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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ «ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ», εληόο ηνπ Ο.Σ. 21,
αξ. νηθ. 91, ζηελ Σ.Κ. Ν. Εθέζνπ ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ
Έρνληαο ππόςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/η. Α΄/08-06-2006) “Κύξσζε
ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018 ηεύρνο Α’, Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο
Ι).
2.- Σν Π.Γ. 270/81, (ΦΔΚ Α΄/77/30-03-1981) “Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδαθ. ε ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η. Α΄/07-062010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”.
4.- Σν άξζξν 65 παξ.1, ηνπ Ν. 3852/2010 “Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ
Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηαβίβαζε ζε
Δπηηξνπή ηνπ”.
5.- Σν άξζξν 84 παξ. 1 πεξ. ζη ηνπ Ν. 3852/2010, ην πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο
δηαηππώλεη γλώκε ζην δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε θ.ι.π.
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο.
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α’/19-07-2018, Πξόγξακκα
Κιεηζζέλεο Ι).
7.- Σελ κε αξηζκ ΓΤ/05-09-2018 βεβαίσζε ρξήζεο γεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ.
8.- Σελ κε αξηζκ. ΓΠ21/5506/17-06-1997 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο-Σκήκα
Απζαηξέησλ Ν. Πηεξίαο.
9.- Σν κε αξηζκ. πξση. 11124/16-07-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο-Σκήκα Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ.
10.- Σν κε αξηζκ. 12041/20-07-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ κε ηελ κε
αξηζκ. ΓΤ/06-07-2017 ζπλεκκέλε απηνςία.
11.- Σελ αξηζκ. 20/2018 απόθαζε ηεο Σ.Κ. Ν. Δθέζνπ γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ ελ
ιόγσ αθηλήηνπ.
12.- Σελ κε αξηζκ. 347/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ –
Οιύκπνπ, πεξί νξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθπνίεζεο
θαη εθκίζζσζεο αθηλήησλ γηα ην έηνο 2019, ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ.
13.- Σελ αξηζκ. 247/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί, έγθξηζεο
εθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ (Καηάζηεκα) «ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ» ηεο Σ.Κ. Ν. Δθέζνπ
ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ.
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14.- Σελ αξηζκ. 310/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο ησλ
όξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ζύληαμε δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αλσηέξσ δεκνηηθνύ
αθηλήηνπ.
15.- Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, πξνθνξηθή θαη θαλεξή γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ
(Καηάζηεκα) «ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ», πνπ είλαη θηίζκα πξν ηνπ έηνπο 1955, είλαη ηζόγεην
εκβαδνύ 40,66 η.κ. κε αίζξην ρώξν εκβαδνύ 156 η.κ. κε ζηέγαζηξν ε πξνβνιή ηνπ
νπνίνπ απνηππώλεηαη ζηελ θάηνςε πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξν ηνπ ΄55 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο
Πνι. Σκ. απζαηξέησλ Ν. Πηεξίαο αθνύ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζρεκαηηθά θαη αξηζκεηηθά
αλαθέξνληαο η.κ., πιελ όκσο πθίζηαληαη θαη πξόρεηξεο θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο
βνεζήκαηα ηνπ θηίζκαηνο θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνμεισζνύλ πξηλ από
νπνηαδήπνηε αδεηνδόηεζε θαη βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Σ. 21, αξ. νηθ. 91 θαη ζπγθεθξηκέλα
εληόο ηεο πιαηείαο, παιαηό Κνηλνηηθό Καηάζηεκα ηεο Σ.Κ. Ν. Δθέζνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ –
Οιύκπνπ, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
Άξζξν 1ν - Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ ζην
Ληηόρσξν, νδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ 15, Γξαθείν Μηζζσκάησλ (101) από ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ κε αξηζκ. 347/2018 Απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηζρύεη έσο θαη ζήκεξα, ζηηο 29-01-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα
10:00π.κ.
ε πεξίπησζε αγόλνπ απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηνπ
δηαγσληζκνύ, απηόο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 05-02-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ.
ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή.
Άξζξν 2ν - Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο - πεξηγξαθή αθηλήηνπ
Σν δεκνηηθό αθίλεην βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Σ. 21, αξ. νηθ. 91 (εληόο πιαηείαο) ηεο Ν.
