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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
Γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ εληόο ηνπ δεκνηηθνύ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ 

ΔΗΜΑ» Ληηνρώξνπ 
 

   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 
 
Έρνληαο ππόςε:  
1.- Σν Π.Γ. 270/81, (ΦΔΚ 77/30-03-1981 ηεχρνο Α΄) “Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ 
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”.  
2.- Σν άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 “Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα 
φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ Νφκνπ 
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ”. 
3.- Σν άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ζη΄ ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87/Α'/7-6-
2010).  
4.- Σν άξζξν 192 ηνπ N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεχρνο Α') “Γεκνηηθφο θαη 
Κνηλνηηθφο Κψδηθαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 
4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α΄/19-07-2018 Πξφγξακκα - ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι). 
5.- Σελ ππ’ αξηζκ. 184/2022 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-
Οιχκπνπ “Οξηζκφο κειψλ επηηξνπψλ εθκίζζσζεο- εθπνίεζεο αθηλήησλ θαη 
εθηίκεζεο αθηλήησλ γηα ην έηνο 2022”. 
6.- Σελ ππ’ αξηζκ. 05/2022 Απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Ληηνρψξνπ ππέξ ηεο 
εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ εληφο ηνπ δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ»  
Ληηνρψξνπ.  
7.- Σo ππ’ αξηζκ. πξση. 16443/16-11-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ-Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο, Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ην Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην έρεη 
ππαρζεί ζην Ν.4178/2013, δειαδή είλαη ηαθηνπνηεκέλν πνιενδνκηθά. 
8.- Σελ ππ’ αξηζκ. 2606855/14-08-2014 δήισζε βεβαίσζεο ππαγσγήο ζην 
Ν.4178/2013, κε Hιεθηξνληθφ θσδηθφ: 56E2BEDDE9516C3. 
9.-  Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 1087 Φ.700.3/727/03-05-2018 Πηζηνπνηεηηθφ Ππξνπξνζηα-
ζίαο. 
10.- Σν ππ’ αξηζκ. Αζθαιείαο: EHPPQ-8U6NH-9LDAE-G/29-09-2022 Πηζηνπνηεηηθφ 
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ). 
11.- Σελ ππ’ αξηζκ. 17357/07-11-2022 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο. 
12.- Σελ ππ’ αξηζκ. 147/2022 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηεο 
εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» 
Ληηνρψξνπ. 
13.- Σελ ππ’ αξηζκ. 623/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαζνξηζκνχ 
ησλ φξσλ δεκνπξάηεζε θαη ηελ αξ.1/2023 ηξνπνπνίεζε απηήο. 
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14.- Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 
δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» Ληηνρψξνπ, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 
Άξζξν 1ν - Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ ζην 
Ληηφρσξν, νδφο Αγίνπ Νηθνιάνπ 15, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ, ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 184/2022 
ΑΓ, ζηηο  15/03/2023  θαη ψξα 11π.κ. 
ε πεξίπησζε αγφλνπ απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ 
δηαγσληζκνχ, απηφο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 22/03/2023 ηελ ίδηα ψξα, ζηνλ ίδην ρψξν 
θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή.  
 
Άξζξν 2ν - Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο – πεξηγξαθή αθηλήηνπ  
Σν ελ ιφγσ θπιηθείν είλαη εκβαδνχ 16 η.κ. θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ θιεηζηνχ δεκνηηθνχ 
γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ. χκθσλα κε ηo ππ’ 
αξηζκ. πξση. 16443/16-11-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο, Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ 
Γήκνπ καο, ην δεκνηηθφ γπκλαζηήξην έρεη ππαρζεί ζην Ν.4178/2013, δειαδή είλαη 
ηαθηνπνηεκέλν πνιενδνκηθά. 
Ο πξνο εθκίζζσζε ρψξνο ζα ιεηηνπξγήζεη σο θπιηθείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αζινχκελσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γπκλαζηεξίνπ  
«ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
17357/07-11-2022 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 
Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, ππάξρνπλ δχν είζνδνη κηα εζσηεξηθά 
θαη κηα εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Δζσηεξηθά ηνπ θπιηθείνπ πθίζηαηαη κία απνζήθε 1,50 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη κε χςνο 1,30 κέηξα. Αθφκα ην θπιηθείν δηαζέηεη εμσηεξηθφ 
ζηεγαζκέλν ρψξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ εμήο 
εμνπιηζκφ:  

 Ψπγείν-βηηξίλα δηαζηάζεσλ 1,30(κήθνο)x0,70(πιάηνο)x2,00(χςνο) κ. κε δπν 

ζπξφκελα αλνηγφκελεο πφξηεο. 

