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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ  

           
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης εµβαδού 4.632,00 τ.µ., τµήµατος του υπ’ αριθµ. 
14 κληροτεµαχίου, στη θέση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ» της Κ. Κονταριώτισσας, για πολυετή καλ-

λιέργεια 
 

                 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 θέ-
µατα 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.-  Tο άρθρο 195 παρ. 3 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') «∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας» “Οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινο-
τικού συµβουλίου τους, να εκµισθώνουν µε δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα έως τριάντα 
(30) ετών, δηµοτικές και κοινοτικές εκτάσεις που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκοµία και 
δεν υπάγονται στη ρύθµιση της παρ. 1, ώστε οι εκτάσεις αυτές να αξιοποιηθούν. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται οι όροι της εκµίσθωσης. Η κατακύρωση γίνεται επίσης µε απόφαση 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου”.  
5.- Το άρθρο 196 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ., “Το πλήρες κείµενο των συµβάσεων, µε τις οποίες 
γίνεται εκµίσθωση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη από εν-
νέα (9) έτη, µεταγράφεται ατελώς, στα βιβλία µεταγραφών του ∆ήµου ή της Κοινότητας”.  
6.- Την υπ’ αριθµ. 171/2021 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 
“Ορισµός µελών επιτροπών εκµίσθωσης – εκποίησης ακινήτων και εκτίµησης ακινήτων για το 
έτος 2022”. 
7.- Την υπ’ αριθµ. 7/2021 Απόφαση της Κοινότητας Κονταριώτισσας σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκµίσθωση της ανωτέρω δηµοτικής έκτασης, για πολυετή καλλιέργεια. 
8.- Την υπ’ αριθµ. 121/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί, έγκρισης της εκµί-
σθωσης και καθορισµού των όρων δηµοπράτησης δηµοτικής έκτασης εµβαδού 4.632,00 τ.µ., 
τµήµατος του υπ’ αριθµ. 14 κληροτεµαχίου, στη θέση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ» της Κ. Κονταριώτισσας, 
για πολυετή καλλιέργεια.  
9.- Τις ανάγκες του ∆ήµου. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
δηµοπρασία πλειοδοτική, προφορική και φανερή για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης εµβα-
δού 4.632,00 τ.µ., τµήµατος του υπ’ αριθµ. 14 κληροτεµαχίου, στη θέση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ» της 
Κ. Κονταριώτισσας, για πολυετή καλλιέργεια, µε τους παρακάτω όρους:  
 
Άρθρο 1ο - Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου στο Λιτόχω-
ρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την Επιτροπή ∆ιενέρ-
γειας ∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 171/2021 Α∆Σ, στις 11 Ιανουαρίου 
2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.  
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Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άκαρπη, επαναλαµβάνεται στις 18 Ιανουαρίου 2022, 
την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και µε την ίδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 2ο – Αντικείµενο της δηµοπρασίας - Περιγραφή της έκτασης  
Η προς εκµίσθωση δηµοτική έκταση είναι τµήµα εµβαδού 4.632,00 τ.µ. του υπ’ αριθµ. 14 κλη-
ροτεµαχίου της οριστικής διανοµής αγροκτήµατος Κονταριώτισσας του 1931 συνολικού εµβα-
δού 78.625,00 τ.µ., µε στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α1, όπως περιγράφεται στο θεωρηµένο από 
τον Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου τοπογραφικό διάγραµµα του 
Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Λιακατά Αλέξανδρου. 
Το υπ’ αριθµ. 14 κληροτεµαχίο είναι αγρός εµβαδού 78.625,00 τ.µ., βρίσκεται στη  θέση 
«ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ» της Κοινότητας Κονταριώτισσας και περιήλθε στον ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου µε 
την υπ’ αρ. 2127/28.11.1996 Απόφαση µεταβίβασης κοινοχρήστων εκτάσεων του Γεν. Γραµ-
µατέα της Περιφέρειας Πιερίας, κατά πλήρη νοµή και κυριότητα και άνευ καταβολής τιµήµατος 
ή άλλης αποζηµίωσης, στην πρώην Κοινότητα Κονταριώτισσας. 
Η εν λόγω δηµοτική έκταση δεν είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής 
κτηνοτροφίας και δεν υπάγεται στη ρύθµιση της παρ. 1 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 
∆.Κ.Κ.   
Η έκταση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για πολυετή καλλιέργεια (δενδροφύτευση). 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου καταπατήσεις ή αυθαί-
ρετες επεµβάσεις επί του µισθίου καθ' υπέρβαση των οριζόµενων στην παρούσα, ανακαλείται 
µονοµερώς η σύµβαση µίσθωσης χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης από το ∆ήµο έναντι του 
µισθωτή και ενηµερώνεται η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να προβεί στη λήψη 
µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε την Κείµενη Νοµοθεσία.   
Ο µισθωτής φέρει τις δαπάνες των επισκευών που απαιτούνται για την τακτική χρήση και 
κάρπωση, καθώς και εκείνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των οικηµάτων, των αποθη-
κών, των δρόµων, των τάφρων ή των περιφραγµάτων. Επίσης φέρει τις δαπάνες για την τα-
κτική εκµετάλλευση του πράγµατος, και ιδίως για την καλλιέργεια. 
Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να εκµεταλλεύεται το µίσθιο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τον 
προορισµό του και ιδίως να φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι 
παραγωγικό. Χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή, ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να µεταβάλει 
τον υφιστάµενο τρόπο εκµετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σηµαντικά πέρα από το 
χρόνο της µίσθωσης. 
 
