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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008
Τελειωτική δηµόσια πλειοδοτική δηµοπρασία για την
εκµίσθωση του µε αριθµ. 3 ισογείου γωνιακού καταστήµατος
επιφάνειας µ2 60, µε υπόγειο επιφάνειας µ2 50, και εξώστη
µ2 34, στο διατηρητέο ακίνητο επί των οδών Ιπποκράτους
15 & Ακαδηµίας (ΦΕΚ 357/Β/7- 6 -1988), εκ κληρονοµίας
Αντωνίου Παπαδάκη.
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ
Εκτίθεται σε τελειωτική δηµόσια πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση,
µε χρονική διάρκεια πέντε (5) χρόνων, του µε αριθµ. 3 ισογείου γωνιακού
καταστήµατος επιφάνειας µ2 60, µε υπόγειο επιφάνειας µ2 50 και εξώστη
µ2 34, στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Ιπποκράτους 15 & Ακαδηµίας,
(ΦΕΚ 357/Β/7-6-1988 ), εκ κληρονοµίας Αντωνίου Παπαδάκη.
Η δηµοπρασία διεξάγεται σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72 του Α.Ν.
2039/1939 “Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των
Νόµων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ
κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών” και των του Β.∆. 30/11-4/12/1939 «Περί του τρόπου εκποιήσεως
κινητών και ακινήτων και εκµισθώσεως ακινήτων καταλειποµένων κατά
κληρονοµίαν, κληροδοσίαν η δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών
σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύµατα και περιουσίας»,
όπως τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα και υπό τους εξής
όρους:
1.
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το
οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την κοινοποίηση
της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας Αττικής και λήγει µετά από πέντε (5) χρόνια.
2.
Το µίσθωµα είναι πληρωτέο µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα,
χωρίς όχληση από τον εκµισθωτή, στο λογαριασµό του κληροδοτήµατος που
τηρείται στο κεντρικό κατάστηµα της Ε.Τ.Ε και η καταβολή του θα
αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη της Τράπεζας
αυτής,
αποκλειοµένου παντός άλλου µέσου αποδείξεως ακόµη και αυτού του όρκου.
Το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να ζητήσει την καταβολή του
µισθώµατος στα γραφεία της ∆/νσεως Κληροδοτηµάτων, µετά από έγκριση
της Περιφέρειας Αττικής.
3.
Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη µίσθωση του αναφεροµένου ακινήτου
ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ).
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία θα ισχύει για ένα (1)
χρόνο και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως υπολογιζόµενο προσθετικώς στο
µηνιαίο µίσθωµα του προηγούµενου έτους, µε αύξηση ίση µε το ύψος του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.), προσαυξηµένο κατά τρεις (3)
ποσοστιαίες µονάδες. Η ετήσια αναπροσαρµογή πάντως, που θα δίδεται, δεν
θα πρέπει να είναι χαµηλότερη του 5%.
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4.
Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δηµοπρασία πρέπει,
για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συµµετοχή
του, γραµµάτιο παρακαταθήκης χρηµατικού ποσού ίσου µε το 5% του
ελαχίστου όρου προσφοράς υπολογιζοµένου για ολόκληρη τη µισθωτική
περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισµένης στην
Ελλάδα, ήτοι ποσού 30.000 ευρώ. Επιπλέον είναι υποχρεωµένος να
παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της
δηµοπρασίας και του µισθωτηρίου συµβολαίου. Η παραπάνω εγγύηση
εκπίπτει υπέρ του κληροδοτήµατος, εάν ο πλειοδότης µε τον εγγυητή
αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
Επίσης πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
υπόδειγµα του κειµένου της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
5.
Οι συµµετέχοντες στην πλειοδοτική δηµοπρασία, καθώς και οι
οριζόµενοι στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, εγγυητές αυτών οφείλουν
να προσκοµίσουν την ηµέρα της δηµοπρασίας και τα εξής έγγραφα:
5.1 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την
οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος:
- δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
- δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση
5.2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου του
νοµικού προσώπου
•
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την
οποία να προκύπτει ότι:
- δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
- δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση
- δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση
- δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση
- δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισµού
εκκαθαριστή
Τα Νοµικά Πρόσωπα πέραν των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει
προσκοµίσουν και τα παρακάτω:

να

∗ Εάν πρόκειται για Προσωπική Εταιρεία: (οµµόρυθµη, ετερρόρυθµη
κ.λ.π.):
Νοµίµως επικυρωµένο ισχύον καταστατικό η/και τροποποιητικό αυτού
όπου να αναγράφεται/ονται ο/οι εκπρόσωπος/οι - διαχειριστής/ές αυτής.
