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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ   

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 Για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στη Κοινότητα Ν. Πόρων για τοποθέτηση    

διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.- Το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α΄/77/30-03-1981) “Περί καθορισµού των οργάνων της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση 
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων”.  
2.- Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 “Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα 
τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόµου στην 
αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του”. 
3.- Το  άρθρο 72 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010).  
4.- Το άρθρο 192 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') “∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας”, όπως αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 196 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018 Πρόγραµµα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). 
5.- Το Π.∆. 34/95 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 και ισχύει έως 
σήµερα. 
6.- Την υπ’ αριθµ. ΓΕ 10771/6-9-1975 απόφαση Νοµάρχη Πιερίας, περί µεταβίβασης 
κοινοχρήστων οικοπεδικών εκτάσεων νέου Οικισµού Πόρων, σύµφωνα µε την οποία η 
υπ’ αριθµ. 106 έκταση συνολικού εµβαδού 16.632 τ.µ. περιήλθε στην πρώην Κοινότητα 
Πόρων.   
7.- Την υπ’ αριθµ. 8/2021 απόφαση της Κοινότητας Ν. Πόρων, υπέρ της εκµίσθωσης 
δηµοτικής έκτασης, εµβαδού 1.044,65 τ.µ., που αποτελεί τµήµα του ΟΤ 15 της 
Κοινότητας Ν. Πόρων, µε σκοπό την τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και 
ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης.   
8.- Την αριθµ. 206/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ίου-
Ολύµπου “Ορισµός µελών επιτροπών εκµίσθωσης – εκποίησης ακινήτων και εκτίµησης 
ακινήτων για το έτος 2021”. 
9.- Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6537/21-5-2021 βεβαίωση χρήσης γης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. 
10.- Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6536/24-05-2021 Γνωµοδότηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. 
11.-  Την υπ’ αριθµ. 72/2021 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ίου-
Ολύµπου σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης, εµβαδού 
1.044,65 τ.µ., που αποτελεί τµήµα του ΟΤ 15 της Κοινότητας Ν. Πόρων, για την 
τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης 
εγκατάστασης, µε την προϋπόθεση να µη συµπεριληφθεί στη µίσθωση η χρήση 
τεχνικών παιχνιδιών µε κερµατοδέκτες.   
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12.- Την υπ’ αριθµ. 331/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού 
των όρων δηµοπράτησης.  
13.- Το γεγονός ότι η εν λόγω δηµοτική έκταση δεν χρησιµοποιείται ούτε µισθώνεται σε 
ιδιώτη από το ∆ήµο έως σήµερα.   
14.- Τις ανάγκες του ∆ήµου. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 
εµβαδού 1.044,65 τ.µ., που αποτελεί τµήµα του ΟΤ 15 της Κοινότητας Ν. Πόρων, για την 
τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης 
εγκατάστασης, µε τους παρακάτω όρους: 
 
Άρθρο 1ο - Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου στο 
Λιτόχωρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 206/2020 Α∆Σ, 
στις 27-08-2021 και ώρα 13:00 µ.µ. 
Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσµατος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του 
διαγωνισµού, αυτός θα επαναληφθεί µία εβδοµάδα µετά, στις 03-09-2021, την ίδια ώρα, 
στον ίδιο χώρο και µε την ίδια επιτροπή.  
 