Άρθρο 3ο – ∆ιάρκεια της µίσθωσης 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών ήτοι, αρχόµενη από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και την αντίστοιχη ηµεροµηνία συµπλήρωσης 
των είκοσι (20) ετών. ∆εν εµπίπτει στις εµπορικές µισθώσεις του Π.∆. 34/1995 και εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 621-637 του Α.Κ. «περί µίσθωσης πράγµατος». Μετά τη λήξη 
αυτής, ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το µίσθιο στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου ελεύθερο 
κατά χρήση.  
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, κατά ποσοστό 100% της µετα-
βολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους (απλή δωδε-
κάµηνη µεταβολή) όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΣΥΕ, υπολογιζόµενο πάντοτε επί του κα-
ταβαλλοµένου µισθώµατος του αµέσως προηγούµενου έτους και χωρίς άλλη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δείκτης είναι αρνητικός δεν θα υπάρ-
χει αναπροσαρµογή. Η προσαύξηση θα ισχύσει από τον δεύτερο χρόνο της µίσθωσης. 
 
 Άρθρο 4ο – Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς  
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ/στρέµµα και 
συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (463,2€) ευρώ/έτος.  
Το ποσό της κάθε προφορικής προσφοράς ορίζεται σε ένα (1,00) ευρώ/στρέµµα.  
 
