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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζ. 39εο   / 2018   Έθηαθηεο   πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ       

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     434  / 2018 

«Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο  δεκνπξαζίαο γηα παξαρψξεζε  κέξνπο ηεο πιαηείαο Μπφηζαξε θαη ινηπψλ 

ρψξσλ ζην Μεζνιφγγη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  εθδειψζεσλ Υξηζηνχγελλα- Πξσηνρξνληά 2018-2019»  

 

ην Μεζνιφγγη θαη ζην Γεκνηηθφ  Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 8ε  Ννεκβξίνπ   ηνπ 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Πέκπηε   θαη ψξα 11.00  ζπλήιζε ζε Έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ι. Π. 

Μεζνινγγίνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ.19716 /7-11-2018  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδφζεθε 

λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα  κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ  βξέζεθαλ 

παξφληα  ηα παξαθάησ  έμη   (6 ) κέιε : 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

 
ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Καξβέιεο  ππξίδσλ (Πξφεδξνο)  

2.- Σζέιηνπ –Παλαγνδήκνπ Δπαγγειία (Αλαπι/θφο) 

3.- Παπαδφπνπινο  Γεψξγηνο  

4.- θαξκνχηζνο  Αλαζηάζηνο  

5.- ηαζφπνπινο  Λάκπξνο 

6.- Καξαπαπάο  Γεψξγηνο  

 1.- Παπαδφπνπινο  Παλαγηψηεο 

2.- Μαξγαξίηεο  Θεφδσξνο 

3.- Καξαηζφιεο  Παληειήο 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα , γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απφθαζε Γεκάξρνπ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ.  

Ο Πξφεδξνο  ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  θαη 

δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ιφγσ αζθπθηηθψλ ρξνληθψλ 

εκεξνκεληψλ γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ   ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ι Π 

Μεζνινγγίνπ.  Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνθάζηζαλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο νκφθσλα. 

Ο Πξφεδξνο εηζάγεη ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο « Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο  δεκνπξαζίαο γηα 

παξαρψξεζε  κέξνπο ηεο πιαηείαο Μπφηζαξε θαη ινηπψλ ρψξσλ ζην Μεζνιφγγη γηα ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε  εθδειψζεσλ Υξηζηνχγελλα- Πξσηνρξνληά 2018-2019» θαη δίλεη ην ιφγν ζηελ 

Πξντζηακέλε  ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ ε νπνία καο γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ κε ηελ ππ’αξηζκ. 268/2018 απφθαζή ηνπ, απνθάζηζε 
ηελ παξαρψξεζε κέξνπο ηεο Πιαηείαο Μπφηζαξε , κέξνπο ηνπ πεδνδξφκνπ π. Σξηθνχπε θαη  ηνλ 
Γεκνηηθφ Υψξν φπηζζελ Πηλαθνζήθεο ζην Μεζνιφγγη γηα ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ Υξηζηνχγελλα-
Πξσηνρξνληά 2018-2019. 
Σνπο Όξνπο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαρψξεζεο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ 
ζα θαηαξηίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
Καηφπηλ απηνχ: 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππ ’φςηλ ηεο : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 πεξηπη.ε ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ ΠΓ 270/81, ηα άξζξα 574-618 
Α.Κ. 

 Σελ ππ’αξηζκ. 136/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 
Καλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 

 Σελ ππ’αξηζκ. 268/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζηνηρείν ε ηνπ ΠΓ 34/1995 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί 
«εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ» ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είλαη εκπνξηθέο νη κηζζψζεηο ρψξσλ εληφο 
δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θήπσλ, αιζψλ, πιαηεηψλ θαη ελ γέλεη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Καιείηαη λα θαηαξηίζεη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο (Γεκφζηνπ Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ) κε 
θαλεξέο πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ αλσηέξνπ αλαθεξφκελνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζαξάληα (40) εκεξψλ πξνθεηκέλσ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθδειψζεηο Υξηζηνπγέλλσλ θαη 
Πξσηνρξνληάο. 
     Ομόφωνα   ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα παξαρψξεζε  κέξνπο ηεο πιαηείαο Μπφηζαξε θαη 
ινηπψλ ρψξσλ ζην Μεζνιφγγη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  εθδειψζεσλ Υξηζηνχγελλα- Πξσηνρξνληά 2018-
2019, σο θάησζη: 
 