Άρθρο 2ο - Αντικείµενο της δηµοπρασίας – περιγραφή ακινήτου  
Η εν λόγω δηµοτική έκταση εµβαδού 1.044,65 τ.µ., αποτελεί τµήµα του ΟΤ 15 το οποίο  
ανήκει στην υπ’ αριθµ. 106 κοινόχρηστη οικοπεδική έκταση του Συνοικισµού Πόρων η 
οποία περιήλθε στην πρώην Κοινότητα Πόρων και νυν ∆ήµο ∆ίου-Ολύµπου µε την υπ’ 
αριθµ. ΓΕ 10771/6-9-1975 απόφαση Νοµάρχη Πιερίας, όπως αυτή περιγράφεται στο 
από 31-03-2021 τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού 
Α.Π.Θ. Τζιουβάρα Χρήστου µε τα αλφαβητικά στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6. 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6537/21-5-2021 βεβαίωση χρήσης γης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, το εν λόγω οικόπεδο 
(ΟΤ 15) ανήκει στην περιοχή Τουρισµού-Αναψυχής, στην οποία επιτρέπονται οι 
κατωτέρω χρήσεις : 
- Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις. 
- Κατοικία. 
- Εµπορικά καταστήµατα.  
- Εστιατόρια. 
- Αναψυκτήρια. 
- Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 
- Χώροι συνάθροισης κοινού. 
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες. 
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 
- Θρησκευτικοί χώροι. 
- Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 
- Πρατήρια βενζίνης. 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
- Εγκαταστάσεις µέσω µαζικών µεταφορών. 
- Συνεδριακά κέντρα. 
- Ελικοδρόµια. 
- Καζίνα. 
- Γήπεδα γκολφ. 
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- Τουριστικοί Λιµένες. 
- ∆ιεξαγωγή τυχερών και τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. 
- Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα. 
- Κέντρα ∆εδοµένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές       
  συνοδευτικές δραστηριότητες(Data Centres). 
- Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ). 
Η δηµοτική έκταση δεν χρησιµοποιείται από το ∆ήµο και ούτε µισθώνεται σε ιδιώτη από 
το ∆ήµο έως σήµερα.   
Η χρήση της δηµοτικής έκτασης καθορίζεται για την τοποθέτηση διαφόρων ειδών 
άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας, εκτός από τεχνικά παιχνίδια µε κερµατοδέκτες, µη 
µόνιµης εγκατάστασης.   
Η εν λόγω δηµοτική έκταση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για 
τον οποίο εκµισθώνεται, µε την προϋπόθεση να µην υποβαθµίζεται το περιβάλλον από 
την άσκηση της δραστηριότητας και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των πολιτών χωρίς να δηµιουργηθεί κανένα εµπράγµατο δικαίωµα για 
οποιονδήποτε. 
Για το εφικτό της έκδοσης οποιονδήποτε αδειών λειτουργίας, ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη 
φέρει και ο µισθωτής θα παραιτηθεί από κάθε δικαίωµα προσβολής της σύµβασης για 
το λόγο αυτό, την οποία αναγνωρίζει σε κάθε περίπτωση ως ισχυρή. 
Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός της εκµισθούµενης δηµοτικής 
έκτασης. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου καταπατήσεις ή 
αυθαίρετες επεµβάσεις επί του µισθίου καθ' υπέρβαση των οριζόµενων στην παρούσα, 
ανακαλείται µονοµερώς η σύµβαση µίσθωσης χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης από 
τον ∆ήµο έναντι του µισθωτή και ενηµερώνεται η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, 
προκειµένου να προβεί στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε την Κείµενη 
Νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 3ο - ∆ιάρκεια της εκµίσθωσης  
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών (2) ετών ήτοι, από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και την αντίστοιχη ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης της διετίας και εµπίπτει στις εµπορικές µισθώσεις του Π.∆. 34/1995. Μετά 
τη λήξη αυτής, ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το µίσθιο στο ∆ήµο ∆ίου – 
Ολύµπου ελεύθερο κατά χρήση.  
 