 Άρθρο 5ο – Προθεσµία καταβολής µισθώµατος 
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Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου για το 1ο   έτος µε 
την υπογραφή του συµφωνητικού προκαταβολικά και για τα επόµενα έτη έως την 31 Οκτωβρί-
ου κάθε έτους, διαρκούσης της µίσθωσης.  
Τα τέλη χαρτοσήµου  της µίσθωσης µε τις αναλογούσες κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ, όπως και ανα-
λογούσες κρατήσεις υπέρ του ∆ήµου,  βαρύνουν τον  µισθωτή. 
Τυχόν καθυστέρηση καταβολής του ετήσιου καταβαλλόµενου µισθώµατος, επιφέρει την αυτο-
δίκαιη κήρυξη ως έκπτωτου του µισθωτή, τη λύση της µίσθωσης, την έξωση από το µίσθιο, την 
αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου και τη διενέργεια νέας 
δηµοπρασίας εις βάρος του µισθωτή και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έκαστος, για την επί το έλασσον διαφορά του µισθώµατος, η οποία ενδέχε-
ται να προκύψει από τη νέα δηµοπρασία καθώς και για την καταβολή του αναλόγου µισθώµα-
τος µέχρι την υπογραφή της νέας σύµβασης µισθώσεως, το οποίο θα υπολογισθεί βάσει του 
τελευταίου ετήσιου µισθώµατος, το οποίο ο έκπτωτος µισθωτής όφειλε να  καταβάλλει. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ετήσιου µισθώµατος, ο µισθωτής είναι υποχρεω-
µένος να καταβάλλει µε τη νόµιµη προσαύξηση κατά µήνα, η οποία άρχεται από την επόµενη 
της ηµέρας που έπρεπε να γίνει η εν λόγω καταβολή στο Ταµείο του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, 
χωρίς να απαλλάσσεται από τις συνέπειες που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο.  
Για τη διεκδίκηση του καθυστερούµενου µισθώµατος µετά των νοµίµων προσαυξήσεων του 
ανά µήνα, ο ∆ήµος ∆ίου – Ολύµπου έχει το δικαίωµα να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες 
από το Νόµο ΚΕ∆Ε (Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων) και όλες τις εξώδικες ή δικαστι-
κές ενέργειες κατά του µισθωτή και του εγγυητή του.  
Το νόµιµο ενέχυρο του εκµισθωτή αγροτικού κτήµατος για την εξασφάλιση του µισθώµατος 
εκτείνεται και στους καρπούς του µισθίου, εφόσον αυτοί δεν είναι από τους ακατάσχετους. 
 
Άρθρο 6ο - Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, προφορική και φανερή, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα η-
µέρα και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, που ορίστηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 171/2021 Α∆Σ και ισχύει ως σήµερα. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη 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 πλειοδο-
τούντα, 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 δη-
µοπρασίας 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 ενδιαφερόµενου να συµ-
µετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµε-
νους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά δηµοπρασίας συντάσσονται εφ'  απλού 
χάρτου. 
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέρ αυτού που προ-
σέφερε το µεγαλύτερο ποσό.   
 
Επανάληψη της δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον: α) 
το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασύµφορου επιτευχθέ-
ντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος περί της διενέργειας της δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύ-
ρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογρά-
ψουν τα πρακτικά και γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της ∆ιοικητικής Αρχής, δεν προσέλθει αυτός µε 
τον εγγυητή του εµπροθέσµως για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης.   
 
Άρθρο 7ο – ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία  
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Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρι-
κής µορφής καθώς και κοινοπραξίες και συνεταιρισµοί. 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων της πα-
ρούσας διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του µισθίου, χωρίς να δικαιούται εκ 
των υστέρων να προβάλει ενστάσεις για πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του µισθίου 
ή για τυχόν έλλειψη συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων.   
 
∆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) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν 
µέλη των ∆ιοικητικών των Συµβουλίων, τις συµβατικές τους υποχρεώσεις προς τον ∆ήµο ∆ίου 
– Ολύµπου.  
γ) Οι οφειλέτες του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, δεν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία ούτε σαν 
πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δι-
καστικές υποθέσεις µε τον ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους 
προς αυτόν.  
 