 Ψπγείν δηαζηάζεσλ 2,35(κήθνο)x0,75(πιάηνο)x0,90(χςνο) κ. κε κεηαιιηθφ 

πάγθν επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, βξχζε θαη ξάθη δηαζηάζεσλ 2,34(κήθνο)x 

0,38(πιάηνο) κ.. 

 Σξία δίθπιια ππεξπςσκέλα ληνπιάπηα ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 2,50(κήθνο)x 

0,33(πιάηνο)x0,63(χςνο) κ..   

 Νηνπιάπη θνπδίλαο κε λεξνρχηε θαη βξχζε, ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ  

0,80(κήθνο)x0,50(πιάηνο)x0,90(χςνο) κ.. 

 Ράθη δηαζηάζεσλ 1,70(κήθνο)x0,20(πιάηνο). 

 Δπαγγεικαηηθή θαθεηηέξα θίιηξνπ «Βravilor Βonamat Νovo 2». 

 Σξαπέδη δηαζηάζεσλ 2,00(κήθνο)x0,6(πιάηνο) κ.. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο ζειήζεη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

επηζθεπή ή αλαθαίληζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ 

ηνλ ίδην, ν δε ρξφλνο επηζθεπήο ζα ζεσξεζεί σο ρξφλνο κίζζσζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαηαπαηήζεηο 
ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ηνπ κηζζίνπ, θαζ' ππέξβαζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ 
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παξνχζα, ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβεί ζε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 
κίζζσζεο, ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή έλαληη ηνπ 
Γήκνπ θαη ελεκεξψλεηαη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε 
ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ Κείκελε Ννκνζεζία. 
 
Άξζξν 3ν - Δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο  
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  ηεζζάξσλ (4  )εηψλ ήηνη, απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία 
ζπκπιήξσζεο ηεο 4εηίαο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο ηνπ Π.Γ. 34/1995.  
Πξνθνξηθή ή ζησπεξή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ξεηψο απνθιείεηαη. Παξάηαζε ηεο 
κίζζσζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα κία θνξά θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, αλαπξνζαξκφδνληαο ην κίζζσκα θαη γηα ρξφλν φρη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 
αξρηθφ ρξφλν.  
Μεηά ηε ιήμε απηήο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ην κίζζην ζην Γήκν Γίνπ – 
Οιχκπνπ ειεχζεξν θαηά ρξήζε, κε φιεο ηηο πξνζζήθεο, εγθαηαζηάζεηο θαη βειηηψζεηο 
πνπ ζα ππάξρνπλ έσο ηφηε ζ’ απηφ, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα 
ηηο δαπάλεο απηψλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη απηά, εθηφο αλ δεηήζεη απηφ  ν 
εθκηζζσηήο, νπφηε ππνρξενχηαη λα ην παξαδψζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 
παξαιακβάλεη.  
 