Άρθρο 4ο - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς – Καταβολή µισθώµατος 
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00) ευρώ ετησίως. 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον µισθωτή στο Ταµείο του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου 
για κάθε µισθωτικό έτος, ως εξής: για το 1ο µισθωτικό έτος θα καταβληθεί µε την 
υπογραφή του συµφωνητικού εφάπαξ και προκαταβολικά και για κάθε επόµενο έτος µε 
ηµεροµηνία λήξης καταβολής του µισθώµατος εφάπαξ, µέχρι την 30 Νοεµβρίου κάθε 
τρέχοντος µισθωτικού έτους, διαρκούσης της σύµβασης. Μαζί µε το µίσθωµα θα 
καταβάλλεται και το χαρτόσηµο 3,6% που βαρύνει επιπλέον το µισθωτή. 
Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά ποσοστό 100% της µεταβολής του 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους (απλή 
δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΣΥΕ, υπολογιζόµενο πάντοτε 
επί του καταβαλλοµένου µισθώµατος του αµέσως προηγούµενου έτους και χωρίς άλλη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση που ο δείκτης είναι αρνητικός 
δεν θα υπάρχει αναπροσαρµογή. Η προσαύξηση θα ισχύσει από τον δεύτερο χρόνο της 
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µίσθωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόµενου µισθώµατος, ο 
µισθωτής είναι υποχρεωµένος να το καταβάλλει µε τη νόµιµη προβλεπόµενη 
προσαύξηση, η οποία άρχεται από την επόµενη της ηµέρας που έπρεπε να γίνει η 
καταβολή στο Ταµείο του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. Εάν δε η καθυστέρηση είναι 
επαναλαµβανόµενη και οφείλεται σε δυστροπία, θα υφίσταται τις συνέπειες της 
απόδοσης µισθίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας άρθρα 638-645ΚΠολ∆. 
 