Άρθρο 8ο- ∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Εγγύηση 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιενέρ-
γειας της ∆ηµοπρασίας κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειάς της, φάκελο που θα απευθύνεται 
προς το ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου και θα φέρει ένδειξη για την δηµοπρασία δηµοτικής έκτασης 
εµβαδού 4.632,00 τ.µ., τµήµατος του υπ’ αριθµ. 14 κληροτεµαχίου, στη θέση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ» 
της Κ. Κονταριώτισσας για πολυετή καλλιέργεια, µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:    
α.- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εται-
ρικής µορφής ή κοινοπραξίας ή συνεταιρισµού πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστα-
τικό, 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 σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λε-
πτών (46,32) 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 ετή-
σιο µίσθωµα όπως αυτό θα επιτευχθεί από την δηµοπρασία, η οποία θα ισχύει για όλη τη 
µισθωτική περίοδο, δηλαδή µέχρι την οριστική παράδοση του µισθίου από το µισθωτή στο 
∆ήµο έως τη λήξη της µισθωτικής σχέσης.  
Ουδείς γίνεται δεκτός στην δηµοπρασία εάν δεν προσκοµίσει, για την συµµετοχή του 
στην δηµοπρασία, την εγγυητική επιστολή. 
γ.- Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο 
πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 
την οποία θα συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως.  
Ο εγγυητής θα πρέπει να είναι τρίτο αξιόχρεο πρόσωπο που δεν ανήκει στη στενή οικογένεια 
του µισθωτή µε το οποίο έχουν κοινή οικονοµία, όπως σύζυγοι, τέκνα κ.λ.π.  
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, του εγγυη-
τή του και του νοµίµου εκπροσώπου.  
ε.- Πιστοποιητικό από την αρµόδια δικαστική αρχή περί µή πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκα-
στικής 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.  
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ζ.- Ασφαλιστική ενηµερότητα του πλειοδότη, του εγγυητή και του νοµίµου εκπροσώπου. 
 η.- Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου καθώς και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
∆ΕΥΑ∆ΟΛ για µή οφειλές προς τον ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου και της επιχείρησης αντίστοιχα, του 
πλειοδότη του εγγυητή του και του νοµίµου εκπροσώπου. 
θ.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του πλειοδότη και του εγγυητή του, ότι:  
1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  
2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης 
του (δενδροκοµία), λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του ∆ήµου για τη χρήση του για καλλιέργεια 
και δενδροκοµία και ειδικότερα του δικτύου άρδευσης και βρίσκουν αυτό της απολύτου αρε-
σκείας τους. 
ι.- Στην περίπτωση συµµετοχής νοµικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς 
και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ), για τα νοµικά πρόσωπα και για όλα τα φυσικά πρό-
σωπα που ορίζονται ως νόµιµοι εκπρόσωποι από το καταστατικό τους καθώς και του ορισµέ-
νου εκπροσώπου για τη δηµοπρασία, προσκοµίζοντας και την απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου που τον ορίζει. 
Αναλυτικά:  
-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 εκ-
προσώπου, 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 σύστα-
σης µε τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ, πιστοποιητι-
κό/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 εξουσιοδο-
τούν µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας 
-Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµι-
µα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του καταστα-
τικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ, πιστο-
ποιητικό/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 πρωτότυ-
πα ή επικυρωµένα αντίγραφα.  
Για όποια πιστοποιητικά των ανωτέρω δεν εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές, υποβάλλεται 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  του υπόχρεου.  
Για τα νοµικά πρόσωπα η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 
 
Άρθρο 9ο - Εγγυητής  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπο-
γράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον υ-
πεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  
Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκοµίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) του 8ου 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 σύµβα-
σης, 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 10ο – ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
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Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µή έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της ∆ιοικητικής Αρχής που 
έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται και κατακυρώνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας και  µέχρι να εγκριθούν αυτά, ο τελευ-
ταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του δεσµεύονται από την προσφορά τους, χωρίς να µπορούν 
να προβάλλουν δικαίωµα παραίτησης ή αποζηµίωσης από το ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου εξαιτίας 
καθυστέρησης της έγκρισης ή τυχόν µή έγκρισης των πρακτικών δηµοπρασίας από τα ανωτέ-
ρω αρµόδια όργανα.  
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µε την έγκριση του αποτελέσµατος από 
τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.  
 
