρεούται να σέβεται το περιβάλλον και να λαµβάνει 
κάθε µέτρο, έτσι ώστε να µην υποβαθµίζεται η αξία του µισθίου και να µην 
παρενοχλούνται οι περίοικοι 
15.11  Επιτρέπεται επίσης στον µισθωτή αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες 
και ευθύνη, να κάνει τις απαραίτητες επισκευές, βελτιώσεις, διαµορφώσεις, 
στο µίσθιο προκειµένου να είναι κατάλληλο για την χρήση του, όχι όµως να 
προβαίνει σε τροποποιήσεις η µεταρρυθµίσεις τέτοιες που να αλλάζουν την 
αρχική σύσταση του µισθίου χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια της 
εκµισθώτριας εταιρείας.  
Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτής φέρει την ευθύνη και τις δαπάνες για τη λήψη 
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οποιασδήποτε τυχόν απαιτούµενης άδειας (πολεοδοµικής κλπ) από αρµόδια 
αρχή για την πραγµατοποίηση διαρρυθµίσεων - µεταρρυθµίσεων του 
µίσθιου, χωρίς µε τις εργασίες αυτές να αλλοιώνεται η αρχική σύσταση του. 
15.12  Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος – ποινικά και αστικά -για 
κάθε παράβαση νόµου και κάθε τυχόν βλάβη η ατύχηµα που θα προκληθεί σε 
πρόσωπα η πράγµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών στο µίσθιο, 
υποχρεούµενος να καταβάλει κάθε ποσό που θα καταλογίζεται εξαιτίας των 
παραβάσεων η παραλείψεων αυτού και το οποίο ενδεχοµένως θα επιβληθεί 
στην εκµισθώτρια, η οποία δεν έχει ούτε αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη. 
15.13 Όλες οι γενόµενες από το µισθωτή στο µίσθιο εργασίες, βελτιώσεις, 
διαµορφώσεις, προσθήκες και κάθε άλλου είδους επωφελής εγκατάσταση σε 
αυτό ακόµη και πολυτελής, θα παραµείνουν προς όφελος του µισθίου µετά 
από την λήξη της µίσθωσης ή την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του 
µισθωτή από αυτό, χωρίς δικαίωµα αποζηµιώσεως του η αναζήτησης των 
σχετικών δαπανών του από τις οποίες θα παραιτείται ρητά. 
15.14 Μετά τη λύση της σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο µισθωτής έχει 
δικαίωµα να αφαιρέσει µόνο τον κινητό εξοπλισµό που δεν έχει ενσωµατωθεί 
ή εντοιχισθεί ή εγκατασταθεί µονίµως στο µίσθιο και που µε δικές του 
δαπάνες έχει προµηθευτεί και εγκαταστήσει (π.χ. µηχανήµατα, έπιπλα, 
τραπεζοκαθίσµατα κλπ). Διευκρινίζεται ότι κινητά πράγµατα, που θα 
ενσωµατωθούν στο µίσθιο κατά τα ανωτέρω, παραµένουν σε αυτό και µετά τη 
λύση της µισθωτικής σύµβασης, όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς αξίωση 
αποζηµίωσης από το µισθωτή.  
15.15 Ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει µε σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης κατά τη λήξη της σύµβασης το µίσθιο ελεύθερο από κάθε βάρος, 
διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζηµίωση έναντι της Εκµισθώτριας για κάθε 
ζηµία. Ορίζεται µε τη σύµβαση ποινική ρήτρα σε ποσοστό 0,5 τοις εκατό 
(0,5%) επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου ετήσιου µισθώµατος για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης παράδοσης του µισθίου, σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν 
παραδώσει όταν και όπως προβλέπεται από την παρούσα το µίσθιο, κατά τη 
λήξη της σύµβασης. Η παρούσα ποινική ρήτρα καταβάλλεται ανεξαρτήτως 
της αποζηµίωσης για οποιαδήποτε άλλη ζηµία του Δήµου και δεν αποκλείει 