Άρθρο 5ο - Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε κατά την 
ορισθείσα ηµέρα και ώρα µε την παρούσα διακήρυξη. Η δηµοπρασία µπορεί να 
συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας. Εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης 
ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον 
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 
δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το 
προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 
λογαριασµό.  
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας 
συντάσσονται εφ'  απλού χάρτου.  
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού που 
προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό.  
Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν πλειοδότης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:  
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή 
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά 
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εµπροθέσµως 
για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
Στην περίπτωση (β) και (γ) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι 
τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.  
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Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 
την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει 
απευθείας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Άρθρο 6ο - ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία  - ∆ικαιολογητικά  
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων 
της παρούσας καθώς και την πλήρη γνώση της κατάστασης του µισθίου, χωρίς να 
δικαιούται εκ των υστέρων να προβάλει ενστάσεις για πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα 
του µισθίου ή για τυχόν έλλειψη συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων.   
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες και συνεταιρισµοί.   
Όποιος επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
την ηµέρα και ώρα διενέργειάς της, φάκελο που να απευθύνεται προς τον ∆ήµο ∆ίου – 
Ολύµπου και θα φέρει την ένδειξη για την δηµοπρασία της εκµίσθωσης δηµοτικής 
έκτασης εµβαδού 1.044,65 τ.µ., που αποτελεί τµήµα του ΟΤ 15 της Κοινότητας Ν. 
Πόρων, για την τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη 
µόνιµης εγκατάστασης, µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
α.- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής ή κοινοπραξίας ή συνεταιρισµού πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο 
καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευσή του καθώς και 
το πρακτικό συµµετοχής στην εν λόγω δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου 
προσώπου.  
Από τους ενδιαφερόµενους, τα µεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται 
αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες, κοινοπραξίες, συνεταιρισµοί, θα 
εκπροσωπούνται δια των νοµίµων εκπροσώπων τους προσκοµίζοντας απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου που τους ορίζει. 
β.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού επτακοσίων 
(700,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, η οποία 
πρέπει να αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη, ποσού ίσου µε ένα 
επιτευχθησόµενο ετήσιο µίσθωµα, η οποία θα ισχύει για όλη τη µισθωτική περίοδο, 
δηλαδή µέχρι την οριστική παράδοση του µισθίου από το µισθωτή στο ∆ήµο.  
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία εάν δεν προσκοµίσει, για την συµµετοχή 
του στην δηµοπρασία, την εγγυητική επιστολή. 
γ.- Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο 
πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης, την οποία επίσης θα συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωµα της διαιρέσεως 
και διζήσεως.  
δ.- Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας του ιδίου και του εγγυητή του και του νοµίµου εκπροσώπου.  
ε.- Πιστοποιητικό από την αρµόδια δικαστική αρχή περί µή πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του 
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή της εταιρίας ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού σε 
ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού (του ιδίου, του εγγυητή και του νοµίµου εκπροσώπου).  
στ.- Φορολογική ενηµερότητα του πλειοδότη, του εγγυητή και του νοµίµου εκπροσώπου.  
ζ.- Ασφαλιστική ενηµερότητα του πλειοδότη, του εγγυητή και του νοµίµου εκπροσώπου.  
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η.- Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για µή οφειλές προς τον ∆ήµο ∆ίου 
– Ολύµπου του πλειοδότη, του εγγυητή και του νοµίµου εκπροσώπου. 
θ.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του πλειοδότη, του εγγυητή και του νοµίµου 
εκπροσώπου, ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  
2) έλαβαν γνώση της κατάστασης της προς εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης και την 
πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης της, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του ∆ήµου για τη 
χρήση της ως χώρο τοποθέτησης διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας, 
εκτός από τεχνικά παιχνίδια µε κερµατοδέκτες, µη µόνιµης εγκατάστασης. 
ι.- Στην περίπτωση συµµετοχής νοµικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής µορφής 
καθώς και κοινοπραξιών και συνεταιρισµών θα πρέπει να προσκοµιστούν τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) για όλα 
τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως εκπρόσωποι καθώς και:  
-Οι Ανώνυµες Εταιρίες παραστατικό εκπροσώπησης από µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε πρακτικό στο 
οποίο εκτός από την έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό θα αναφέρεται και το πλήρες 
ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, καθώς και επίσηµα αποσπάσµατα πρακτικών ∆.Σ. 
και Γ.Σ. Ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νοµότυπο της συγκρότησης και λήψεως 
της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το ∆.Σ., και εφοδιασµένο επίσης µε νόµιµα 
επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού 
εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την 
σύσταση. 
-Οι Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, παραστατικό εκπροσώπησης από το ∆ιαχειριστή ή 
άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
-Οι Οµόρρυθµες Εταιρίες και οι Ετερόρρυθµες Εταιρίες παραστατικό εκπροσώπησης 
από το διαχειριστή ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο 
-Οι Κοινοπραξίες, παραστατικό εκπροσώπησης από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο 
εξουσιοδοτούν µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας 
-Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του 
καταστατικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες 
ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση. 
Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής θα τα προσκοµίσει σε αντίγραφα, τα 
οποία θα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και σε περίπτωση επιλογής του θα τα προσκοµίσει σε 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.   
    
∆εν θα γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία:  
α) Όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία 
του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου κατά την τελευταία πενταετία 
β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά 
ή τυχόν µέλη τους, τις συµβατικές τους υποχρεώσεις προς τον ∆ήµο καθώς και οι 
οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν 
εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δικαστικές 
υποθέσεις µε το ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς 
αυτόν. 
 
Άρθρο 7ο - Εγγυητής  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια και τη σύµβασης της 
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µισθώσεως και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για 
την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  
Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκοµίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) του 6ου άρθρου. 
Ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα εγγυάται την εµπρόθεσµη και ολοσχερή εξόφληση 
κάθε αξίωσης του ∆ήµου κατά του µισθωτή που θα δηµιουργηθεί από την υπογραφή της 
σύµβασης, πλέον τόκων και εξόδων, παραιτούµενος του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως.  
Ο εγγυητής πρέπει να είναι τρίτο αξιόχρεο πρόσωπο που δεν ανήκει στην στενή 
οικογένεια του µισθωτή µε το οποίο έχουν κοινή οικονοµία όπως σύζυγοι, τέκνα κ.λ.π.   
  