Άρθρο 11ο - Σύµβαση  
α.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, 
που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της ∆ιοικητικής Αρχής περί κατακυ-
ρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή 
του στο ∆ηµοτικό κατάστηµα για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει µε τον εγγυητή του µέσα στην παραπάνω προθε-
σµία, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου χωρίς δικαστική 
παρέµβαση και διενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, για την τυχόν µεί-
ωση του προϊόντος της εκµίσθωσης της δεύτερης δηµοπρασίας σε σχέση µε αυτό της προη-
γούµενης (αρχικής), καθώς και για την καταβολή του µισθώµατος µέχρι την υπογραφή της νέ-
ας σύµβασης µισθώσεως, υπολογιζοµένου του µισθώµατος βάσει της προσφοράς του τελευ-
ταίου πλειοδότη.  Η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου και στην 
περίπτωση που λυθεί η µίσθωση µε υπαιτιότητα του µισθωτή, ή για παράβαση ή  
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης. Και σε αυτή την περίπτωση ενεργείται αναπλει-
στηριασµός µε ευθύνη του αρχικού µισθωτή.  
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι  
καταρτίστηκε οριστικά. 
β.- Στον πλειοδότη µετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής εφόσον την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε ένα (1) ετήσιο µίσθωµα όπως 
αυτό θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζό-
µενης προθεσµίας καταβολής του µισθώµατος καθώς και την καλή εκτέλεση των όρων της δι-
ακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρω-
ση των όρων αυτής.  
γ.- Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σύµβασης.   
 
Άρθρο 12ο – ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις συµβαλλοµένων  
1.- Ο µισθωτής υποχρεούται να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, 
τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι από 
κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις προσήκουσες αγωγές που του εκχωρούνται για το χρονικό 
διάστηµα της µίσθωσης. Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου σε αποζηµίωση, ο 
οποίος διατηρεί το δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος για την περιφρούρη-
ση των συµφερόντων του.  
Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ήµο µε έγγραφο  του κάθε προσβολή των δικαιωµάτων 
αυτού και κάθε σχετική δίκη, στην οποία ο ∆ήµος οφείλει να παρέµβει. Ο µισθωτής οφείλει να 
γνωστοποιεί στο ∆ήµο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικα-
στικής απόφασης, σχέση έχουσα µε τη µίσθωση και την επαγγελµατική δραστηριότητα σ’ αυ-
τή. 
2.- Ο µισθωτής δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση ή ελάττωση του µισθώµατος για βλάβη 
του µισθίου ή των προϊόντων του λόγω θεοµηνίας, πυρκαγιάς, πληµµύρας, για διαφυγόντα 
κέρδη κ.λ.π. ή άλλης αιτίας εκτός των νόµιµων γεγονότων που τυχόν επακολουθήσουν της 
σύµβασης και µεταβάλλουν τις προϋποθέσεις που τη συνετέλεσαν.  

ΑΔΑ: 6Ψ6ΘΩ9Δ-Μ1Μ



 