Άξζξν 4ν - Ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο – Καηαβνιή κηζζώκαηνο 
Ωο θαηψηαην φξην πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ επξψ (2.400,00.€) επξψ εηεζίσο θαη σο κεληαίν κίζζσκα ην πνζφ ησλ 
δηαθνζίσλ (200 €), αλαπξνζαξκνδφκελν ηειηθά ζην επηηεπρζεζφκελν νξηζηηθφ πνζφ 
κεληαίνπ κηζζψκαηνο απφ ηε δεκνπξαζία απνηέιεζκα.  
Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 100% ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 
κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), φπσο απηή 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.), 
ππνινγηδφκελν πάληνηε επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κηζζψκαηνο ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ρσξίο άιιε απφθαζε ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο είλαη αξλεηηθφο δελ ζα ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή. Η 
πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη σο εμήο: γηα ην 1ν κηζζσηηθφ έηνο ζα θαηαβιεζεί θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εθάπαμ θαη πξνθαηαβνιηθά. Απφ ην 2ν κηζζσηηθφ 
έηνο, ην κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην 1ν δεθαήκεξν θάζε κε δεδνπιεπκέλνπ 
κήλα. Μαδί κε ην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ραξηφζεκν 3,6% πνπ βαξχλεη 
επηπιένλ ην κηζζσηή. ην κίζζσκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα ηελ 
θαηαλάισζε ξεχκαηνο θαη χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ηνπ κηζζίνπ. 
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ κηζζψκαηνο, ν κηζζσηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαβάιιεη κε ηε λφκηκε πξνβιεπφκελε πξνζαχμεζε, ε 
νπνία άξρεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο πνπ έπξεπε λα γίλεη ε θαηαβνιή ζην 
Σακείν ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ. Δάλ δε ε θαζπζηέξεζε είλαη επαλαιακβαλφκελε 
θαη νθείιεηαη ζε δπζηξνπία, ζα πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφδνζεο κηζζίνπ 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο άξζξα 638-
645ΚΠνιΓ. 
Γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ θαζπζηεξνχκελνπ κηζζψκαηνο κεηά ησλ λνκίκσλ 
πξνζαπμήζεσλ, ν Γήκνο Γίνπ – Οιχκπνπ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν πεξί ΚΔΓΔ ελέξγεηεο θαηά ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εγγπεηή 
ηνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Α.Κ.-  
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Άξζξν 5ν - Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο - Επαλάιεςε Δεκνπξαζίαο  
Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή, ζα δηεμαρζεί δε θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα 
ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο. Δθφζνλ εμαθνινπζνχλ 
άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 
νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα 
πξαθηηθά.  
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο 
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ 
εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ 
πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί 
ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο 
θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ 
ηνπ ινγαξηαζκφ.  
Η απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ 
λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δε πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 
ζπληάζζνληαη εθ'  απινχ ράξηνπ.  
Η δεκνπξαζία θαηαθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ απηνχ 
πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζφ.  
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε 
θαη' απηήλ πιεηνδφηεο.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
φηαλ:  
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ απνηειέζκαηνο ή 
ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 
β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο 
ηνπ, αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, 
γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, απηφο δελ 
πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
ηελ πεξίπησζε (β) θαη (γ) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ. Διάρηζην δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη 
ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο.  
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 
αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε 
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ.  
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία.  
Αλ θαη ε δεχηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη 
απεπζείαο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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Άξζξν 6ν - Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία  - Δηθαηνινγεηηθά  
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε γλψζε θαη απνδνρή ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ηελ πιήξε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο 
λα δηθαηνχηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα πξνβάιεη ελζηάζεηο γηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά 
ειαηηψκαηα ηνπ κηζζίνπ ή γηα ηπρφλ έιιεηςε ζπλνκνινγεζεηζψλ ηδηνηήησλ.   
ηε δεκνπξαζία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νπνηαζδήπνηε 
εηαηξηθήο κνξθήο θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο θαη ζπλεηαηξηζκνί.   
Όπνηνο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή 
ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηάο ηεο, θάθειν πνπ λα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ – 
Οιχκπνπ θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε γηα ηελ δεκνπξαζία ηεο εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ 
ηνπ δεκνηηθνχ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» Ληηνρψξνπ, κε ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά:  
α.- Σαπηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθφ πξφζσπν 
νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμία ή ζπλεηαηξηζκφο, ηα ηζρχνληα 
θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θσδηθνπνηεκέλα ή άιισο ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά 
ζχζηαζεο θαζψο θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ Α.Δ. 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, 
θαζψο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.) 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο.  
Απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξφζσπα ζα παξεπξίζθνληαη 
απηνπξνζψπσο ή ν πιεξεμνχζηφο ηνπο, νη δε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, ζπλεηαηξηζκνί, 
ζα εθπξνζσπνχληαη δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο πξνζθνκίδνληαο απφθαζε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη. 
β.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ 240,00 επξώ, 
δειαδή πνζνζηφ 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο, ε νπνία πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε έλα 
επηηεπρζεζόκελα εηήζην κηζζώκα, ε νπνία ζα ηζρχεη γηα φιε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, 
δειαδή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ απφ ην κηζζσηή ζην Γήκν.  
Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία εάλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηελ δεκνπξαζία, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
γ.- Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδφηε ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη 
θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ νπνία επίζεο ζα ζπλππνγξάςεη ρσξίο λα έρεη ην 
δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
δ.- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.  
ε.- Πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο θεξεγγπφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή ηνπ 
θπζηθνχ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ ζε ηζρχ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ (ηνπ ηδίνπ, ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ). 
ζη.- Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πιεηνδφηε, ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ.  
δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πιεηνδφηε, ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ.  
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ε.- Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο ΓΔΤΑΓΟΛ γηα κε νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ ηνπ 
πιεηνδφηε, ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
ζ.- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ηνπ 
πιεηνδφηε, ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φηη: 1) έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα, 2) έιαβαλ γλψζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθνχ θπιηθείνπ θαη ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ σο 
θπιηθείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γπκλαζηεξίνπ  
«ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ. 
η.- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζπλαθή δεκνπξαζία ηνπ 
Γεκνζίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
θ.- ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθψλ πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο 
θαζψο θαη θνηλνπξαμηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε), (ζ) θαη (η) 
γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο εθπξφζσπνη, θαζψο θαη:  
-Οη Αλώλπκεο Εηαηξίεο παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, εθνδηαζκέλν κε πξαθηηθφ ζην 
νπνίν εθηφο απφ ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα αλαθέξεηαη θαη ην 
πιήξεο νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθπξνζψπνπ, θαζψο θαη επίζεκα απνζπάζκαηα 
πξαθηηθψλ Γ.. θαη Γ.. ή ΦΔΚ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην λνκφηππν ηεο 
ζπγθξφηεζεο θαη ιήςεσο ηεο εμνπζηνδνηηθήο απνθάζεσο απφ ην Γ..  
Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., πξφζθαηεο εκεξνκελίαο, 
αθξηβέο αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε 
ηελ νπνία αλαηίζεηαη ε εθπξνζψπεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε 
έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γ ή ζηνπο δηεπζπληέο ηεο ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ 
βέβαηα, ην επηηξέπεη ην θαηαζηαηηθφ, κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ή εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην γηα δηνξηζκφ πιεξεμνπζίνπ.  
-Οη Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο, πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηνπ 
Γ.Δ.ΜΗ., πξφζθαηεο εκεξνκελίαο ή εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην απφ ηνλ ή 
ηνπο λφκηκν/λφκηκνπο δηαρεηξηζηέο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία γηα δηνξηζκφ 
πιεξεμνπζίνπ.  
-Οη Οκόξξπζκεο Εηαηξίεο θαη νη Εηεξόξξπζκεο Εηαηξίεο πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., πξφζθαηεο εκεξνκελίαο ή εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
πιεξεμνχζην απφ ηνλ ή ηνπο εηαίξνπο/ ηνλ ή ηνπο λφκηκνπο δηαρεηξηζηέο πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία γηα δηνξηζκφ πιεξεμνπζίνπ.  
-Οη Κνηλνπξαμίεο, εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην φισλ ησλ κειψλ ηεο 
Κνηλνπξαμίαο γηα δηνξηζκφ θνηλνχ πιεξεμνπζίνπ. 
-Οη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Εηαηξίεο :  
1. Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, (ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ/ 
πξφηππν θαηαζηαηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην 
Νφκν) ζε επίζεκν αληίγξαθν, κε ηηο ζθξαγίδεο θαηαρψξηζεο ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ., ή 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ηεο Βεβαίσζεο θαηαρψξηζεο ζχζηαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηεο 
Τπεξεζίαο Μίαο ηάζεο ή ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο θαηαρψξηζήο ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ.  
2. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξείαο, πξφζθαηεο εκεξνκελίαο. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., πξφζθαηεο εκεξνκελίαο. 
 