Άρθρο 8ο - ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της ∆ιοικητικής Αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
 
Άρθρο 9ο - Όροι της σύµβασης - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων   
1.- Υπεκµίσθωση του µισθίου επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
χρόνο λήξης της µίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής 
εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους της 
κύριας σύµβασης µίσθωσης. 
2.- Εάν ο µισθωτής είναι εταιρεία κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να 
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της 
τροποποίησης θα προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρωµένο αντίγραφο του 
καταστατικού στο ∆ήµο µαζί µε ΦΕΚ ανώνυµης εταιρείας.  
3.- Εάν ο µισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα µέλη 
της εταιρείας θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δηµοτικά ενήµερα και να 
εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.  
4.- Στη δηµοτική έκταση θα τοποθετηθούν διάφορα είδη άθλησης (σπορ) και 
ψυχαγωγίας, εκτός από τεχνικά παιχνίδια µε κερµατοδέκτες, µη µόνιµης εγκατάστασης, 
σύµφωνα µε την Κείµενη Νοµοθεσία και τους Περιβαλλοντικούς όρους που τα διέπουν. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του θα πρέπει να έχει πρώτα έγκριση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
5.- Ο ∆ήµος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για 
την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή 
µείωση του µισθώµατος. Ακόµα, αποκλείεται στο µισθωτή η µονοµερής λύση της 
σύµβασης για το λόγο αυτό.  
6.- Ο µισθωτής οφείλει να αποζηµιώσει το ∆ήµο  για κάθε ζηµία την οποία θα υποστεί 
από την παράβαση των υποχρεώσεων της µίσθωσης. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την 
άδεια του ∆ήµου συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της 
διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρούσα. 
7.- Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τα τέλη καθαριότητας, φωτισµού, ύδρευσης - 
αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωµα προκύψει από τη χρήση, επίσης 
να έχει σύνδεση λογαριασµού µε τη ∆ΕΗ και της παροχής ύδρευσης όπως και όλων των 
άλλων παροχών.   
8.- Ο µισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για τυχόν οποιαδήποτε αδειοδότηση 
χρειαστεί για την λειτουργία της δραστηριότητάς του και την κατάθεση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας του, στο ∆ήµο και να λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας που 
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προβλέπονται και είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για τις συνέπειες 
του νόµου σε περίπτωση που θα συµβεί οποιοδήποτε ατύχηµα κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης του χώρου, επίσης υποχρεούται σε σύναψη συµβολαίου αστικής ευθύνης.  
9.- Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του 
προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις των διαφόρων ειδών άθλησης 
(σπορ) και ψυχαγωγίας, των περαστικών εκ του χώρου και παντός τρίτου για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των 
εγκαταστάσεών του, καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης καθώς και κατά τον χρόνο 
εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων µερών, έργων και εν γένει τεχνικών 
εγκαταστάσεών του, αποκλειόµενης της συνυπευθυνότητας του ∆ήµου, βάσει των 
υπαρχουσών διατάξεων περί αστικής ευθύνης, µε την υποχρέωση να προσκοµίσει, 
εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη της λειτουργίας του, στον ∆ήµο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο αστικής ευθύνης.    
10.- Ο µισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη λειτουργίας της 
δραστηριότητάς του, να ασφαλίσει µε δαπάνες του το µίσθιο κατά παντός κινδύνου 
πυρκαγιάς, εµπρησµού,  ζηµίας από απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα σε ασφαλιστική 
εταιρία της επιλογής του για αντίστοιχο ποσό της αξίας των ειδών άθλησης (σπορ) και 
ψυχαγωγίας που θα τοποθετήσει σε αυτό καθώς και να προσκοµίσει στον ∆ήµο το 
ασφαλιστήριο αυτό συµβόλαιο µε αναγραφόµενα όλα τα είδη που ορίζεται να 
τοποθετηθούν. 
11- Ο ∆ήµος απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για τυχόν ατυχήµατα που θα προκληθούν 
από υπαιτιότητα του αναδόχου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, γι' αυτό και ο 
µισθωτής οφείλει να λάβει τα προσήκοντα µέτρα για την ασφαλή λειτουργία του.  
12.- Ο µισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε κατασκευή και 
αδειοδότηση χρειαστεί για την λειτουργία της δραστηριότητάς του, φέροντας αυτός την 