3.- Η έκταση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για τον οποίο εκµισθώ-
θηκε, µε την προϋπόθεση να µην υποβαθµίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητας. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε µετατροπή της χρήσης του µισθίου, 
όπως και η συνολική ή µερική υπεκµίσθωση, ή µε οποιονδήποτε τίτλο µε ή χωρίς αντάλλαγµα 
παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτους, χωρίς την σαφή έγγραφη συγκατάθεση του 
εκµισθωτή. 
4.- Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου καταπατήσεις ή αυ-
θαίρετες επεµβάσεις επί της δηµοτικής έκτασης κατά παράβαση των παραπάνω οριζοµένων, 
ανακαλείται µονοµερώς η σύµβαση µισθώσεως χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης από το  µι-
σθωτή έναντι του ∆ήµου.  
5.- Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός του εκµισθούµενου, καθώς και η το-
ποθέτηση σε αυτόν µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων που µπορεί 
να βλάψουν το ακίνητο και την γύρω περιοχή ή ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.   
6.- Για κάθε εργασία τεχνικής φύσεως που θα γίνει θα πρέπει ο µισθωτής να έχει τη σύµφωνη 
γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
7.- Ο µισθωτής υποχρεούται, καθ'  όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο µίσθιο, στην κατα-
βολή όλων των δηµοσίων και δηµοτικών φόρων και δαπανών, όπως και κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύµατος ή νερού κ.λ.π. που βαρύνουν το µίσθιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
8.- Απαγορεύεται στο µισθωτή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταρρύθµιση στο µίσθιο 
χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή. Κάθε παράνοµη τροποποίηση ή µεταρρύθµιση 
του µισθίου που γίνεται και ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραµένει 
προς όφελος του µισθίου χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή.  
9.- Ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα πάντως να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην αρ-
χική τους κατάσταση µε δαπάνες του µισθωτή. 
10.- Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του µισθίου, διαφορετικά ευθύνεται 
σε αποζηµίωση για φθορές και βλάβες που έγιναν στο µίσθιο από αυτόν ή το προσωπικό του, 
εκτός από αυτές που προέρχονται από τη συνηθισµένη χρήση.  
11.- Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και οφείλονται σε κακή 
χρήση του µισθίου εκ µέρους του µισθωτή και τρίτων, βαρύνουν το µισθωτή. Ο µισθωτής ο-
φείλει να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµία που θα υποστεί από την παράβαση των υπο-
χρεώσεων της µίσθωσης.  
Επίσης δεν δικαιούται να προβεί  σε τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση στο µίσθιο που να 
µεταβάλλει την αρχική του µορφή, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώ-
σεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς τη άδεια του ∆ήµου συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή, λόγω 
παράβασης των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης.    
12.- Η σιωπηρή αναµίσθωση ή η σιωπηρή παράταση του χρόνου της µίσθωσης, αποκλείεται 
απολύτως και για κανένα λόγο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναµίσθωση ή σιωπηρή 
παράταση του χρόνου της µίσθωσης, η για οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραµονή του µισθωτή 
στο µίσθιο, µετά την λήξη ή λύση της µίσθωσης. Απαγορεύεται επίσης η µερική ή ολική υπεκ-
µίσθωση του µισθίου  ή η µερική ή ολική παραχώρησή του σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο µε αντάλλαγµα ή χωρίς καθώς και  η φανερή ή κρυφή συνεγκατάσταση ο-
ποιουδήποτε τρίτου σε αυτό, εκτός εάν λάβει σχετική απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τυχόν 
µισθώµατα θα εισπραχθούν µετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης 
µίσθωσης, θεωρούνται αποζηµίωση χρήσης λόγω µη εµπρόθεσµης παράδοσης του µισθίου 
και σε καµία περίπτωση ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της µίσθωσης.  
13.- Εάν ο µισθωτής είναι εταιρεία κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να εγκρίνε-
ται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της τροποποίη-
σης θα προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού στο ∆ήµο 
µαζί µε το αντίστοιχο ΦΕΚ ανώνυµης εταιρείας ή βεβαίωση ΓΕΜΗ.  
14.- 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.  
15.- Ο ∆ήµος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται σήµερα το µίσθιο και κυρίως για την ποιότητα του εδάφους του 
µίσθιου, της οποίας ο µισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. 
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Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος. Ακόµα, αποκλείεται 
στο µισθωτή η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό.  
16.- Οι δαπάνες κατασκευής και µετέπειτα συντήρησης των εγκαταστάσεων που θα απαιτη-
θούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και οφείλονται στη χρήση του µισθίου εκ µέρους του µι-
σθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το µισθωτή. Ο µισθωτής οφείλει να αποζηµιώσει το ∆ήµο  για κάθε 
ζηµία την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων της µίσθωσης.   
17.- Οποιεσδήποτε δαπάνες για κατασκευή εγκαταστάσεων και τυχόν αδειοδότηση αυτών, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για τα ανω-
τέρω, µη υποχρεουµένου του ∆ήµου σε οποιαδήποτε ενέργεια. Το µισθωτήριο που θα συναφ-
θεί δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων που απαιτούνται για 
την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία εκµισθώνεται η δηµοτική έκταση. 
18.- Ο µισθωτής υποχρεούται ακόµη, µόλις λήξει η σύµβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο 
προς χρήση και σε καλή κατάσταση µετά τις τυχόν εγκαταστάσεις προσθήκες και βελτιώσεις 
του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα υλικό. Τα υλικά θα παραµείνουν για 
όφελος του ∆ήµου χωρίς αποζηµίωση. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει τον µισθωτή. 
Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ∆ήµο, ακόµη δε και αθροιστικά στην 
καταβολή λόγω συµπεφωνηµένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το ετήσιο µίσθωµα για 
κάθε µήνα καθυστέρησης παράδοσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η 
καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ∆ήµος καταγγείλει τη σύµβαση 