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία:  
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α) Όπνηνη πιεηνδφηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζπλαθή δεκνπξαζία 
ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 
β) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη θαηά ην παξειζφλ 
απηά ή ηπρφλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Γήκν θαζψο θαη νη 
νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηελ δεκνπξαζία νχηε ζαλ πιεηνδφηεο νχηε 
ζαλ εγγπεηέο, θαζψο θαη φζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο 
ππνζέζεηο κε ην Γήκν ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο 
απηφλ. 
 
Άξζξν 7ν - Εγγπεηήο  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηε ζχκβαζεο ηεο 
κηζζψζεσο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ 
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε) θαη (ζ) ηνπ 6νπ άξζξνπ. 
Ο εγγπεηήο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα εγγπάηαη ηελ εκπξφζεζκε θαη νινζρεξή εμφθιεζε 
θάζε αμίσζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ κηζζσηή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, παξαηηνχκελνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
Ο εγγπεηήο πξέπεη λα είλαη ηξίην αμηφρξεν πξφζσπν πνπ δελ αλήθεη ζηελ ζηελή 
νηθνγέλεηα ηνπ κηζζσηή κε ην νπνίν έρνπλ θνηλή νηθνλνκία φπσο ζχδπγνη, ηέθλα θ.ι.π.   
 