αποκλειστική ευθύνη για την χορήγηση της άδειας ή µή. Το µισθωτήριο που θα συναφθεί 
δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων που απαιτούνται για 
την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία εκµισθώνεται η δηµοτική έκταση (διάφορα 
είδη άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας, εκτός από τεχνικά παιχνίδια µε κερµατοδέκτες, µη 
µόνιµης εγκατάστασης. 
13.- Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του και να τηρεί κατά γράµµα όλες τις 
ισχύουσες υγειονοµικές, περιβαλλοντικές και αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν την 
υγιεινή και τις περί κοινής  ησυχίας διατάξεις. Η µή τήρηση των παραπάνω θα 
συνεπάγεται ακύρωση της σύµβασης. 
14.- Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις 
προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται για το χρονικό διάστηµα της 
µίσθωσης. Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου, ο οποίος διατηρεί το 
δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων του.  
15.- Ο µισθωτής υποχρεούται ακόµη, µόλις λήξει η σύµβαση και χωρίς καµία άλλη 
ειδοποίηση-όχληση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο προς χρήση, ευθυνόµενος  για  όσο 
χρόνο παρακρατεί το µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης να καταβάλει ως αποζηµίωση το 
συµφωνηµένο µίσθωµα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωµα του εκµισθωτή να  απαιτήσει 
και άλλη περαιτέρω ζηµία. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει τον µισθωτή, για την 
οποία υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ∆ήµο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο 
∆ήµος καταγγείλει τη σύµβαση για παράβαση των όρων της από το µισθωτή. 
16.- Κατά την απόδοση του µισθίου από τον µισθωτή στο ∆ήµο, ο µισθωτής υποχρεούται 
να προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε από 
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διάφορους κοινωφελείς οργανισµούς ή ∆ήµο (ήτοι ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τέλη ύδρευσης, 
αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.).  
Επίσης, ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογαριασµούς που τυχόν 
θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις µέχρι και την 
ηµέρα απόδοσης του µισθίου στο ∆ήµο. Άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται 
σύµφωνα µε την  είσπραξη δηµοσίων εσόδων. 
17.- Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ή 
του γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης από το ∆ήµο στο µισθωτή γίνεται, εάν δε 
καταπέσει, µετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή και τη λήξη της 
µίσθωσης.  
18.- Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 
Σε κάθε περίπτωση η πρόωρη λύση της σύµβασης, αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και έχει ως συνέπεια, πέραν της καταβολής των υπολοίπων µισθωµάτων και 
την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του ∆ήµου της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς 
αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα ή οποιεσδήποτε οφειλές. 
19.- Ο µισθωτής παραλαµβάνει το µίσθιο ως έχει, γνωρίζοντας την κατάστασή του και 
υποχρεούται µε δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές εντός αυτού µε 
τη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
Επίσης, υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης στην άµεση 
αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και συνεχή συντήρηση 
του µισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισµού του και γενικά, µε δαπάνες 
πάντοτε του µισθωτή.  
20.- Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το µίσθιο και να προβαίνει 
σε υποδείξεις στο µισθωτή για επισκευή και συµπλήρωση του εξοπλισµού του µισθίου, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που θα ορίζει, µε δαπάνες του µισθωτή. 
21.- Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για κάθε ζηµιά 
την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτή. 
Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση όλων 
των ειδών εξοπλισµού που ανήκουν στο µισθωτή µέχρι έξι (6) µήνες, είτε η εκµετάλλευση 
του µισθίου γίνει µε αυτεπιστασία του ∆ήµου είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο.  
22.- Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆ήµο ή µείωσης του 
µισθώµατος για βλάβη του µισθίου ή της δραστηριότητάς του από θεοµηνία ή άλλη 
τυχαία αιτία, που θα επέλθει σ' αυτόν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και 
απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς 
υπαιτιότητα του ∆ήµου.  
23.- Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί 
τους πολίτες µε τον απαιτούµενο σεβασµό, να φροντίζει µε υπευθυνότητα και 
