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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο πξνθεξύζζεη 

πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αλαζηαζίαο ραο Νηθ. Γξίβα», εκβαδνύ 72,00 η.κ., 

πνπ βξίζθεηαη ζην δεύηεξν  όξνθν πνιπθαηνηθίαο έηνπο θαηαζθεπήο 1975, επί ησλ νδώλ 

Παλνπξγηά αξ. 22 θαη Φηινιάνπ, ζηε Λακία  σο εμήο: 

1. Η ελνηθίαζε αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν 

πξέπεη λα ππνγξαθεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξ.8-10 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

4182/2013 θαη ιήγεη κεηά από ηξία (3) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ηξία (3) έηε 

αθόκε εθόζνλ ην επηζπκεί ν κηζζσηήο θαη ην δειώζεη εγγξάθσο έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ 

ιήμε ηεο αξρηθήο ηξηεηνύο δηάξθεηαο θαη είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από 

ηε κηζζσηηθή ζύκβαζε. 

2. Σν κίζζσκα είλαη πιεξσηέν ην πξώην επηαήκεξν έθαζηνπ κηζζσηηθνύ κήλα 

απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο 

ζηνλ κηζζσηή, ρσξίο όριεζε από ηνλ εθκηζζσηή. 

3. Η θαηώηεξε πξνζθνξά (κεληαίν κίζζσκα) νξίδεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ εμήληα 

επξώ (160,00 €) πιένλ ηεο αλαινγίαο ραξηνζήκνπ 3,6% (ή ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο) 

εθόζνλ πξνθύςεη επαγγεικαηηθή κίζζσζε. 

4. Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζην δηαγσληζκό ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα  ηξία (3) 

έηε. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αξρηθήο ηξηεηίαο θαζώο θαη γηα θάζε ρξόλν παξάηαζεο 

απηήο ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ, κέρξη ηε 

ιήμε ηεο κίζζσζεο ,θαζώο θαη γηα θάζε ρξόλν αλαγθαζηηθήο παξάηαζεο απηήο ,θαηά 

ην πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαβνιήο ηνπ Δείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα 

αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (απιή 

δσδεθάκελε κεηαβνιή),όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΕΛ.ΣΑΣ.).ε πεξίπησζε αξλεηηθνύ δείθηε ην κίζζσκα ζα παξακέλεη ζηαζεξό. Καη’ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ   & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

  ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΑΝΑΣΑΙΑ  

                         Χας ΝΙΚ.ΓΡΙΒΑ  



εμαίξεζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή όηαλ ζπληξέρνπλ 

εμαηξεηηθνί ιόγνη (ηδίσο απξόνπηε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο). 

Η ηξνπνπνηεηηθή ζύκβαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε  Θεζζαιίαο-

ηεξεάο Ειιάδαο πξνο έγθξηζε. 

5. Όπνηνο έρεη πξόζεζε λα δηαγσληζζεί πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από 

ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο – αγγειίαο εθκίζζσζεο αθηλήηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη θιεηζηή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηελ νπνία ζα δειώλεη ππεύζπλα αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο 

ην πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα. Η ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ διαδικαζίαρ είναι η 

13
η
 Οκηωβπίος 2020 και η ημεπομηνία ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ η 1

η
 

Νοεμβπίος 2020 και ώπα  15:00. 

Επηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειώζεη θαη ηα ζηνηρεία αμηόρξενπ εγγπεηή, γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

Επίζεο, γηα λα γίλεη δεθηόο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο: 

α) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ θαη γηα ηνπο αιινδαπνύο εθηόο 

Ε.Ε. άδεηα δηακνλήο ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

κίζζσζεο, β) Δεκνηηθή Ελεκεξόηεηα από ην Δήκν θαηνηθίαο ηνπ, γ) Φνξνινγηθή 

Ελεκεξόηεηα δ) Τπεύζπλε Δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη έιαβε γλώζε ησλ 

όξσλ δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο, θαζώο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, ε) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην Κιεξνδόηεκα κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ρξεκαηηθή εγγύεζε ίζε κε έλα κεληαίν κίζζσκα ή λα 

πξνζθνκίζεη  ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Ειιάδα. Η 

εγγύεζε απηή ζα είλαη άηνθε θαη ζα απμάλεηαη νζάθηο αλαπξνζαξκόδεηαη ην κίζζσκα, 

αλ αξλεζεί ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. ηνπο απνηπρόληεο ηνπ δηαγσληζκνύ ε αλσηέξσ εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

(Δελ ζα ιεθζνύλ θαζόινπ ππ’ όςε πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ ζα θαηαηεζνύλ από 

πξνεγνύκελνπο κηζζσηέο άιισλ Κιεξνδνηεκάησλ, θαηά ησλ νπνίσλ εθδόζεθαλ 

δηαηαγέο απόδνζεο κηζζίνπ ή θαη δηαηαγέο πιεξσκήο γηα κηζζώκαηα ή θαηαηέζεθε 

ελαληίνλ ηνπο κηζζσηηθή αγσγή.) 