ούτε περιορίζει το δικαίωµα περαιτέρω αποζηµίωσης του Δήµου, σε 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 16: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ 
16.1 Η ολική ή µερική παραχώρηση του µισθίου σε τρίτον µετά η άνευ 
ανταλλάγµατος απαγορεύεται. 
16.2  Επιτρέπεται η υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή σε τρίτο για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της µίσθωσης και µε 
τους ίδιους όρους και συµφωνίες που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη 
και στο συµφωνητικό µισθώσεως που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση 
υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον 
έναντι της Εκµισθώτριας Εταιρείας  σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
Στην περίπτωση υπεκµισθώσεως θα προσκοµίζεται το συµφωνητικό 
υπεκµισθώσεως που θα υπογραφεί µεταξύ µισθωτή/υπεκµισθωτή και 
υποµισθωτή, επιπλέον δε ο υποµισθωτής πρέπει να προσκοµίσει στην 
Εκµισθώτρια τα προβλεπόµενα υπό στοιχεία 3-7 δικαιολογητικά συµµετοχής 
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(δηλαδή Φορολογική, Ασφαλιστική, Δηµοτική ενηµερότητα, Απόσπασµα 
ποινικού µητρώου και Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας). 
16.3  Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης-µισθωτής, είναι 
φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται σ' αυτόν, για µία (1) και µόνη φορά, η σύσταση 
προσωπικής η κεφαλαιουχικής εταιρίας, η οποία θα αποτελέσει το φορέα 
εκµετάλλευσης του µισθίου. Στην περίπτωση αυτή, φυσικό πρόσωπο και 
εταιρεία θα ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της 
Εκµισθώτριας Εταιρείας αναφορικά µε την καταβολή του µισθώµατος και την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µίσθωσης. Στη συσταθησοµένη 
εταιρία, ο µισθωτής υποχρεούται να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο µε 
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%), ποσοστό το οποίο θα 
πρέπει αποδεδειγµένα, να διατηρεί, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
σύµβασης. Επιπροσθέτως, ο µισθωτής θα πρέπει, κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, να είναι διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπος. Τα µέλη της εταιρίας 
θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δηµοτικά ενήµερα και η 
αλλαγή αυτή του προσώπου του µισθωτή να εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Εκµισθώτριας. Σε κάθε περίπτωση ο αρχικός µισθωτής 
ευθύνεται παράλληλα και εις ολόκληρο για την πιστή εκπλήρωση των όρων 
της σύµβασης 
16.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης-µισθωτής, είναι 
εταιρεία κάθε τυχόν µελλοντική µεταβολή του καταστατικού της, θα 
γνωστοποιείται, υποχρεωτικά εγγράφως, στην Εκµισθώτρια Εταιρεία εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη νόµιµη δηµοσίευση 
του καταστατικού. Με τη γνωστοποίηση, θα παραδίδεται στην Εκµισθώτρια 
Εταιρεία επικυρωµένο αντίγραφο του δηµοσιευµένου καταστατικού.  
16.5 Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, οι παραπάνω 
συµβάσεις και πράξεις, δεν θα αναγνωρίζονται από την Εκµισθώτρια και δεν 
θα την δεσµεύουν, επιπροσθέτως δε, η Εκµισθώτρια  έχει δικαίωµα να ζητήσει 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, µη αποκλειοµένης της 
καταγγελίας της παρούσας και της αναζήτησης κάθε ζηµίας που τυχόν θα 
υποστεί από την παραπάνω αιτία. 