Άξζξν 8ν - Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε 
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γηνηθεηηθήο 
Αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. 
 
Άξζξν 9ν - Όξνη ηεο ζύκβαζεο – Δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ   
1. Τπεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ επηηξέπεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ην ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθφο κηζζσηήο 
εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κεηά ηνπ ππνκηζζσηή έλαληη ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη 
εγγξάθσο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνκηζζσηή ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
ππεθκίζζσζε . 
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ε ζχκβαζε 
ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιπκέλε θαη δελ αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα ζπκβαηηθφ ή κε 
ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ απνβηψζαληνο κηζζσηή. Σν κίζζην πεξηέξρεηαη 
απηνδηθαίσο ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ.  

2. Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα 
εγθξίλεηαη απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην θαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ην κηζζσηή επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην ∆ήκν καδί κε ΦΔΚ αλψλπκεο εηαηξείαο.  

3. Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα 
κέιε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά 
ελήκεξα θαη λα εγθξηζεί απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην ηνπ ∆ήκνπ.  

4. Ο εθκηζζνχκελνο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αζινχκελσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Γπκλαζηεξίνπ  «ΠΤΡΡΟ ΓΗΜΑ» ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ. Γηα ην εθηθηφ ηεο 
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έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ν Γήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη θαη ν κηζζσηήο ζα 
παξαηηεζεί απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ιφγν απηφ, ηελ 
νπνία αλαγλσξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε σο ηζρπξή.  

5. Ο Γήκνο δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε, 
νχηε γηα ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππνρξενχηαη ζε 
επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο. Αθφκα, απνθιείεηαη ζην κηζζσηή ε 
κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην ιφγν απηφ.  

6. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο θαη νθείινληαη ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ή 
ηξίησλ, βαξχλνπλ ην κηζζσηή. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην Γήκν γηα 
θάζε δεκία ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
κίζζσζεο. Σπρφλ παξέκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζε 
ηνπ κηζζσηή, ιφγσ παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

7. Ο κηζζσηήο επηβαξχλεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηέινο ή δηθαίσκα πξνθχςεη απφ 
ηε ρξήζε,.εθηφο ησλ ηειψλ θσηηζκνχ, χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, ηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα. 

8. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη ν ίδηνο γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή θαη 
αδεηνδφηεζε ρξεηαζηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, θέξνληαο απηφο 
ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή κή. Σν κηζζσηήξην πνπ ζα 
ζπλαθζεί δελ ππνθαζηζηά ηπρφλ άδεηεο άιισλ αξρψλ ή ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία εθκηζζψλεηαη ην 
δεκνηηθφ αθίλεην (Κπιηθείν). 

9. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη λα ηεξεί θαηά γξάκκα 
φιεο ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή.  
Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηήζεη πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην 
ηηκνιφγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλή 
ζέζε ηνπ κηζζίνπ θαη λα δηαηεξεί ηακεηαθή κεραλή. Σα είδε ηα νπνία επηηξέπεηαη 
βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη νπσζδήπνηε είλαη απαξαίηεην λα 
πξνζθέξνληαη ζηα θπιηθεία είλαη εκθηαισκέλα λεξά, αλαςπθηηθά, ηζνηνληθά πνηά, 
δεζηφο θαη θξχνο θαθέο, είδε ηππνπνηεκέλσλ ζλαθ θαη γιπθψλ, ζάληνπηηο θαη 
ρπκνί θξνχησλ. Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε θαη ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ, ζα είλαη ηηκέο δηάζεζεο 
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Καηά ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ν κηζζσηήο ή 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ απνηεινχλ επζχλε ηνπ κηζζσηή. 
Σπρφλ θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή.  
Η κή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζα ζπλεπάγεηαη αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

10. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, λα αζθαιίζεη κε δαπάλεο ηνπ ην κίζζην θαηά παληφο θηλδχλνπ 
ππξθαγηάο, εκπξεζκνχ, θινπήο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ. 

11. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, ηηο ππέξ απηνχ 
δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ θαη γεληθά λα ην πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαηαπάηεζε ηξίηνπ 
κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηεο κίζζσζεο. Γηα ηπρφλ ακέιεηά ηνπ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο 
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

12. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη αθφκε, κφιηο ιήμεη ε ζχκβαζε θαη ρσξίο θακία άιιε 
εηδνπνίεζε-φριεζε, λα απνδψζεη ην αθίλεην ειεχζεξν πξνο ρξήζε, επζπλφκελνο  
γηα  φζν ρξφλν παξαθξαηεί ην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο λα θαηαβάιεη σο 
απνδεκίσζε ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη δηθαίσκα ηνπ 
εθκηζζσηή λα  απαηηήζεη θαη άιιε πεξαηηέξσ δεκία. Δπίζεο, νθείιεη λα απνδψζεη 
απηφ ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο 
ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη απφ απηφ θακία εγθαηάζηαζε πνπ είλαη 
ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην έδαθνο, εθηφο αλ ην επηηξέςεη απηφ ν Γήκνο. Σα πιηθά 
ζα παξακείλνπλ γηα φθεινο ηνπ Γήκνπ ρσξίο απνδεκίσζε. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή 
βιάβε ζα βαξχλεη ηνλ κηζζσηή, γηα ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ 
Γήκν. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα 
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο απφ ην κηζζσηή. 

13. Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
ή ηνπ γξακκαηίνπ ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο απφ ην ∆ήκν ζην κηζζσηή γίλεηαη, 
εάλ δε θαηαπέζεη, κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη ηε 
ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

14. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ, νχηε απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, απνθαζίδεηαη απφ 
ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην θαη έρεη σο ζπλέπεηα, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ησλ 
ππνινίπσλ κηζζσκάησλ θαη ηελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ ∆ήκνπ ηεο 
εγγπήζεσο πνπ έρεη θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιφκελα 
κηζζψκαηα ή νπνηεζδήπνηε νθεηιέο. 

15. Ο κηζζσηήο παξαιακβάλεη ην κίζζην σο έρεη, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη 
ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο εληφο 
απηνχ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήκνπ.  
Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, πξνζζήθε, κεηαηξνπή ή επέκβαζε 
ρσξίο ηελ άδεηα θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο. 
Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζηελ άκεζε 
απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε θαιή θαη ζπλερή 
ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη 
γεληθά, κε δαπάλεο πάληνηε ηνπ κηζζσηή.  

 ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ζα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο δελ ζα δηθαηνχηαη 
λα δεηά ζπκςεθηζκφ απηψλ κε κηζζψκαηα. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε 
ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νη φπνηεο θαηαζθεπέο ζα παξακείλνπλ ππέξ ηνπ κηζζίνπ.  

 Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ απνηειεί ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζχκβαζεο κηζζψζεσο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο. 

16. Ο ∆ήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην κίζζην θαη λα 
πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο ζην κηζζσηή γηα επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ θεληξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
ζα νξίδεη, κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. 

17. Ο ∆ήκνο έρεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά 
ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή. 

18. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ν ∆ήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε 
φισλ ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθνπλ ζην κηζζσηή κέρξη έμη (6) κήλεο, είηε ε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ γίλεη κε απηεπηζηαζία ηνπ ∆ήκνπ είηε αλαηεζεί ζε ηξίην 
πξφζσπν.  
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19. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ην Γήκν ή κείσζεο ηνπ 
κηζζψκαηνο γηα βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ απφ ζενκελία ή άιιε 
ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη ζ' απηφλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, 
νχηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ 
κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ.  

20. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη άξηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, λα εμππεξεηεί 
ηνπο πνιίηεο κε ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ, λα θξνληίδεη κε ππεπζπλφηεηα θαη 
ζρνιαζηηθφηεηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ 
απηνχ νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κε πλεχκα θαιήο ζέιεζεο, 
θαηαλφεζεο θαη αλεθηηθφηεηαο. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί δηαξθνχζεο ηεο 
κηζζψζεσο άθξα θαζαξηφηεηα ηφζν ζην κίζζην ρψξν.  

21. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ κηζζίνπ θαη λα απνθξνχεη θάζε θαηαπάηεζε απηνχ κε 
φιεο ηηο αγσγέο, έρνληαο ππφςε ηελ επζχλε απέλαληη ζην ∆ήκν γηα θάζε έζησ θαη 
απφ ειαθξά ακέιεηα, κείσζε ή απψιεηα δηθαησκάησλ ηνπ. Γηα ηπρφλ ακέιεηά ηνπ 
επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ 
κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 
Δπίζεο, νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ∆ήκν κε έγγξαθφ ηνπ θάζε πξνζβνιή 
δηθαησκάησλ απηνχ θαη θάζε ζρεηηθή δίθε ζηελ νπνία ν ∆ήκνο νθείιεη λα 
παξέκβεη.  