6. Σν Κ.Κ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο ζα δέρεηαη γξαπηέο πξνζθνξέο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζε θαιά θιεηζκέλν θάθειν, πνπ ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ζα 

αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Κιεηζηή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ 

κίζζσζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο Κιεξνδνηήκαηνο «Αλαζηαζίαο ραο Νηθ. 

Γξίβα» ππέξ ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο παηδηνύ Φζηώηηδαο  ηνπ ΚΚΠΠΕ. 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο Αλαθνίλσζεο –

Πεξίιεςεο Δηαθήξπμεο από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Θεζζαιίαο – ηεξεάο 



Ειιάδαο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε, γηα ηελ νπνία ζα ελεκεξσζεί άκεζα ην Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, ώζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο (κε 

βεβαίσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο) ή ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξέο (πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεύεηαη ε εκπξόζεζκε 

εκεξνκελία απνζηνιήο) ζηελ Δ/λζε: Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Ειιάδαο, κύξλεο 25 ΣΚ 35132 Λακία ππόςε θαο. Ειέλεο Κνηξώλε, 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2231351110 

7. Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ κεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ 

είθνζη (20) εκεξώλ, ζε αλνηρηή ζπλεδξίαζε ζηηο 02/11/2020 θαη 13:00.. ε πεξίπησζε 

πνπ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο κε ην ίδην ηίκεκα ε επηηξνπή θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο ην 

ίδην ηίκεκα λα παξαζηνύλ ζε θνηλή αθξόαζε όπνπ δεηά λα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν 

ηίκεκα. Οη λέεο πξνζθνξέο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ πξνζππνγξάθνληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Κάζε πξνζθνξά είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα. 

8. Απηόο πνπ ζα αλαδεηρηεί πιεηνδόηεο νθείιεη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δηάζηεκα δέθα 

(10) εκεξώλ παξνπζία ηνπ εγγπεηή ηνπ, αθόηνπ ηνπ θνηλνπνηεζεί έγγξαθν ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ, λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό 

ηεο κίζζσζεο πνπ ζα ζπληαρζεί . ε πεξίπησζε πνπ ζα αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

απηή, ή αλ παξαιείςεη λα θαηαζέζεη ηελ εγγύεζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξ. 5 απηήο 

ηεο πξνθήξπμεο, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε έλα  (1) κεληαίν κίζζσκα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, πνηλή ε νπνία βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κώδηθα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ, ελ ζπλερεία δε, κπνξεί λα θαιείηαη ν 

δεύηεξνο θαηά ζεηξά πιεηνδόηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθαξκνδόκελσλ 

ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εδαθίσλ. Η απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα ιεθζεί από ηε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο. 

9. Η πξώηε δόζε (κίζζσκα κελόο) ηνπ κηζζώκαηνο πξέπεη απαξαίηεηα λα 

πξνθαηαβιεζεί. 

10.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα έζησ θαη αλ δελ θάλεη ρξήζε 

ηνπ κηζζίνπ. 

11. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε από ζενκελία ή 

άιιε νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ θύξσζε. 

12. Σν δηακέξηζκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία ή επαγγεικαηηθή ζηέγε ή ζηέγε γηα 

ζπιιόγνπο θαη ζπλδέζκνπο πνιηηηζηηθνύο, κνξθσηηθνύο, θνηλσληθνύο. Απαγνξεύεηαη 

ε ρξήζε θάζε ηδηνθηεζίαο σο σδείν, νίθν αλνρήο θαη γξαθείν θεδεηώλ θαη θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. θαθεηέξηα) 



13. Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία πξνϋπνζέηεη: α)όηη ν ελδηαθεξόκελνο επηζθέθηεθε 

ην ππό εθκίζζσζε αθίλεην θαη έρεη πιήξε γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία απηό 

επξίζθεηαη θαη β) όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο 

πξνθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

14. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά θαη δελ κπνξεί λα επηθέξεη νπζηώδεηο 

αιινηώζεηο ζην κίζζην, νύηε λα ελεξγήζεη ζε απηό κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηαβάιινπλ 

ηελ αξρηθή ηνπ ζύζηαζε, νύηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. 

15. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ κηζζίνπ θαη 

λα απνθξνύεη θάζε θαηαπάηεζε ηνπ, έρνληαο όιεο ηηο αγσγέο ηνπ εθκηζζσηή. 

16. Κάζε επηζθεπή ή πξνζζήθε ζην κίζζην όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε 

πνπ ζα γίλεη από ηνλ κηζζσηή πεξηέρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο κεηά 

ηελ ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακία απνιύησο απνδεκίσζε ηνπ 

κηζζσηή, ν νπνίνο δελ δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη ηα νηθνδνκηθά πιηθά 

17. Κάζε παξάβαζε ησλ όξσλ απηήο ηεο πξνθήξπμεο ή έζησ θαη ελόο από απηνύο 

ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζην 

Κιεξνδόηεκα από ην κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε 

ηελ δηθαζηηθή νδό. 

18. ησπεξή αλακίζζσζε δε ρσξεί, νύηε ηζρύεη παξάηαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηπρόλ 

ελνηθηνζηαζίνπ ή θάπνηνπ άιινπ Νόκνπ, πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ όξν ηεο 

παξ.1 ηεο παξνύζαο. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαηηεζεί κε ην κηζζσηήξην 

ζπκβόιαην από θάζε πξνζηαζία ησλ λόκσλ γηα ελνηθηνζηάζην, ή νπνηαδήπνηε 

παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ή από άιιεο πξνζηαηεπηηθέο ησλ κηζζσηώλ δηαηάμεηο, πνπ ζα 

ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ζύλαςεο ηεο κίζζσζεο ή πνπ ζα εθδνζνύλ ζην κέιινλ, 

θαηά ηεο δηάξθεηαο ηεο. 

19. Σν κηζζσηή βαξύλνπλ όιεο νη δαπάλεο γηα πδξνιεςία ,θσηηζκό, δεκνηηθά ηέιε 

θάζε κνξθήο, κε ππνρξέσζε ηνπ λα κεηαθέξεη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο ζην 

όλνκα ηνπ, θαζώο θαη δαπάλεο θάζε κνξθήο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ελνηθηαδόκελνπ. Οη 

δαπάλεο γηα επηζθεπέο θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

κηζζσηή. Επίζεο ην κηζζσηή βαξύλνπλ θαη νη δαπάλεο γηα ηε ζέξκαλζε ,θαζώο θαη 

νιόθιεξν ην αλαινγνύλ πνζνζηό ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ Ο Γ.Α. θαη ηα ηέιε 

ύδξεπζεο ή άιινπ ηζνδύλακνπ ηέινπο ή θόξνπ πνπ ηπρόλ ζα ζεζπηζηνύλ. 

20. Καηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο από ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή, απηόο 

ππνρξεώλεηαη λα παξαδώζεη ακέζσο ην κίζζην κε πξσηόθνιιν, ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Αιιηώο ζα απνβιεζεί βηαίσο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζην 

Κιεξνδόηεκα πνζό ίζν πξνο ην 1/10 ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ηε ιήμε ή δηάιπζε 

ηεο κίζζσζεο κεληαίνπ κηζζώκαηνο , γηα θάζε κέξα παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην, από 

ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο ή ηεο δηάιπζεο 



21. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο λέαο εθκίζζσζεο 

ηνπ κηζζίνπ, λα δέρεηαη όζνπο επηζπκνύλ λα εμεηάζνπλ ην κίζζην γηα ηε λέα κίζζσζε. 

22. Ο εγγπεηήο είλαη αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ ζπλππεύζπλνο κε ηνλ κηζζσηή 

γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ζηεξνύκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο θαη ηεο 

δηαηξέζεσο. 

23. Ο κηζζσηήο ζα απνβάιιεηαη από ην κίζζην βηαίσο, θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία 

«πεξί απνδόζεσο κηζζίνπ» ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, ηόζν γηα ηπρόλ 

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο όζν θαη γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από 

ηνπο όξνπο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πνπ όινπο ζα ηνπο ζπλνκνινγήζεη 

ππνρξεσηηθά σο νπζηώδεηο. 

24. Η θαηά ηελ παξ. ε ρξεκαηηθή εγγύεζε επηζηξέθεηαη αηόθσο ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε 

ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ελνηθίνπ θαη ηελ εθπιήξσζε όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή πνπ απνξξένπλ από ηελ κίζζσζε. 

25. Παξαηππία ηεο πξνθήξπμεο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή ή ηνπ 

πιεηνδόηε. 

26. Όια ηα έμνδα ηεο εθκίζζσζεο βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΚΚΠΠΕ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗ 