Άρθρο 17: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
17.1 Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου για τον οποίο 
συµφωνήθηκε.  
17.2  Πριν από την συµβατική λήξη του χρόνου διάρκειάς της η σύµβαση 
λύεται:  

• Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου του µισθωτή.  
• Σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. 
• Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή φυσικού προσώπου. Τυχόν 
κληρονόµοι του µισθωτή, ουδέν µισθωτικό ή άλλο δικαίωµα αποκτούν 
από τη µίσθωση.  

Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης για λόγους που προβλέπονται σε 
όρους της σύµβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόµων. 
Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου ή θέσης του σε εκκαθάριση ή 
κήρυξής του σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και κατόπιν αυτών 
λύσης της σύµβασης, κατά τα ανωτέρω, η Εκµισθώτρια  θα έχει όλα τα 
δικαιώµατα, που θα είχε σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης, δηλαδή 
την κατάπτωση των εγγυήσεων, την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών 
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όλων των µισθωµάτων µέχρι το τέλος της σύµβασης και την υποχρέωση του 
µισθωτή να αποδώσει άµεσα το ακίνητο, επιφυλασσόµενης της Εκµισθώτριας 
για την ικανοποίηση κάθε θετικής ή αποθετικής του ζηµίας. 
17.3 Η Εκµισθώτρια σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
σύµβασης µίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, 
δικαιούται, αφού προηγουµένως οχλήσει εγγράφως το µισθωτή για 
συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσµία, 
εφόσον παρέλθει άπρακτη, να θεωρήσει τη σύµβαση λυµένη ή να κάνει έξωση 
στο µισθωτή, καθώς και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, µη αποκλειοµένης της αναζήτησης και κάθε άλλης ζηµίας της 
Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης : (α) Καταπίπτει ως 
ποινή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, (β) Κηρύσσονται 
ληξιπρόθεσµα και απαιτητά όλα τα µισθώµατα µέχρι την συµβατική λύση της 
µίσθωσης. 

Άρθρο 18 
α) Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να δέχεται κάθε έλεγχο από αρµόδια όργανα 
της Εκµισθώτριας, ως της την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας και της 
µισθωτικής σύµβασης. Σε περίπτωση άρνησης του µισθωτή να δεχθεί τον 
ανωτέρω έλεγχο, η Εκµισθώτρια µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση αζηµίως 
και να επιδιώξει την αποζηµίωση του για κάθε θετική και αποθετική ζηµία 
που υποστεί εξαιτίας της καταγγελίας της.  
β) Όλοι οι όροι της µισθωτικής σύµβασης είναι ουσιώδεις και για το λόγο 
αυτό, σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, η Εκµισθώτρια έχει το δικαίωµα να 
προβεί σε καταγγελία της µίσθωσης, ενώ η εγγύηση που θα έχει καταβληθεί 
από το µισθωτή καταπίπτει υπέρ της Εκµισθώτριας. Τυχόν ακυρότητα 
οποιουδήποτε όρου είτε της παρούσας διακήρυξης είτε της µισθωτικής 
σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Εκµισθώτριας και του τελικού 
πλειοδότη δεν επάγεται την ακυρότητα αυτής (της σύµβασης), η οποία 
εξακολουθεί κατά τους λοιπούς όρους της να ισχύει και να δεσµεύει τα 
συµβαλλόµενα µέρη.  
Η εκ µέρους της Εκµισθώτριας σιωπηρή ανοχή παραβάσεως κάποιου όρου ή η 
µη εφαρµογή οποιουδήποτε όρου της παρούσας, σε καµία περίπτωση δεν 
θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου ή σιωπηρή έγκριση της 
παραβάσεως. Η τυχόν µη έγκαιρη εκ µέρους της Εκµισθώτριας άσκηση των 
δικαιωµάτων της που απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης που θα 
καταρτιστεί δεν θεωρείται σιωπηρή παραίτηση ή συναίνεση του, αλλά 
δικαιούται οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώµατά της. 
γ) Ο εγγυητής εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα προς την εκµισθώτρια την 
πιστή εκπλήρωση και ακριβή τήρηση όλων ανεξαίρετα των όρων της 
διακήρυξης/µίσθωσης από τον πλειοδότη/µισθωτή και ιδίως την εµπρόθεσµη 
και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαίτησης (µισθώµατα, αποζηµιώσεις, 
ποινικές ρήτρες κ.λ.π.) της εκµισθώτριας κατά του µισθωτή, πλέον τόκων και 
εξόδων και γενικά εγγυάται την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 
µισθωτή, ευθυνόµενος προσωπικά, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο µε τον 
µισθωτή ως αυτοφειλέτης, παραιτούµενος κάθε σχετικής ένστασης, αγωγής ή 
ανταγωγής ή εναντίωσης του.  
δ) Κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση σε βάρος της Εκµισθώτριας δεν 
γεννάται σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της µίσθωσης για οποιαδήποτε 
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αιτία, ακόµη και εξαιτίας βίαιης διακοπής της µισθωτικής σύµβασης, ακόµη 
και αν οι λόγοι της καταγγελίας ή της λύσης αφορούν την Εκµισθώτρια.  
ε) Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία 
της µισθωτικής σύµβασης, αρµόδια θα είναι τα Δικαστήρια Πειραιά  
στ) Κάθε κοινοποίηση προς τον µισθωτή εξωδίκου εγγράφου ή δικογράφου 
που έχει σχέση µε την παρούσα µίσθωση, γίνεται νόµιµα στην διεύθυνση του 
µισθίου. Για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καθ’ οιονδήποτε λύση ή 
λήξη της µισθώσεως, η Εκµισθώτρια δικαιούται να επιδίδει στο µίσθιο, κάθε 
έγγραφο ή/και δικόγραφο, που αφορά τη µίσθωση.  
ζ) Όλοι οι όροι της παρούσης προκήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό 
περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης, ακόµη κι αν δεν γίνεται ρητή µνεία των 
όρων αυτών στη σχετική σύµβαση. 
η) Τυχόν απαγόρευση λειτουργίας του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο είτε 
κατόπιν ενέργειας οποιουδήποτε είτε απόφασης Δηµόσιας Αρχής δεν 
δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης σε βάρος της Εκµισθώτριας και η 
σύµβαση µισθώσεως θα λύνεται αζηµίως για την Εκµισθώτρια. 