Άρθρο 1 
Οη εθκηζζνχκελνη ρψξνη είλαη βξίζθνληαη ζην Μεζνιφγγη θαη είλαη : 
Α) εκβαδφλ 590η.κ. πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Πιαηείαο Μπφηζαξε 
Β) εκβαδφλ 406 η.κ. πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Γεκ. Υψξνπ φπηζζελ ηεο Πηλαθνζήθεο 
Γ) εκβαδφλ 490 η.κ. πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πεδνδξφκνπ π. Σξηθνχπε. 
Οη ρψξνη απηνί εθκηζζψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί Υξηζηνπγελληάηηθν ζεκαηηθφ πάξθν, κε 
παηγλίδηα θαη ιπφκελεο θαηαζθεπέο πνπ ζα ζπγθξνηνχλ ηελ εηθφλα αηκνζθαηξηθνχ ρσξηνχ κε θαξνπδέι, 
παγνδξφκην θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ζα αληαπνθξίλεηαη 
ζην πλεχκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γεληθά ζα είλαη έλα πάξθν ςπραγσγίαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, 
φπνπ ν Γήκνο καο ή λνκηθά πξφζσπα απηνχ κπνξνχλ επηπιένλ λα αλαπηχζζνπλ γηνξηηλέο δξάζεηο πνπ 
ζα απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζα θαιχπηεη φια ηα ελδηαθέξνληα (παηάξη εθδειψζεσλ, ζπηηάθηα 
δξαζηεξηνηήησλ, ενξηαζηηθφο δηάθνζκνο θιπ). 
 

Άρθρο 2 
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Καηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Μεζνινγγίνπ (ηαπξνπνχινπ 31, 1νο φξνθνο) ζηηο ………………….., εκέξα  θαη ψξα ….:…… ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζηεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
ε δεκνπξαζία είλαη άγνλε, ζα δηεμαρζεί επαλαιεπηηθή ηελ ………………………… εκέξα ………………… 
θαη ψξα …..:….. κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηνλ ίδην ρψξν. 
 

Άρθρο 3 
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα(40) εκέξεο κε έλαξμε ηεο κίζζσζεο εληφο ηνπ κελφο 
Γεθεκβξίνπ 2018 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο κίζζσζεο ζαξάληα(40) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε. 
 

Άρθρο 4 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά φια επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
4.1 Γηα λα γίλεη δεθηφο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, 
σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηφ απφ απηφλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο 
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ζηε δεκνπξαζία, πνζνχ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδφκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ 
πξψηεο πξνζθνξάο, ην νπνίν νξίζηεθε ζε 1000,00 επξψ, ήηνη 100,00 επξψ, πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 50% ηεο ηηκήο ηνπ κηζζψκαηνο 
πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηε δεκνπξαζία. 
4.2 Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
• 1.  Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλφηεηα ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή επηθπξσκέλε λφκηκα 
θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο. 
•2. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ 
• 3. Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειηθήο Αξρήο φηη δελ δηψθεηαη σο θπγφδηθνο ή θπγφπνηλνο. 
• 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 
αίηεζε, νχηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία. 
• 5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ 
κεηά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 
•6. Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 
•7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 
• 8. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ φηη δελ νθείιεη ζ’ 
απηφλ. 
• 9.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν . 
Όηαλ ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηέρεη εηαηξεία: 
Ι) ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 4, 5, 6,7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά. 
ΙΙ) ην φλνκα φισλ ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ζην φλνκα ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ πεξί ΔΠΔ ή ΑΔ ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, θαη  9δηθαηνινγεηηθά. 
ΙΙΙ) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζψο θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Δκπνξίνπ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 
ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ 
γίλεη θαη νη εμ απηψλ ΔΠΔ ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. 
Σα ζπκκεηέρνληα απφ θνηλνχ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. 
Η έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. 
Την εσθύνη για ηην ζσγκένηρωζη και ηην εμπρόθεζμη καηάθεζη ηων δικαιολογηηικών ηην θέρει 
αποκλειζηικά και μόνο ο ενδιαθερόμενος. 
Επίζης αποκλείονηαι από ηην διαδικαζία επιλογής: 
Α) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: 
α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία 
δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
β)γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί εζψλ θαη ιεζρψλ 
γ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε εηαηξείαο απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο 
νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα Α.Δ. 
δ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνκνζεζίαο, θαη 
ε) Όζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. Καη 
Β)Όζνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 
 

Άρθρο 5 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη απηφ ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπφ απηφ λφκηκν 
πιεξεμνχζην. 

Άρθρο 6 
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ 
ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 
 

Άρθρο 7 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθφ, θαζηζηάκελνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 
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ζπκβάζεσο αιιειεγγχσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο κε ην κηζζσηή, παξαηηνχκελνο ησλ επεξγεηεκάησλ 
θαη ησλ ελζηάζεσλ ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 
 

Άρθρο 8 
Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο κίζζσζεο, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα 
δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Η απφθαζε απνθιεηζκνχ ζα αλαθνηλψλεηαη θαη ζα 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιφγνπο ηνπ 
απνθιεηζκνχ. 

Άρθρο 9 
Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζα θαηαηεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ κέρξη ζηηο 11:00π.κ. ηεο εκέξαο ηεο 
δεκνπξαζίαο (δει. …./…./2018) ζηελ Δπηηξνπή. ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ φινη νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλ θάπνηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, απηφ ζα ηνπ 
αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ. 