Δθέζνπ, είλαη θηίζκα πξν ηνπ έηνπο 1955 θαη είλαη ηζόγεην εκβαδνύ 40,66 η.κ. κε αίζξην
ρώξν εκβαδνύ 156 η.κ. κε ζηέγαζηξν ε πξνβνιή ηνπ νπνίνπ απνηππώλεηαη ζηελ θάηνςε
πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξν ηνπ ΄55 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Πνι. Σκ. απζαηξέησλ Ν. Πηεξίαο
αθνύ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζρεκαηηθά θαη αξηζκεηηθά αλαθέξνληαο η.κ., πιελ όκσο
πθίζηαληαη θαη πξόρεηξεο θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο βνεζήκαηα ηνπ θηίζκαηνο θαη
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνμεισζνύλ πξηλ από νπνηαδήπνηε αδεηνδόηεζε.
Σν δεκνηηθό αθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν σο «Αλαςπθηήξην» εθ’ όζνλ πιεξνί
ηηο εθάζηνηε πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Πέξαλ από ηνπο εθκηζζνύκελνπο ρώξνπο, ν
κηζζσηήο δηθαηνύηαη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο
ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί εμσηεξηθνύ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ επηδεηθλπόκελνπ
από ηελ Σερληθή Τπεξεζία κε πιεξσκή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ρξήζεο Κ.Υ.
Άξζξν 3ν - Δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νξίδεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα (9) εηώλ, ήηνη από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ελλέα (9) εηώλ. Μεηά ηε ιήμε
απηήο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ην κίζζην ζην Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ,
ειεύζεξν θαηά ρξήζε.
Άξζξν 4ν - Καηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο
Καηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200,00€)
επξώ εηεζίσο θαη σο κεληαίν κίζζσκα ην πνζό ησλ εθαηό (100,00) επξώ,
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αλαπξνζαξκνδόκελν ηειηθά ζην επηηεπρζεζόκελν νξηζηηθό πνζό κεληαίνπ κηζζώκαηνο
από ηε δεκνπξαζία απνηέιεζκα.
Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο, θαηά πνζνζηό 100% ηεο κεηαβνιήο ηνπ
(ΓΣΚ) Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή) όπσο απηή
θαζνξίδεηαη από ηελ ΔΤΔ, ππνινγηδόκελν πάληνηε επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κηζζώκαηνο
ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ρσξίο άιιε απόθαζε ηνπ ∆εκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο είλαη αξλεηηθόο δελ ζα ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή. Η
πξνζαύμεζε ζα ηζρύζεη από ηνλ δεύηεξν ρξόλν ηεο κίζζσζεο.
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη γηα θάζε κηζζσηηθό έηνο, σο εμήο: γηα ην 1ν κηζζσηηθό έηνο
ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθάπαμ θαη πξνθαηαβνιηθά θαη γηα
θάζε επόκελν έηνο κε εκεξνκελία ιήμεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ην 1ν
δεθαπελζήκεξν θάζε ηξέρνληνο κήλα, δηαξθνύζεο ηεο κίζζσζεο. Μαδί κε ην κίζζσκα ζα
θαηαβάιιεηαη θαη ην ραξηόζεκν 3,6% πνπ βαξύλεη επηπιένλ ην κηζζσηή.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο νπνηαζδήπνηε δόζεο, ν εθκηζζσηήο Γήκνο κπνξεί λα
θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην θαη λα ελεξγήζεη ζε βάξνο ηνπ θαη ζε βάξνο ηνπ εγγπεηή
ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκό.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιόκελνπ κηζζώκαηνο, ν κηζζσηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαβάιιεη κε ηε λόκηκε πξνβιεπόκελε πξνζαύμεζε, ε νπνία
άξρεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο πνπ έπξεπε λα γίλεη ε θαηαβνιή ζην Σακείν ηνπ
Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ, ρσξίο λα απαιιάζζεηαη από ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπεη ην
πξνεγνύκελν εδάθην.
Γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ θαζπζηεξνύκελνπ κηζζώκαηνο κεηά ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ,
ν Γήκνο Γίνπ – Οιύκπνπ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ην
Νόκν δηθαζηηθέο ή εμώδηθεο ελέξγεηεο θαηά ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
Άξζξν 5ν – Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο – Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί θαηά ηελ
νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. Η
δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο,
εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο
θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ε
απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ
εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ
πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο
δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην
πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ
ινγαξηαζκό.