Άρθρο 19: ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ 
19.1 Η εκµισθώτρια εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ»  διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει 
τα αποτελέσµατα της δηµοπρασίας χωρίς να γεννάται στους προσφέροντες 
και συµµετέχοντες οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση από προσυµβατική 
ευθύνη ή από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
µε µόνη τη συµµετοχή της ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται τον ανωτέρω 
όρο και παραιτούνται από την προβολή σχετικών ενστάσεων, αξιώσεων και 
διεκδίκησης τυχόν αποζηµιώσεων. 
19.2 Η εκµισθώτρια Εταιρεία δεν δεσµεύεται σε καµία περίπτωση να προβεί 
στην σύναψη της σύµβασης µίσθωσης, αλλά δικαιούται ελευθέρως και 
αζηµίως για την ίδια να αναβάλει, να µαταιώσει, να επαναλάβει την 
δηµοπρασία εάν κρίνει ασύµφορο το αποτέλεσµα της ή να κηρύξει άγονη την 
διαδικασία εκµίσθωσης κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου 
χωρίς οι συµµετέχοντες να δικαιούνται αποζηµίωση για της δαπάνες 
συµµετοχής της ή να προβάλουν οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατ’ της.  
19.3 Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από 
τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, έστω και αρνητικό της 
συµβάσεως διαφέρον. Ακόµη, παρατυπία, τυπική ή ουσιαστική, της 
δηµοπρασίας δεν δίνει στο µισθωτή / πλειοδότη κανένα δικαίωµα για 
αποζηµίωση ούτε και για το αρνητικό της συµβάσεως διαφέρον.  
19.4 Η εκµισθώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση του 
µισθωτή εάν καθυστερήσει ή µαταιωθεί η εγκατάσταση του στο µίσθιο για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

Άρθρο 20: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keker.gr,  
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και θα τοιχοκολληθεί αντίγραφο της στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δηµαρχιακού Καταστήµατος και στο κτίριο του πρώην 
Δηµαρχείου Δραπετσώνας.  
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Εάν χρειαστεί επανάληψη της δηµοπρασίας η δηµοσίευση θα γίνει πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την δηµοπρασία.  

Άρθρο 21: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται από το τµήµα γραµµατείας 
της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ»  (πάρκο Α. Παπανδρέου, Σελεπίτσαρι, Κερατσίνι), τις 
ηµέρες Δευτέρα έως Παρασκευής και ώρες 10:00 έως 14:00 (τηλ 2104324501, 
αρµόδια κ Αναγνωστάκη Χαρά). 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται της ενδιαφεροµένους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγουµένη 
της κατάθεσης δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 3.9 της 
παρούσας, ενώ θα βρίσκεται αναρτηµένη και στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
Εταιρείας καθώς και στο Διαύγεια. 

Κερατσίνι 24/10/2022 
Ακριβές αντίγραφο 

Η Πρόεδρος ΔΣ 
Σταυρούλα Συράκου 
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