Άρθρο 10 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα. 
 

Άρθρο 11 
Η ηηκή εθθίλεζεο ηεο πιεηνδνζίαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ(1000,00) επξψ πιένλ ραξηνζήκνπ. 
 

Άρθρο 12 
Σν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ κηζζσηή ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. 
 

Άρθρο 13 
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αλέγεξζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ αδεηψλ, ρσξίο ν Γήκνο λα έρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε λνκηθή ή 
άιιε λα ζπκπξάμεη ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ. 
Η δαπάλε θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη λεξνχ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή. Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα 
γίλνπλ κε επζχλε ηνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςε αδεηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε. 
Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηελ επζχλε έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ, ηφζν θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε- απεγθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 

Άρθρο 14 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο απφθαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ 
γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή 
ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δχν γηα ηε κηθξφηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε φκνηα. 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ην πξφζσπν πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Γήκν 
Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Διιεληθήο Σξάπεδαο εμάκελεο δηάξθεηαο πνπ ζα εγγπάηαη 
ηελ θαιή εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Σν χςνο ηεο σο άλσ 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα είλαη ίζν κε ην 50% ηεο ηηκήο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηε 
δεκνπξαζία. 

Άρθρο 15 
Ο κηζζσηήο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα απνδεκίσζε γηα δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε 
πξφζσπα ή πξάγκαηα, έλαληη νπνηνπδήπνηε είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αλαγφκελε ζηε ζθαίξα ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπ επζχλεο. 
 

Άρθρο 16 
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή 
θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. Δμ’ άιινπ ν κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ 
κηζζψκαηνο, γηα βιάβε απφ ζενκελία ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ ηπρφλ επέιζεη κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άρθρο 17 
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Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη ακέζσο ην κίζζην θαζαξφ θαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. Αιιηψο ζα απνβιεζεί βηαίσο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν Ιεξάο 
Πφιεο Μεζνινγγίνπ πνζφ ίζν πξνο ην 1/10 ηνπ θαηαβαιινκέλνπ, θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, γηα θάζε 
κέξα παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην, απφ ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο. 
 

Άρθρο 18 
Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ζησπεξά αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή. 
Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξσλ θαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρσξίο ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ. 

Άρθρο 19 
Ο εθκηζζσηήο δειαδή ν Γήκνο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ δελ ππνρξεψλεηαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε επηζθεπή ηνπ 
κηζζίνπ, έζησ θαη αλαγθαία. Κάζε επηζθεπή ή πξνζζήθε ζην κίζζην, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 
εγθαηάζηαζε ζα κπνξεί λα γίλεη απφ ην κηζζσηή κφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ, 
πεξηέξρεηαη δε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ κεηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακία απνιχησο 
απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. 
Ο Γήκνο θακία επζχλε θέξεη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε (πξαγκαηηθά θαη λνκηθά 
ειαηηψκαηα, θαηάζηαζε απφ πιεπξάο ζπληεξήζεσο) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην ηεο νπνίαο σο εθ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε. 
 

Άρθρο 20 
Σνλ πιεηνδφηε θαη ηειηθφ κηζζσηή ηνπ κηζζίνπ επηβαξχλνπλ ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθεξχμεσο, ηα 
ηέιε ηεο ζπκβάζεσο (λφκηκεο θξαηήζεηο, ηέιε ραξηνζήκνπ). 
 

Άρθρο 21 
Η κίζζσζε εμαηξείηαη απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ λφκνπ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (άξζξν 3 πεξ.δ ηνπ 
Ν.813/78) 

Άρθρο 22 
Αλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα ή παξαβεί νιηθά ή κεξηθά νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
φξνπο απηνχο, νη νπνίνη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηε ζχκβαζε κηζζψζεσο θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη 
φινη νπζηψδεηο, ζα ζπλεπάγεηαη: 
α. ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ κηζζσηή απφ θάζε δηθαίσκα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηελ 
απνβνιή ηνπ απφ ην κίζζην θαηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία. 
β. ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ σο εχινγεο θαη ξεηά 
ζπκθσλεζείζαο πνηληθήο ξήηξαο. 

Άρθρο 23 
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ, λα 
πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά 
επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 

Άρθρο 24 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην 
Σκήκα Δζφδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Γηεχζπλζε: ηαπξνπνχινπ 31 1Ο φξνθνο Μεζνιφγγη, ηει.  
2631360964. 
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζε κία (1)εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα,  κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ 
απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ 
δήκνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
Η  απφθαζε απηή πήξε απμ αξηζκφ 434  /2018. 

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΚΑΡΒΔΛΗ  ΠΤΡΙΓΩΝ 

ΣΑ ΜΔΛΗ 
 

 
                     (έπνληαη ππνγξαθέο) 
 

Η  Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 

Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα 
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