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο
πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο
ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.
Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ απηνύ πνπ
πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζό.
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
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Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη’
απηήλ πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ απνηειέζκαηνο ή
ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ,
αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά
γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, απηόο δελ πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο
γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ. Διάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη
ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε
ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά
ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη
απεπζείαο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ελζηάζεηο
Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, δηθαηνύληαη λα
ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκνπξαζία εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δύν
(2) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο. Οη ελζηάζεηο ζα θαηαηίζεληαη ζην
γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ θαη επί ησλ ελζηάζεσλ απηώλ απνθαίλεηαη νξηζηηθά ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γεκνπξαζηώλ θαη ε απόθαζή ηνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ εληζηάκελν ή ζηνλ αληίθιεηό ηνπ.
Άξζξν 6ν – Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία - δηθαηνινγεηηθά
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη ηελ πιήξε γλώζε θαη απνδνρή ησλ όξσλ
ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ηελ πιήξε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ.
ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
δεκνηηθνύ αθηλήηνπ σο «Αλαςπθηήξην».
Όπνηνο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή
ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηάο ηεο, θάθειν πνπ λα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ –
Οιύκπνπ θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε γηα ηελ δεκνπξαζία ηνπ ελ ιόγσ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ
κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α.- Σαπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό, ην
ΦΔΚ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηά λόκν δεκνζίεπζε θαζώο θαη ην πξαθηηθό
ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιόγσ δεκνπξαζία κε εμνπζηνδόηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ.
β.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ εθαηόλ είθνζη
(120,00) επξώ, δειαδή πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, ε νπνία
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε έλα
εηήζην κίζζσκα, επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί από ηε δεκνπξαζία.
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Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία εάλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ ζηελ δεκνπξαζία, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
γ.- Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη θαη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο καδί κε ηνλ
ηειεπηαίν πιεηνδόηε ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη
θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηελ νπνία ζα ζπλππνγξάςεη ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.
δ.- Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
ε.- Πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή πεξί κή πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηνπ
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο εηαηξίαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ζε
ηζρύ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
ζη.- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ (ηνπ θύξηνπ
αζθαιηζηηθνύ ηνπο θνξέα θαζώο θαη ηνπ ΙΚΑ).
ε.- Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ γηα κή νθεηιέο
πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ θαζώο θαη βεβαίσζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
ΓΔΤΑΓΟΛ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ γηα κή νθεηιέο πξνο απηήλ, θαη ηνπ πιεηνδόηε θαη
ηνπ εγγπεηή ηνπ.
ζ.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο όηη ζα πξνζθνκίζεη, εθόζνλ αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο, όια ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα αλαιόγσο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπ αλαςπθηεξίνπ θαζώο θαη όζσλ άιισλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ νξίδνληαη από ηελ
θείκελε λνκνζεζία, ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ Έθδνζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο.
η.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο, όηη: 1) έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη
απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα,
2) έιαβαλ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ην βξίζθνπλ ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο
ηνπο θαζώο θαη ηελ πξόζεζή ηνπο γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε
ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ σο αλαςπθηήξην.
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθώλ πξνζώπσλ νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο
θαζώο θαη θνηλνπξαμηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε), (ζ) & (η) γηα ηα λνκηθά πξόζσπα
θαη γηα όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ νξίδνληαη σο λόκηκνη εθπξόζσπνη από ην
θαηαζηαηηθό ηνπο θαζώο θαη ηνπ νξηζκέλνπ εθπξνζώπνπ γηα ηε δεκνπξαζία,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνλ νξίδεη.
Αλαιπηηθά:
-Οη Αλώλπκεο Δηαηξίεο παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ή άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε πξαθηηθό ζην
νπνίν εθηόο από ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ζα αλαθέξεηαη θαη ην πιήξεο
νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπξνζώπνπ, θαζώο θαη επίζεκα απνζπάζκαηα πξαθηηθώλ Γ..