σχολαστικότητα την τήρηση των συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού 
οφείλουν να συµπεριφέρονται προς τους πολίτες µε πνεύµα καλής θέλησης, κατανόησης 
και ανεκτικότητας. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα 
καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.  
Να φροντίζει κατά τη διάρκεια της µισθώσεως για τη διατήρηση της κατοχής του µισθίου 
και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού µε όλες τις αγωγές, έχοντας υπόψη την 
ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο για κάθε έστω και από ελαφρά αµέλεια, µείωση ή απώλεια 
δικαιωµάτων της. Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου, ο οποίος διατηρεί το 
δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων του. 
Επίσης, οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ήµο µε έγγραφό του κάθε προσβολή δικαιωµάτων 
αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο ∆ήµος οφείλει να παρέµβει.  
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24.- Ο µισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ήµο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού 
αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης,  σχέση έχουσα µε τη µίσθωση και 
την επαγγελµατική δραστηριότητα σ’ αυτή. 
25.- Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 
µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 
26.- Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες για την κοινή 
ησυχία, υγιεινή και καθαριότητα και να συµµορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις 
του ∆ήµου, αναφορικά µε την καθαριότητα, την τάξη, την ευπρέπεια του παραπάνω 
χώρου καθώς και των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας, αστυνοµικής και 
κάθε άλλης ειδικής νοµοθεσίας.  
27.- Στις υποχρεώσεις του µισθωτή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση κάδων 
απορριµµάτων, καλής κατασκευής, που θα πρέπει να τύχουν έγκρισης από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου, των οποίων το περιεχόµενο θα αδειάζεται τακτικά για να µην 
ρυπαίνεται ο περιβάλλων χώρος. Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τον 
καθηµερινό καθαρισµό και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της 
αισθητικής του χώρου  και του περιβάλλοντος χώρου καθ' όλο το 24ωρο, να 
συγκεντρώνει και να µεταφέρει τα απορρίµµατα στο κοντινότερο σηµείο από το οποίο 
περνά το απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο του ∆ήµου. 
Στην περίπτωση που δεν τηρείται η απόλυτη καθαριότητα στο χώρο, ο ∆ήµος θα έχει το 
δικαίωµα κατά την απόλυτη ευχέρεια και κρίση του, σωρρευτικά ή µή, α) να καταπίπτει 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, β) να εγείρει αγωγή αποβολής του µισθωτή 
καταγγέλλοντας την υπάρχουσα σύµβαση µίσθωσης και γ) να επιβάλλει πρόστιµο 
1.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται από τα αρµόδια όργανα. 
28.- Απαγορεύεται η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών ή άλλων αντικειµένων ικανών να 
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς στο µίσθιο καθώς επίσης και η τοποθέτηση 
µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων που προκαλούν θόρυβο ή κίνδυνο που µπορεί να 
ενοχλήσει τους περίοικους. Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε 
διαφήµισης στον δηµοπρατούµενο χώρο.  
29.- Η ηλεκτρονική ή άλλη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων καθώς και ο επαρκής 
φωτισµός του κατά την διάρκεια λειτουργίας του, αποτελούν υποχρέωση του µισθωτή.  
30.- Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι παντός τρίτου 
καθώς και έναντι του ∆ήµου για κάθε φθορά, ζηµιά ή βλάβη σε  πράγµατα ή πρόσωπα 
που θα προκληθεί µέσα στο χώρο  των εγκαταστάσεων και τον περιβάλλων χώρο 
ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του κατά την πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης. Επίσης 
υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να επισκευάζει οποιεσδήποτε ζηµιές που τυχόν θα 
προκληθούν εντός και εκτός των εγκαταστάσεων.  
31.- Ο χώρος εγκατάστασης θα λειτουργεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τις τυχόν 
αλλαγές του, που οφείλει ο µισθωτής να κοινοποιεί στο ∆ήµο καθ' όλη την διάρκεια της 
µίσθωσης. 
32.- Η εκµίσθωση µπορεί να ανακληθεί, για λόγους ∆ηµοσίου συµφέροντος, εθνικής 
άµυνας, συγκοινωνιακούς, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του 
περιβάλλοντος ή δηµόσιας υγείας,  αλλά και για λόγους κατασκευής δηµοσίων έργων. 
33.- Σε περίπτωση ανάκλησης της εκµίσθωσης από τον ∆ήµο ο µισθωτής υποχρεούται 
να αποχωρήσει άµεσα από την δηµοτική έκταση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης 
έναντι του ∆ήµου.  
 