 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ∆ήκν θάζε ηπρφλ θαηάζεζε θαη’ απηνχ 
αγσγήο πηψρεπζεο ή έθδνζεο δηθαζηηθήο απφθαζεο,  ζρέζε έρνπζα κε ηε 
κίζζσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζ’ απηή. 

      Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή 
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. 

22. Όιεο νη ηερληθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ κηζζσηή, νη δαπάλεο ζα 
βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή, θαη αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο 
ηξηψλ (3) εηψλ δελ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο.  

23. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά θαλφλεο γηα ηελ θνηλή 
εζπρία, πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο πξνο ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ηάμε, ηελ εππξέπεηα ηνπ 
παξαπάλσ ρψξνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθά δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, 
αζηπλνκηθήο δηαηάμεσο θαη θάζε άιιεο εηδηθήο λνκνζεζίαο.  

24. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κηζζσηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε θάδσλ 
απνξξηκκάησλ, θαιήο θαηαζθεπήο, πνπ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζα αδεηάδεηαη ηαθηηθά 
γηα λα κελ ξππαίλεηαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο. Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαζ' 
φιν ην 24σξν, λα ζπγθεληξψλεη θαη λα κεηαθέξεη ηα απνξξίκκαηα ζην θνληηλφηεξν 
ζεκείν απφ ην νπνίν πεξλά ην απνξξηκκαηνθφξν απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε απφιπηε θαζαξηφηεηα ζην ρψξν, ν Γήκνο ζα 
έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε επρέξεηα θαη θξίζε ηνπ, ζσξξεπηηθά ή κή, α) λα 
θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, β) λα εγείξεη αγσγή απνβνιήο 
ηνπ κηζζσηή θαηαγγέιινληαο ηελ ππάξρνπζα ζχκβαζε κίζζσζεο θαη γ) λα 
επηβάιιεη πξόζηηκν 1.000,00 επξώ γηα θάζε παξάβαζε πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

25. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε εχθιεθησλ πιηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ηθαλψλ λα 
πξνθαιέζνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο ζην κίζζην θαζψο επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε 
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κεραλεκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν ή θίλδπλν πνπ κπνξεί λα 
ελνριήζεη ηνπο πεξίνηθνπο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε 
δηαθήκηζεο ζηνλ δεκνπξαηνχκελν ρψξν.  

26. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα έρεη εγθαηαζηήζεη 
ζην κίζζην ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο πνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαηάμεηο. 

27. Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά έλαληη παληφο ηξίηνπ 
θαζψο θαη έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα θάζε θζνξά, δεκηά ή βιάβε ζε πξάγκαηα ή 
πξφζσπα πνπ ζα πξνθιεζεί κέζα ζην ρψξν  ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ θαηά ηελ πξφθιεζε δεκηάο ή βιάβεο. Δπίζεο, 
ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα επηζθεπάδεη νπνηεζδήπνηε δεκηέο πνπ ηπρφλ 
ζα πξνθιεζνχλ εληφο απηνχ.  

28. Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γη' απηφ θαη ν κηζζσηήο νθείιεη λα ιάβεη ηα 
πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.  

29. Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο ηπρφλ 
αιιαγέο ηνπ, πνπ νθείιεη ν κηζζσηήο λα θνηλνπνηεί ζην Γήκν θαζ' φιε  ηελ 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

30. Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, 
κεηά ην ηέινο ηεο κίζζσζεο πεξηέξρνληαη απηνκάησο θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή 
θαη θαηνρή ζην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ.   

31. Η κίζζσζε κπνξεί λα ιπζεί αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν γηα ιφγνπο Γεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, ζπγθνηλσληαθνχο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, 
πξνζηαζίαο αξραίσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ή δεκφζηαο πγείαο,  αιιά θαη γηα ιφγνπο 
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ. 
Η κίζζσζε κπνξεί λα ιπζεί, γηα ιφγνπο άξζεο ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 
κηζζίνπ. 
ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο κίζζσζεο απφ ηνλ Γήκν γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ν 
κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη άκεζα απφ ην δεκνηηθφ αθίλεην, ρσξίο 
θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ.  