θαη Γ.. Ή ΦΔΚ, από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ην λνκόηππν ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ιήςεσο
ηεο εμνπζηνδνηηθήο απνθάζεσο από ην Γ..
-Οη Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από ην Γηαρεηξηζηή ή
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην
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-Οη Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίεο παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο
από ην δηαρεηξηζηή ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό
πιεξεμνύζην.
-Οη Κνηλνπξαμίεο, παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από θνηλό εθπξόζσπν ηνλ νπνίν
εμνπζηνδνηνύλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην όια ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο.
-Οη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο, εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν
λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε λόκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ εθόζνλ έρνπλ γίλεη κε ζθξαγίδεο
ΓΔΜΗ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΗ γηα ηελ ζύζηαζε.
Σα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα ηα πξνζθνκίζεη ζε αληίγξαθα, ηα
νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ζα ηα πξνζθνκίζεη ζε
πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα.
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία
α.- Όζνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία ηνπ
Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
β.- Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη θαηά ην παξειζόλ απηά ή
ηπρόλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην Γήκν, θαζώο θαη νη νθεηιέηεο
ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία νύηε ζαλ πιεηνδόηεο νύηε ζαλ εγγπεηέο,
θαζώο θαη όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην
Γήκν ιόγσ πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ.
Άξζξν 7ν - Εγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ζπλππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο
νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηώζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε), & (η).
Ο εγγπεηήο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα εγγπάηαη ηελ εκπξόζεζκε θαη νινζρεξή εμόθιεζε
θάζε αμίσζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ κηζζσηή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, πιένλ ηόθσλ θαη εμόδσλ, παξαηηνύκελνο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο.
Ο εγγπεηήο πξέπεη λα είλαη ηξίην αμηόρξεν πξόζσπν πνπ δελ αλήθεη ζηελ ζηελή
νηθνγέλεηα ηνπ κηζζσηή κε ην νπνίν έρνπλ θνηλή νηθνλνκία όπσο ζύδπγνη, ηέθλα θ.ι.π.
Άξζξν 8ν – Δηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κή έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο
πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο
από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα.
Άξζξν 9ν – Όξνη ηεο ζύκβαζεο - Δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ
1.- Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο
ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα
επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο
ζύκβαζεο κίζζσζεο.
Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζα πξέπεη λα
εγθξίλεηαη από ην ∆εκνηηθό πκβνύιην θαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηε δεκνζίεπζε ηεο
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ηξνπνπνίεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη από ην κηζζσηή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ζην ∆ήκν καδί κε ΦΔΚ αλώλπκεο εηαηξείαο.
Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα κέιε ηεο
εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξα θαη λα
εγθξηζεί από ην ∆εκνηηθό πκβνύιην ηνπ ∆ήκνπ.
Οη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε απηώλ παξέρεη ζην ∆ήκν ην
δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο.
2.- Σν δεκνηηθό θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη απνθιεηζηηθά σο «Αλαςπθηήξην» εθ’ όζνλ
πιεξνί ηηο εθάζηνηε πγεηνλνκηθέο θαη Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε
ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξώηα έγθξηζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη ν ίδηνο γηα νπνηαδήπνηε αδεηνδόηεζε ρξεηαζηεί
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, θέξνληαο απηόο ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα
ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή κε.
3.- Ο Γήκνο δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην γηα ην νπνίν απαηηνύληαη εξγαζίεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ ΓΤ/06-07-2017 Έθζεζε Απηνςίαο ηεο
Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, θαζώο θαη όηη πθίζηαληαη θαη πξόρεηξεο
θαηαζθεπέο πνπ κάιινλ ιεηηνπξγνύλ σο βνεζήκαηα ηνπ θηίζκαηνο θαη νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα απνμεισζνύλ από ηνλ κηζζσηή θαη λα ηηο απνκαθξύλεη ν ίδηνο κε δηθά ηνπ
κέζα πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε αδεηνδόηεζε θαη πνπ ζεσξείηαη όηη ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη
γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο. Καηά ζπλέπεηα δελ ππνρξενύηαη
ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Αθόκα απνθιείεηαη ζην κηζζσηή ε κνλνκεξήο
ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ή ηξίησλ, βαξύλνπλ ην
κηζζσηή. Απηόο δελ δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη ζην ρώξν νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή
πξνζζήθε ή αθαίξεζε πνπ λα κεηαβάιιεη ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ
Γήκνπ, νύηε θαη λα επηθέξεη αιινηώζεηο. Σπρόλ παξέκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ιόγσ παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, λα αζθαιίζεη κε δαπάλεο ηνπ ην κίζζην θαηά παληόο θηλδύλνπ
ππξθαγηάο, εκπξεζκνύ, θινπήο, ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ γηα αληίζηνηρν
πνζό ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη.
Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα
βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ από ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα
επέιζεη ζ' απηόλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, νύηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο
θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ
Γήκνπ.
4.- Η ζύκβαζε ιύεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπκβάζεσο. Απνθιείεηαη ζηνλ
πιεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ε πξόσξε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, απνθαζίδεηαη από ην ∆εκνηηθό
πκβνύιην θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ ∆ήκνπ ηεο
εγγπήζεσο πνπ έρεη θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα κηζζώκαηα ή
νπνηεζδήπνηε νθεηιέο.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή, κόληκεο αληθαλόηεηαο απηνύ, ε ζύκβαζε ιύεηαη, ην
δε κίζζην επαλέξρεηαη ζην ∆ήκν θαη δελ αλαγλσξίδνληαη κηζζσηηθά δηθαηώκαηα ζηνπο
θιεξνλόκνπο ηνπ.
Η δηα θαηαγγειίαο ιύζε ηεο ζύκβαζεο έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο:
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α. Σελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ ∆ήκνπ ηεο εγγπήζεσο πνπ έρεη θαηαηεζεί, ρσξίο
απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα κηζζώκαηα ή νπνηεζδήπνηε νθεηιέο.
β. Σελ ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην
παξέιαβε, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ε ∆εκνηηθή Αξρή γηα παξάδνζε.
Η πξόζθιεζε γηα παξάδνζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ κηζζσηή κε δηθαζηηθό επηκειεηή θαη ελ
ειιείςεη απηνύ κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ ∆ήκνπ.
Αλ ν κηζζσηήο αξλεζεί ή θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηελ παξάδνζε ηνπ
κηζζίνπ, ν ∆ήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πιένλ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε
απηνύ πνζό ίζν πξνο ην ζπκβαηηθό κίζζσκα θαη πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην πεληαπιάζην
ηνπ εκεξεζίνπ ζπκβαηηθνύ αλαινγνύληνο κηζζώκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο
απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ησλ επίπισλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή
από ην κίζζην κε θάζε λόκηκν κέζν.
Ο ∆ήκνο έρεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηελ
νπνία ζα ππνζηεί από ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή.
5.- Ο κηζζσηήο παξαιακβάλεη ην αθίλεην σο έρεη, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη
ππνρξενύηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
δεκηώλ, επηζθεπέο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ κε αξηζκ. ΓΤ/06-07-2017 Έθζεζε
Απηνςίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ζηελ απνμήισζε ησλ
πξόρεηξσλ θαηαζθεπώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο βνεζήκαηα ηνπ θηίζκαηνο θαη νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα απνμεισζνύλ πξηλ από νπνηαδήπνηε αδεηνδόηεζε.
Δπίζεο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζηελ άκεζε
απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε θαιή θαη ζπλερή ζπληήξεζε
ηνπ κηζζίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ γεληθά κε δαπάλεο ηνπ
πάληνηε.
6.- O κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ην αξγόηεξν εληόο κελόο από ηελ
εκεξνκελία θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο.
Η κε πξνζθόκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο νδεγεί ζε έθπησζε ηνλ
πιεηνδόηε από ηα κηζζσηηθά ηνπ δηθαηώκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε δεκνπξαζία ε
νπνία ζα επαλαιεθζεί ζύκθσλα κε ην λόκν.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ζα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο δελ δηθαηνύηαη λα δεηά
ζπκςεθηζκό απηώλ κε κηζζώκαηα. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
νη όπνηεο θαηαζθεπέο ζα παξακείλνπλ ππέξ ηνπ κηζζίνπ.
Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο
κηζζώζεσο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο.