για παράβαση των όρων της από το µισθωτή. 
19.- Κατά την απόδοση του µισθίου από τον µισθωτή στο ∆ήµο, ο µισθωτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε από διάφορους 
κοινωφελείς οργανισµούς ή ∆ήµο (∆ΕΗ, Φόροι, άρδευση, κλπ.). Επίσης ο µισθωτής υπο-
χρεούται 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 διαδικασία είσπραξης των δη-
µοσίων εσόδων. 
20.- Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος µέχρι τη λήξη αυτής. Σε κάθε περίπτωση η 
πρόωρη λύση της σύµβασης, αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχει ως συνέπεια 
την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του ∆ήµου της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να 
συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα ή οποιεσδήποτε οφειλές.   
21.- Ο µισθωτής παραλαµβάνει το µίσθιο ως έχει, γνωρίζοντας την υπάρχουσα κατάστασή του 
και υποχρεούται µε δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καλλιέργειά 
του. 
22.- Επίσης, υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης στην άµεση αποκα-
τάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στην καλή και συνεχή συντήρηση του µισθίου 
µε δαπάνες του πάντοτε. Σε κάθε περίπτωση που ο µισθωτής θα προβαίνει σε εργασίες δεν 
θα δικαιούται να ζητά συµψηφισµό αυτών µε µισθώµατα.  
23.- Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το µίσθιο και να προβαίνει σε 
υποδείξεις στο µισθωτή για τυχόν συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του µισθίου, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που θα ορίζει, µε δαπάνες του µισθωτή. 
24.- Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για κάθε ζηµιά την 
οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτή.  
25.- 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.  
26.- 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 επέλ-
θει σ' αυτόν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής 
του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου.  
27.- Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 
28.- Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφηµιστικής πινακίδας στο µίσθιο.  
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29.- Η ηλεκτρονική ή άλλη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων καθώς και ο επαρκής φωτι-
σµός 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 του µισθίου ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του κατά την 
πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης. Επίσης, υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να αποκαθιστά οποι-
εσδήποτε ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν εντός του µισθίου.  
31- Ο ∆ήµος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα που θα προκληθούν από τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων, γι' αυτό και ο µισθωτής οφείλει να λάβει τα προσήκοντα µέτρα για την 
ασφαλή λειτουργία τους.  
32.- Επίσης, ο  µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και να τηρεί όλα τα µέ-
τρα ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα µπορεί 
να λειτουργήσει και την ευθύνη αποκλειστικά θα φέρει ο µισθωτής χωρίς δικαίωµα αποζηµίω-
σης έναντι του ∆ήµου. 
33.- Όλες οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του µισθίου, µετά την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης περιέρχονται αυτοµάτως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή 
και κατοχή στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου.   
34.- Η µίσθωση µπορεί να ανακληθεί, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, συ-
γκοινωνιακούς, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, του περιβάλλοντος, 
της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής δηµοσίων έργων, όπως επίσης και σε 
περίπτωση που κριθεί η χρήση του απαραίτητη για οποιοδήποτε λόγο από το ∆ήµο. 
35.- Σε περίπτωση ανάκλησης της εκµίσθωσης από το ∆ήµο ο µισθωτής υποχρεούται να α-
ποχωρήσει άµεσα από το µίσθιο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου.  
Επίσης, ο ∆ήµος δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο µισθωτή, ούτε έχει υποχρέωση αποζηµιώσε-
ως αυτού, εάν δεν µπορέσει να παραδώσει σε αυτόν το µίσθιο εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή 
εµποδίων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.  
36.-  Αποκλείεται στον µισθωτή η µονοµερής λύση της σύµβασης. 
37.- Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση να αποδώσει το µί-
σθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε µε όλες τις πάγιες εγκαταστάσεις, διαφορετικά ευθύνε-
ται σε αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
38.- Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία αρχαιοτήτων, σε 
περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εργασιών στο µίσθιο.  
39.- Εκτός από την µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από το ∆ήµο κατά τα ανωτέρω, η λή-
ξη της σύµβασης αυτής χωρεί αυτοδικαίως σε περιπτώσεις θανάτου, συνταξιοδότησης ή νοµι-
κής ανικανότητας του µισθωτή (επί φυσικού προσώπου) ή λύση της εταιρικής σύµβασης (επί 
νοµικού προσώπου). Στους κληρονόµους του µισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα µισθωτικό 
δικαίωµα. 
Στις περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται εκ νέου στην κατοχή και χρήση και εκµετάλλευση 
του ∆ήµου.  
40.- Αν ο µισθωτής ζητήσει την πρόωρη λύση της µίσθωσης και πριν από την συµπλήρωση 
ενός (1) έτους από την έναρξη της αυτής, θα πρέπει να επικαλείται σπουδαίο λόγο ή απρόο-
πτη µεταβολή συνθηκών και να γνωστοποιήσει τους παραπάνω λόγους τουλάχιστον προ 
τριών (3) µηνών στον εκµισθωτή ∆ήµο, επιδιώκοντας τη συναινετική λύση της µίσθωσης, στην 
περίπτωση αυτή θα υποχρεούται να καταβάλλει µισθώµατα τριών (3) µηνών από την γνω-
στοποίηση της πρόωρης λύσης. ∆ιαφορετικά ο εκµισθωτής ∆ήµος εφόσον η επίκληση των 
παραπάνω λόγων γίνει µετά παρέλευση ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, θα 
δικαιούται να  απαιτήσει µισθώµατα τουλάχιστον ενός (1) έτους.         
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η δε τροποποίησή τους µπορεί να γίνει µό-
νο εγγράφως από το ∆ήµο καθώς και η παράβαση αυτών παρέχει στο ∆ήµο το δικαίω-
µα καταγγελίας της σύµβασης και έξωση του µισθωτή. 
Σε περίπτωση µή τήρησης ή τυχόν διαφοροποίησης των όρων της παρούσας διακήρυ-
ξης, θα ισχύσουν οι διατάξεις που ορίζονται στην κείµενη Νοµοθεσία.  
 