32. Δθηφο απφ ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ην Γήκν θαηά ηα 
αλσηέξσ, ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο ρσξεί απηνδηθαίσο ζε πεξηπηψζεηο, 
ζπληαμηνδφηεζεο ή λνκηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ κηζζσηή (επί θπζηθνχ πξνζψπνπ) 
ή ιχζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο (επί λνκηθνχ πξνζψπνπ).  

33. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί θάζε ππνρξεσηηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ αθνξά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ (αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θ.ά. δηαηάμεηο), ελψ γηα θάζε 
δεκία πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ εμαηηίαο ησλ αλσηέξσ παξαβάζεσλ 
απφ ηνλ κηζζσηή, ζα νθείιεηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ κηζζσηή πξνο ην Γήκν. 
 

Οη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ παξέρεη ζην ∆ήκν ην 
δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 10ν - Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  
α) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο 
απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο 
θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη 
νπνίνη επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 
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απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν εγγπεηήο δελ ζα απνθηά ην 
δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
β) ηνλ πιεηνδφηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθφζνλ ηελ αληηθαηαζηήζεη κε άιιε πνζνύ ίζνπ κε έλα. 
επηηεπρζεζόκελν εηήζην κίζζσκα απφ ηε δεκνπξαζία, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
έγθαηξεο θαη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζψο θαη 
ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ φξσλ απηήο.  
Δπίζεο, ν  κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ ηήξεζε 
φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά ζα θέξεη ν 
κηζζσηήο ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ. 
γ) Απνθιείεηαη ζηνλ πιεηνδφηε ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
Η αλσηέξσ ζχκβαζε απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα Γεκνζίνπ ή 
ηξίησλ, ελψ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ 
επηκειεηψλ θαη ππνζεθνθπιάθσλ γηα ηε ζχκβαζε θαη θάζε άιιε πξνο πξαγκάησζε 
απηήο πξάμε πεξηνξίδνληαη ζην 10% απηψλ. Κάζε θηίξην ή θάζε άιιε κφληκε 
εγθαηάζηαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ηνπ κηζζίνπ, πεξηέξρεηαη κεηά ηε ιχζε ή ηε 
ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ θαη 
ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα ηα αθαηξέζεη.   
 
 Άξζξν 11ν - Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο  
Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γη@χγεηα θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ, δέθα (10) 
εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο,  
α) Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή 
εθεκεξίδα.   
β) κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ, Αγ. Νηθνιάνπ 15 ζην Ληηφρσξν, θαζψο θαη ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλψζεσλ ησλ θαηά ηφπνπο ΓΔ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ ζηελ Λεπηνθαξπά θαη ΓΔ 
Γίνπ ζηελ Κνληαξηψηηζζα, θαζψο θαη ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 270/81. 
 
Άξζξν 12ν - Λνηπέο δηαηάμεηο  
1) Όινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζα ραξαθηεξίδνληαη νπζηψδεηο θαη ηξνπνπνίεζε 
νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο γίλεηαη κφλν εγγξάθσο. 
2) Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη:  
α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδφηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε ιχζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
β) Σελ εηο βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθφζνλ ηνχην θξίλεη ζθφπηκν κε 
απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  
γ) ηελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκηψζεσο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί ην 
κίζζην, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πιεηνδφηε, ιχζε ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ θξίλεη ηνχην 
ζθφπηκν κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
δ) ηα θεξχθεηα δηθαηψκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηα έμνδα 
δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ 
ηχπν βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  
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Άξζξν 13ν - Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ  
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηελ Σκήκα Δζφδσλ Πεξηνπζίαο θαη 
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο (email): protokollo@dion-olympos.gr, 
proist@dion-olympos.gr, koskidoy@dion-olympos.gr, ηειέθσλα: 2352350149, 
2351350118. 
Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε 
έσο θαη κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
δεκνζηεύεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ ζην Ληηόρσξν θαη 
ησλ θαηά ηόπνπο ΔΕ Αλ. Οιύκπνπ (Λεπηνθαξπά), ΔΕ Δίνπ (Κνληαξηώηηζζα), 
θαζώο θαη ζηε Κ. Ληηνρώξνπ, όπσο επίζεο θαη ζην πξόγξακκα Δη@ύγεηα  θαη 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ.   
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