Άξζξν 10ν - Έιεγρνο ηνπ κηζζίνπ
Ο ∆ήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην κίζζην θαη λα πξνβαίλεη ζε
ππνδείμεηο ζην κηζζσηή γηα ζπληήξεζε-επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ θεληξηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα
νξίδεη, κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.
́Αξζξν 11ν - Παξάδνζε – Παξαιαβή
1. Η παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζηνλ κηζζσηή από ην ∆ήκν γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ θαη κεηά ηνλ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο,
γίλεηαη κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο.
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2. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη νθείιεη λα απνδώζεη ην
κίζζην, κε ηηο ηπρόλ πξνζζήθεο ηνπ, πνπ είρε παξαιάβεη, απνθαζηζηακέλεο θάζε δεκηάο,
κε δαπάλεο ηνπ.
3. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη αθόκε, κόιηο ιήμεη ε ζύκβαζε, λα απνδώζεη ην κίζζην
ειεύζεξν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρόλ πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ηνπ, ρσξίο λα
δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη από απηό θαλέλα νηθνδνκήζηκν πιηθό. Σα πιηθά ζα παξακείλνπλ
γηα όθεινο ηνπ Γήκνπ ρσξίο απνδεκίσζε. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζα βαξύλεη ηνλ
κηζζσηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ην Γήκν, αθόκε δε θαη
αζξνηζηηθά ζηελ θαηαβνιή ιόγσ ζπκπεθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο πνζνύ ίζνπ πξνο ην
εκεξήζην κίζζσκα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αλ πξνήιζε ε θαζπζηέξεζε απηή. Σν ίδην ζα ηζρύζεη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε γηα παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο από ην
κηζζσηή.
Καηά ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ζην ∆ήκν, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα
πξνζθνκίζεη εμνθιεκέλνπο ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηόηε από
δηάθνξνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο ή ∆ήκν (ήηνη ΟΣΔ, ∆ΔΗ, ηέιε ύδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, θαζαξηόηεηαο θιπ.).
Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη θαη απηνύο ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ηπρόλ
ζα εθδνζνύλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζα αθνξνύλ δαπάλεο θαη ππνρξεώζεηο κέρξη θαη ηελ
εκέξα απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ ζην ∆ήκν, άιισο ηα πνζά απηά ζα εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα
κε ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ.
Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ
γξακκαηίνπ ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο από ην ∆ήκν ζην κηζζσηή γίλεηαη, εάλ δε
θαηαπέζεη, κεηά ηελ εμόθιεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη ηε ιήμε ηεο
κίζζσζεο.
́Αξζξν 12ν
1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί δηαξθνύζεο ηεο κηζζώζεσο άθξα θαζαξηόηεηα ηόζν
ζην κίζζην όζν θαη ζηνλ πέξημ απηνύ ππαίζξην ρώξν, θαζώο θαη ηνλ ρώξν ηεο πιαηείαο
θαζαξό.
2. Να θξνληίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ
κηζζίνπ θαη λα απνθξνύεη θάζε θαηαπάηεζε απηνύ κε όιεο ηηο αγσγέο, έρνληαο ππόςε
ηελ επζύλε απέλαληη ζην ∆ήκν γηα θάζε έζησ θαη από ειαθξά ακέιεηα, κείσζε ή απώιεηα
δηθαησκάησλ ηνπ. Γηα ηπρόλ ακέιεηά ηνπ επζύλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ.
Δπίζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ∆ήκν κε έγγξαθό ηνπ θάζε πξνζβνιή δηθαησκάησλ
ηνπ θαη θάζε ζρεηηθή δίθε ζηελ νπνία ν ∆ήκνο νθείιεη λα παξέκβεη.
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ∆ήκν θάζε ηπρόλ θαηάζεζε θαη’ απηνύ αγσγήο
πηώρεπζεο ή έθδνζεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, ζρέζε έρνπζα κε ηε κίζζσζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ.
́Αξζξν 13ν
Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζέζεσο ηνπ κηζζίνπ, ε νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε απηνύ, πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεύκα εμππεξέηεζεο πνπ λα απνβιέπεη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ θαη ζηελ εμύςσζε ηνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζ’
απηνύο.