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∗ Εάν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισµένης
Ευθύνης:
Καταστατικό αυτής, όπως τυχόν τροποποιηµένο ισχύει, νοµίµως
επικυρωµένο και νοµίµως επικυρωµένο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
όπου θα αναγράφεται ο νόµιµος εκπρόσωπός της, ο οποίος και θα
παραστεί στη δηµοπρασία. Σε περίπτωση που δεν παραστεί ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτής, θα πρέπει να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω εταιρείας, περί
ορισµού άλλου εκπροσώπου της, ο οποίος θα παραστεί στην παρούσα
δηµοπρασία.
6.
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής, οφείλει να καταθέσει στο
λογαριασµό του κληροδοτήµατος, που τηρείται στο κεντρικό κατάστηµα της
Ε.Τ.Ε. µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής για την
έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας & πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου
συµβολαίου, χρηµατική εγγύηση ίση προς τρία (3) µηνιαία µισθώµατα. Η
εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρµόζεται το
µίσθωµα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς τρία (3) µηνιαία µισθώµατα. Η
εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήµατος, εάν η µίσθωση διαλυθεί
πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλοµένη σε υπαιτιότητα του µισθωτή ή εν
γένει για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης διακήρυξης ή του
µισθωτηρίου συµβολαίου. Επίσης καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήµατος και
σε περίπτωση που, κατά τη λήξη της µίσθωσης και την αποχώρησή του
µισθωτή από το µίσθιο, παραµείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής
του από τη µίσθωση.
7.
Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ευθύς
κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει το νόµιµο προς τούτο
πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασµό.
8.
Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο
των 10.000 € κατά 2%. Μετά την έναρξη της δηµοπρασίας η κάθε
αντιπροσφορά πρέπει να υπερβαίνει την αµέσως προηγούµενη άλλου
συµετέχοντος κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου (άρθρ. 32, παρ 3, του
Β.∆.30/11-4/12/1939).
9.
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων σχετικά µε τη διαδικασία & την
συµµετοχή στη δηµοπρασία, ενώπιον της Επιτροπής της ∆ηµοπρασίας. Οι
ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες εγγράφως, κατά τη
διάρκεια της δηµοπρασίας ή εντός 24ώρου από τη λήξη του.
10. Ο τελευταίος πλειοδότης, αν δεν διαµένει στον τόπο διενέργειας της
δηµοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά µε προφορική του δήλωση,
που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαµένει στον τόπο
αυτόν, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας.
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11. Αυτός που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει να προσέλθει µε τον εγγυητή
του, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να υπογράψει το µισθωτήριο συµβόλαιο
που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή,
ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο πέντε
(5) αυτής 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». Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά
τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς όφελος του κληροδοτήµατος.
12. Το πρώτο µίσθωµα πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί την ηµέρα
υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου.
13.
Το Πανεπιστήµιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού & να
επαναλάβει την δηµοπρασία.
14. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος αν
δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου.
15. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος για βλάβη από
θεοµηνία, ανωτέρα βία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά
την κατακύρωση.
16. Το Πανεπιστήµιο δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται
από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην µείωση του µισθώµατος, ούτε στη
λύση της µίσθωσης.
17. Η τεχνική µελέτη και οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του µισθίου,
θα πραγµατοποιηθούν µε δαπάνες και ευθύνη του µισθωτή, ύστερα από
έγκριση του Παν/µίου και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού
(ΤΥΠΑ).
Για τις εν λόγω εργασίες του µισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται να τηρήσει τις
διατάξεις και διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για τα
διατηρητέα µνηµεία καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούµενη άδεια .
18.
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη, και
συγκεκριµένα :
1. Βιβλιοπωλείο/ Εκδοτικός Οίκος
2. Φαρµακείο
3. Κοσµηµατοπωλείο/ Ωρολογοποιείο
4. Χαρτοπωλείο, Γραφείο ∆ακτυλογραφήσεων/Μεταφράσεων/ Φωτοτυπικών
Εργασιών
5. Κατάστηµα αγοράς/ Πώλησης γραµµατοσήµων
6. Κατάστηµα οπτικών ειδών
7. Τράπεζα
8. Κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας
5
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9. Κατάστηµα πώλησης πινάκων/αντικειµένων παλαιοπωλείου
10. Κατάστηµα πώλησης γλυκών /αναψυκτικών/ειδών αρτοπωλείου, ξηρών
καρπών χωρίς παρασκευαστήριο
11. Τεχνικό γραφείο/λογιστικό γραφείο/ ταξιδιωτικό γραφείο
12. Κατάστηµα πώλησης CD, δίσκων
13.