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει στο ∆ήµο το 
δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης. 
 
Άρθρο 10ο - Υπογραφή της σύµβασης  
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α) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης 
της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 
προσέλθουν για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα 
εγγύηση εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.  
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι 
ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό 
της προηγούµενης. Και στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής δεν θα αποκτά το δικαίωµα της 
διαιρέσεως και διζήσεως.  
β) Στον πλειοδότη µετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής εφόσον την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε ένα επιτευχθησόµενο 
ετήσιο µίσθωµα από τη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της 
οριζόµενης προθεσµίας καταβολής του τιµήµατος καθώς και την καλή εκτέλεση των 
όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την 
πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.  
Επίσης, ο  µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και την τήρηση όλων 
των µέτρων ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση 
δεν θα µπορεί να λειτουργήσει και την ευθύνη αποκλειστικά θα φέρει ο µισθωτής χωρίς 
δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου. 
γ) Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σύµβασης. 
Η ανωτέρω σύµβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή 
τρίτων, ενώ τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών 
επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύµβαση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση 
αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών.  
 

Άρθρο 11ο - ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 
∆ι@ύγεια και θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον, δέκα (10) ηµέρες 
πριν από τη διενέργειά της,  
 α) Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα.   
 β) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου ∆ίου 
- Ολύµπου, Αγ. Νικολάου 15 στο Λιτόχωρο, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των 
κατά τόπους ∆Ε Ανατολικού Ολύµπου στην Λεπτοκαρυά και ∆Ε ∆ίου στην Κοντα-
ριώτισσα, καθώς και στη Κοινότητα Ν. Πόρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του Π∆ 270/81. 
 
Άρθρο 13ο - Λοιπές διατάξεις  
1) Όλοι οι όροι της σύµβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση 
οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται µόνο εγγράφως. 
2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:  
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης.  
β) Την εις βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον τούτο κρίνει σκόπιµο µε 
απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµιώσεως για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί το 
µίσθιο, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύµβασης εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιµο µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
δ) τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα 
δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον 
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τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.  
 
Άρθρο 14ο  – Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και 
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, Αγίου Νικολάου 15, 
Λιτόχωρο Τ.Κ. 60200, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη ∆ιεύθυνση: email: 
deligianni@dion-olympos.gr, τηλέφωνο: 2352350149, τηλεοµοιοτυπία: 2352350128.  
Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως και µία 
τουλάχιστον ηµέρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας και δηµοσιεύεται στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου στο Λιτόχωρο και των κατά τόπους ∆Ε Αν. 
Ολύµπου (Λεπτοκαρυά), ∆Ε ∆ίου (Κονταριώτισσα), καθώς και στη Κοινότητα Ν. 
Πόρων όπως επίσης και στο πρόγραµµα ∆ι@ύγεια  και την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
∆ίου-Ολύµπου.   

 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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