Άρθρο 13ο – Μεταγραφή σύµβασης  
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Το πλήρες κείµενο της σύµβασης (συµφωνητικού) θα µεταγραφεί ατελώς, στα βιβλία µετα-
γραφών του Υποθηκοφυλακείου - Κτηµατολογικού Γραφείου Κατερίνης, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 196 του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”. 
 
Άρθρο 14ο – Λοιποί όροι  
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 χωρίς την παρέµβαση των δικαστηρίων.  
β) Την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή 
του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
γ) Την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την 
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύµβασης εφόσον κρίνει τούτο σκό-
πιµο µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
δ) Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα δηµοσί-
ευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο, βαρύ-
νουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων.  
 
Άρθρο 15ο – ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ι@ύγεια 
(περίληψή της) 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 Λιτοχώ-
ρου, του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆Ε ∆ίου (Κονταριώτισσα) και ∆Ε Ανατολικού Ολύµπου 
(Λεπτοκαρυά) καθώς και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Κοινότητας Κονταριώτισσας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π∆ 270/81. 
 
Άρθρο 16ο – Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις (email): protokollo@dion-olympos.gr, deligianni@dion-olympos.gr, τηλέ-
φωνα: 2352350149, 2351350118. 
Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύ-
στερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως και µία ηµέρα πριν την 
έναρξη της δηµοπρασίας και δηµοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου 
στο Λιτόχωρο και της Κοινότητας Κονταριώτισσας καθώς και στα πρώην ∆ηµαρχεία 
∆ίου (Κονταριώτισσα) και Ανατολικού Ολύµπου (Λεπτοκαρυά) καθώς και στο πρό-
γραµµα ∆ι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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