1.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη άξηζηε πνηόηεηα ππεξεζηώλ, λα εμππεξεηεί ηνπο
πνιίηεο κε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό, λα θξνληίδεη κε ππεπζπλόηεηα θαη ζρνιαζηηθόηεηα
ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθό απηνύ νθείινπλ λα
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ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κε πλεύκα θαιήο ζέιεζεο, θαηαλόεζεο θαη
αλεθηηθόηεηαο.
2.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην κίζζην αλειιηπώο θαζ’ όιε ηελ κηζζσηηθή
πεξίνδν.
3.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα απνδέρεηαη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, εθδειώζεηο
πνιηηηζηηθνύ ή πνιηηηζκηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ρώξν απηόλ, όηαλ ην δεηήζεη ν Γήκνο ή
Σνπηθνί ύιινγνη θαη λα ζπκβάιιεη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ επηηπρία ηεο θάζε
εθδήισζεο.
Οη ππνρξεώζεηο απηέο απνηεινύλ νπζηώδεηο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ε κε ηήξεζή ηνπο
απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο γηα θαθή ρξήζε θαη επηβνιή πξνζηίκνπ.
́Αξζξν 14ν – Τπνγξαθή ζύκβαζεο
ε πεξίπησζε κε πξνζειεύζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ΜΔΣΑ ΣΟΤ ΔΓΓΤΗΣΟΤ ηνπ
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζην ∆ήκν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από
ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε απηνύ από ην
∆ήκν, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εθπίπηεη ππέξ ηνπ ∆ήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ
ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί κε
ηνπο ίδηνπο όξνπο, νη δε δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό
ηεο πξνεγνύκελεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν εγγπεηήο δελ ζα απνθηά ην δηθαίσκα ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.
ηνλ πιεηνδόηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο εθόζνλ ηελ αληηθαηαζηήζεη κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε έλα εηήζην κίζζσκα επί
ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί από ηε δεκνπξαζία, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα νιόθιεξε
ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, δειαδή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή
ζην Γήκν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο
θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζώο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η
εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ
όξσλ απηήο.
Δπίζεο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα
θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε ηεο απαηηνύκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηελ επζύλε απνθιεηζηηθά
ζα θέξεη ν κηζζσηήο ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 15ν – Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γη@ύγεηα (πεξίιεςή ηεο) θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ,
δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηά ηεο,
α) Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα.
β) κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ
Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ ζην Ληηόρσξν, ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ΓΔ Γίνπ
(Κνληαξηώηηζζα) θαη ΓΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ (Λεπηνθαξπά) θαζώο θαη ζην Σνπηθό
Καηάζηεκα ηεο ΣΚ Ν. Δθέζνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ
270/81.
Άξζξν 16ν – Λνηπέο δηαηάμεηο
1.- Όινη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο ζα ραξαθηεξίδνληαη νπζηώδεηο θαη ηξνπνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε από απηνύο γίλεηαη κόλν εγγξάθσο.
2.- Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη:
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α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
β) Σελ εηο βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθόζνλ ηνύην θξίλεη ζθόπηκν κε
απόθαζή ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
γ) Σελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκηώζεσο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί ην
κίζζην, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ πιεηνδόηε, ιύζε ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ θξίλεη ηνύην
ζθόπηκν ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
δ) Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ
ηύπν βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ζα πιεξσζνύλ πξηλ ππνγξαθεί ε ζύκβαζε,
δηαθνξεηηθά δελ ζα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε θαη ζα ελεξγεζνύλ όζα νξίδνληαη ζηελ
παξνύζα. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ
είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ.
Άξζξν 17ν – Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (γξαθείν
κηζζσκάησλ) ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηε
Γηεύζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr , ηειέθσλν 2352350149, ηειενκνηνηππία
2352350128.
Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ
δηεύζπλζε έσο θαη κία ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη δεκνζηεύεηαη
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ (Ληηόρσξν) θαη ζηα δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα ηεο ΣΚ Ν. Εθέζνπ, ηεο ΔΕ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ (Λεπηνθαξπά) θαη
ηεο ΔΕ Δίνπ (Κνληαξηώηηζζα), θαζώο επίζεο ζην πξόγξακκα Δη@ύγεηα θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.
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