“
“
ηλεκτρικών ειδών
14.
“
“
ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισµικών
15.
“
“
επώνυµων αθλητικών ειδών
16.
“
“
φυτών και ανθέων
17.
“
“
ειδών ταξιδίου/ τσαντών κ.λ.π. δερµάτινων ειδών
18.
“
“
γραβατών
19.
“
“
ειδών λαϊκής τέχνης
20.
“
“
παιδικών παιχνιδιών
21.
“
“
επώνυµης ένδυσης/ Νυφικών- ειδών βάφτισης
22.
“
“
καλλυντικών
23. Καφεκοπτείο άνευ φρύξης
19. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο σε καλή
κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν µπορεί να
επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο µίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό
µεταρρυθµίσεις που µεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το
χρησιµοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής.
Απαγορεύεται στον µισθωτή η τοποθέτηση οποιωνδήποτε αντικειµένων
στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η τοποθέτηση στο µίσθιο
εύφλεκτων υλών ή αντικειµένων τα οποία είναι δυνατόν να το βλάψουν ή να
το ρυπάνουν.
20. Ο µισθωτής οφείλει να φροντίζει για την διατήρηση της κατοχής του
µισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του
εκµισθωτή.
21. Ο εκµισθωτής δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του
µισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο µίσθιο, όπως και
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από το µισθωτή, περιέρχεται
στην κυριότητα του Κληρ/τος µετά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης, χωρίς
καµία απολύτως αποζηµίωση του µισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να
αφαιρέσει τα οικοδοµικά υλικά.
22. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από
αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειµένης εγγύησης του όρου 7
αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο λογαριασµό του κληροδοτήµατος
από τον µισθωτή και τον εγγυητή του αποζηµίωσης που καθορίζεται µε την
δικαστική οδό.
23. Το Πανεπιστήµιο επιφυλάσσεται να δώσει στο µισθωτή δικαίωµα,
ολικής ή µερικής υποµισθώσεως του µισθίου, ή οποιασδήποτε παραχώρησης
της χρήσης του µε αντάλλαγµα ή χωρίς, εάν η σχετική πρόταση εγκριθεί από
τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση που ήθελε
εγκριθεί η υποµίσθωση, ο µισθωτής µετά του εγγυητού του δεν
6
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απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο
Πανεπιστήµιο µε την διακήρυξη της δηµοπρασίας και την υπογραφή του
αρχικού µισθωτηρίου συµβολαίου. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να
ανακοινώνει στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής και στο
Πανεπιστήµιο την σύνταξη του συµβολαίου της υποµίσθωσης, υποβάλλοντας
συγχρόνως και αντίγραφο αυτού.
24. 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 περί ενοικιοστασίου, ή από οποιαδήποτε παράταση
της µίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των µισθωτών διατάξεις, που θα
ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της µίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο
µέλλον, κατά τη διάρκειά της.
25. Το µισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισµό,
δηµοτικά τέλη κάθε µορφής, καθώς και δαπάνες κάθε µορφής για τη
συντήρηση του µισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόµη και για τις ίδιες τις
αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. Επίσης το µισθωτή βαρύνουν
και οι δαπάνες κοινοχρήστων, ανελκυστήρος, θέρµανσης (ακόµη και στην
περίπτωση που ο µισθωτής κάνει ή δεν κάνει χρήση του µισθίου, λόγω
απουσίας του από το µίσθιο ή από άλλους λόγους), δαπάνες αµοιβής του εν
γένει προσωπικού του ακινήτου, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό
χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου
ισοδύναµου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθούν.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται απόλυτα µε όλους
του όρους και τις διατάξεις του τυχόν υπάρχοντος κανονισµού του ακινήτου
του οποίου ο µισθωτής έλαβε πλήρη γνώση και ο οποίος θα θεωρείται
αναπόσπαστο µέρος της συµβάσεως µισθώσεως.
26. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης από υπαιτιότητα του µισθωτή,
αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως το µίσθιο µε πρωτόκολλο, σε
καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωµένος να
καταβάλλει στο κληροδότηµα ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλοµένου
κατά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης µηνιαίου µισθώµατος, για κάθε µέρα
παραµονής του στο µίσθιο, από την ηµέρα λήξης της µίσθωσης ή της
διάλυσής της.
27. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος από τη µέρα της προκήρυξης νέας
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του µισθίου, να δέχεται όσους επιθυµούν να
εξετάσουν το µίσθιο για 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 τυχόν καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος, όσο και για
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου τους
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οποίους θα τους συνοµολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις, συνεπάγεται τα
παρακάτω:
α) Ο µισθωτής θα αποβάλλεται από το µίσθιο βιαίως, κατά την ειδική
διαδικασία «περί αποδόσεως µισθίου» του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,
β) Την υποχρέωση του µισθωτή να καταβάλλει στο κληροδότηµα τόκους
υπερηµερίας επί των µισθωµάτων, τα οποία δεν καταβλήθηκαν εµπρόθεσµα
από της ηµεροµηνίας που ήταν απαιτητά µέχρι της εξοφλήσεώς τους. Η
είσπραξη των οφειλοµένων µισθωµάτων και των τόκων υπερηµερίας θα
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.∆.Ε.) (Ν.∆. 356/74).
γ) Σε περίπτωση οφειλής ληξιπρόθεσµων µισθωµάτων, κάθε καταβολή του
οφειλέτη καταλογίζεται προς εξόφληση των ληξιπρόθεσµων µισθωµάτων µετά
των αναλογούντων τόκων έστω και αν ορίζει διαφορετικά ο µισθωτής (άρθρο
3 του Ν.∆. 356/74).
δ) Την καταβολή των µη δεδουλευµένων µισθωµάτων για όσο διάστηµα
παραµείνει κενό το µίσθιο.
ε) Κάθε διαφορά επί έλαττον του µισθώµατος για όλο το συµφωνηθέντα και
υπολειπόµενο χρόνο που προκύπτει από τη νέα δηµοπρασία µίσθωσης, η
οποία γίνεται λόγω διάλυσης της µισθώσεως εξαιτίας του µισθωτή, βαρύνει
τον µισθωτή και τον εγγυητή αυτού. Η διαφορά αυτή εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του νόµου περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Αντίθετα η επιπλέον
διαφορά παραµένει σε όφελος της κληρονοµίας.
30. Η κατά τον όρο 6 χρηµατική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στο µισθωτή
µετά τη λήξη της µίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την
εκπλήρωση όλων ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του µισθωτή που
απορρέουν από τη µίσθωση.
31. Εάν κατά τη διάρκεια της µισθώσεως το Πανεπιστήµιο αποφασίσει την
ανακαίνιση ή την επισκευή του ακινήτου που βρίσκεται το µίσθιο, δικαιούται
στην καταγγελία της παρούσης µισθώσεως, η οποία λύεται τρεις µήνες µετά
από τη σχετική έγγραφο ειδοποίηση, όλως αζηµίως για το Παν/µιο.
Ο µισθωτής υποχρεούται µόλις συµπληρωθεί τρίµηνο από της
επιδόσεως της ειδοποιήσεως να παραδώσει ελεύθερο το µίσθιο και κενό,
παραιτούµενος
από
κάθε
δικαίωµα
είτε
αποζηµιώσεως,
είτε
επανεγκαταστάσεως, το οποίο απορρέει τυχόν τόσο από τις διατάξεις που
ισχύουν σήµερα, όσο και από τις µέλλουσες τοιαύτες.
Ο µισθωτής παραιτείται επίσης από το δικαίωµα να επιδιώξει την καθ'
οιονδήποτε τρόπο παραµονή του στο µίσθιο πέραν του ανωτέρω τριµήνου
κάθε αντίθετη ενέργεια αυτού συνεπάγεται την υποχρέωσή του να ανορθώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία από τη µη έγκαιρη παράδοση του µισθίου στο
Πανεπιστήµιο.
32. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 3.2.2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10
π.µ. - 12 µ., ενώπιον των κατά το άρθρο 68 του Β∆ 30/11-4/12/1939
διοικητών – διαχειριστών της περιουσίας ή των, µε απόφαση τους
οριζοµένων, ενός ή περισσοτέρων εξ’ αυτών και του συµπράττοντος
εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής.
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Η επιτροπή θα συνεδριάσει δηµόσια στα ευρισκόµενα στην Αθήνα γραφεία
του Παν/µίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 65).
33. Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας απόκειται στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής.
34. Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του
µισθωτή ή του πλειοδότη.
35. Τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας, η αµοιβή του εκπροσώπου
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα
του µισθωτηρίου συµβολαίου, βαρύνουν µονοµερώς αυτόν που θα αναδειχθεί
τελευταίος πλειοδότης και καταβάλλονται πριν την υπογραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου.
Αθήνα 6 Iουνίου 2008
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη 27.10.2008
Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας
Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων

Η Γενική ∆ιευθύντρια Περιφέρειας Αττικής
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