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Θέμα: Ανακοίνωςθ εκμίςκωςθσ διαμερίςματοσ  επί τθσ οδοφ τράβωνοσ 21 και  

Αριςτάρχου 22  περιοχι Παγκρατίου Διμου Ακθναίων  εκ του Κλθροδοτιματοσ Ανδρζα 

αριδάκθ. 

./. 

Ο Διμοσ Κιςςάμου Χανίων ανακοινϊνει ότι: 

  φμφωνα  με τισ διατάξεισ του  άρκρου 58 παρ.1 και 7 ςε ςυνδυαςμό προσ τισ διατάξεισ 

των άρκρων 42 παρ2 και 24 παρ.8,9,10 του Ν. 4182/2013  και τθσ υπ.αρ.168/2021   

απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  δζχεται γραπτζσ προςφορζσ  για τθν εκμίςκωςθ  

ενόσ (1) διαμερίςματοσ  ευριςκομζνου ςτον ιςόγειο όροφο πολυκατοικίασ επί τθσ οδοφ  

τράβωνοσ 21 και Αριςτάρχου 22 ςτθν Ακινα ( περιοχι Παγκρατίου) το οποίο   φζρεται με 

το ςτοιχείο δφο (2) ςτουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ, αποτελείται από δφο (2) κφρια δωμάτια , 

χωλ, κουηίνα και  λουτρό  και ζχει ζκταςθ 44,50μ2.  

Οι ειδικότεροι όροι τθσ μίςκωςθσ  ζχουν ωσ εξισ: 

1. Σο μίςκωμα  ορίηεται ςτο ποςό των διακοςίων εξιντα (260,00) Ευρϊ. 

2. Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειστικά ωσ κατοικία. 

3. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται τριετισ. 

4. Σο μθνιαίο μίςκωμα κα καταβάλλεται εντόσ των πζντε(5) πρϊτων θμερϊν εκάςτου 

μιςκωτικοφ μινα ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα υποδείξει ο εκμιςκωτισ. 

5. Μετά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ μπορεί να ςυμφωνθκεί εγγράφωσ και κατόπιν εγκρίςεωσ 

τθσ εποπτεφουςασ αρχισ θ ανανζωςθ για χρόνο ίςο ι βραχφτερο με τουσ  ίδιουσ ι 

επουςιωδϊσ διαφορετικοφσ όρουσ. 

6. Σο μίςκωμα κα παραμείνει ςτακερό για τα τρία (3) ζτθ. 

7. Ο μιςκωτισ οφείλει να καταβάλλει κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ωσ εγγφθςθ για τθν 

πιςτι τιρθςθ των όρων του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου που κα υπογραφεί  ποςό που 

αντιςτοιχεί ςε ζνα(1)  μθνιαίο μίςκωμα. 

8. Σον μιςκωτι βαρφνουν όλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγεται θ λειτουργία του μιςκίου, 

ωσ και το ποςό των κοινοχριςτων δαπανϊν που αναλογεί ςτο άνω διαμζριςμα, 



οφείλει δε να τθρεί πιςτά τουσ όρουσ του κανονιςμοφ που διζπει τθν λειτουργία τθσ 

πολυκατοικίασ. 

9. Εάν ο μιςκωτισ δεν προςζλκει  ι  αρνθκεί να υπογράψει το οικείο ςυμφωνθτικό , 

επιβάλλεται χρθματικι ποινι ίςθ με τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα τθσ προςφοράσ του 

ποινι θ οποία βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων.   

Προςφορζσ με τα πλιρθ ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων  κα αποςτζλλονται ζωσ και 

είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα 

του Τπουργείου Οικονομικϊν ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Διμοσ Κιςςάμου ΣΚ. 

73400 Κίςςαμοσ Χανίων υπόψθ Κυρίου Βαςιλείου Φωτεινόπουλου τθλ. 2822340222 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΜΤΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 


