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ΟΡΘΖ  ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ  
 
 
 

Α   Π   Ο     Π  Α     Μ  Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 6εο   / 2019   Έθηαθηεο     πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ       

ΑΡΙΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΗ     49  / 2019 

« Έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο  γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνύ αθηλήηνπ  πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή 

ησλ νδώλ π Σξηθνύπε & Κ Καηζή » 

 

ην Μεζνιόγγη θαη ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ  22ε  Φεβξνπαξίνπ   ηνπ 2019, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο  Παξαζθεπή     θαη ώξα 11.00  ζπλήιζε ζε Έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 3769 /20 -2-2019   πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα  κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ  βξέζεθαλ 

παξόληα  ηα παξαθάησ  πέληε  (5 ) κέιε : 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

 
ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Καξβέιεο  ππξίδσλ (Πξόεδξνο)  

2.-  Παπαδόπνπινο  Γεώξγηνο  

3.- θαξκνύηζνο  Αλαζηάζηνο  

4.- ηαζόπνπινο  Λάκπξνο 

5.- Καξαπαπάο  Γεώξγηνο  

 1.- Ρόκπνιαο  Κσλ/λνο 

2.-Παπαδόπνπινο  Παλαγηώηεο 

3.- Μαξγαξίηεο  Θεόδσξνο 

4.- Καξαηζόιεο  Παληειήο 

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

πξαθηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ. 

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

δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ιόγσ αζθπθηηθώλ ρξνληθώλ 

εκεξνκεληώλ γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ  ηνπ  Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ.   Σα 

κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνθάζηζαλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπλεδξίαζεο 

νκόθσλα.  

Ο Πξόεδξνο εηζάγεη ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο  γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ αθηλήηνπ  πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ π Σξηθνύπε & Κ  Καηζή »θαη δίλεη ην ιόγν  

ζηελ πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ νθία Καθδή ε νπνία καο γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΡΖ-ΙΚΩ



Κύξηνη ύκβνπινη  

Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 341/2018 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζε 

ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ π. Σξηθνύπε θαη Κ. Καηζή. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 192 παξ.1 ηνπ ΓΚΚ ε εθκίζζσζε ησλ δεκνηηθώλ αθηλήησλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία.  

Αξκόδην όξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 

ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην Γεθέκβξην θάζε έηνπο. 

Αξκόδην όξγαλν γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. (άξζξν 72 

παξ.1ε Ν.3852/10). 

(ην ζεκείν απηό δηαβάδεη αλαιπηηθά ζην ζώκα ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο) 

Καηόπηλ απηώλ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαλζνύλ ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ αξηζκ. 341/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ . 

2. Σνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

3. Σν άξζξν 192 παξ 1 ηνπ ΓΚΚ.  

4. Σελ εηζήγεζε ηεο αξκνδίνπ ππαιιήινπ. 

Οκόθσλα     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνύ αθηλήηνπ  πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή 

ησλ νδώλ π Σξηθνύπε & Κ  Καηζή, σο θάησζη: 

 

1) Πεπιγπαθή- Υπήζη ηος Ακινήηος 

Ζ κίζζσζε αθνξά ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ π. Σξηθνύπε & Κ. Καηζή θαη 

απνηειείηαη από : 

νηθίζθν κεραλήο πξνβνιήο εκβαδνύ 16,60 η.κ. 

ηζόγεην εκηηειέο θηίζκα εκβαδνύ 19,75 η.κ. 

Οζόλε πξνβνιήο 9,00Υ4,00 θαη πάρνπο 30 εθ. 

Ο εθκηζζνύκελνο ρώξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ, απαγνξεπκέλνο γηα ηε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν. 

2) Σπόπορ Γιενέπγειαρ ηηρ Γημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’αξηζκ. 10 /2019 

απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε 

ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ 

ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ε απόθαζε ηεο νπνίαο 

θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ όζνη παξνπζηάζνπλ πιήξε 

δηθαηνινγεηηθά εκπξόζεζκα, όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο. 

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ. 

ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΡΖ-ΙΚΩ



Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 

δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη 

αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη άλη' απηνύ άιινο, βάζεη, εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δύν πξόζσπα εθ ησλ 

παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ό ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν 

εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. 

 

3) Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ και δικαιολογηηικά 

Οη ελδηαθεξόκελνη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έγγξαθε δήισζε ζπκκεηνρήο κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 

πξόζσπα, απαηηείηαη ππνγξαθή απηήο από ηνλ λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο. 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην θαη άδεηα παξακνλήο γηα αιινδαπνύο, αλ 

πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν 

3. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ, ηνπ 

θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

λνκηθά πξόζσπα, ε βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεη ηε κε ύπαξμε 

νθεηιήο θαη γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλσ γηα εκεδαπά 

λνκηθά πξόζσπα, ε ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο κε ηνλ παξαπάλσ όξν βαξύλεη ηνπο νκόξξπζκνπο 

εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ησλ αζηηθώλ εηαίξσλ, γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ 

ΔΠΔ θαη γηα ηηο ΑΔ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(αζθαλιζηική ενημεπόηηηα) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο (θοπολογική 

ενημεπόηηηα), θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ηα νπνία λα 

πξνθύπηνπλ όηη : Πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθώλ πξνζώπσλ α) Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη θεξπρζεί ζε 

πηώρεπζε , β) δελ έρεη θηλεζεί θαη’απηνύ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε. Πξνθεηκέλσ πεξί 

λνκηθώλ πξνζώπσλ α) δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηώρεπζε, β) δελ βξίζθεηαη ζε ιύζε ή/θαη 

εθθαζάξηζε, γ) δελ βξίζθεηαη ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δ) δελ έρεη θηλεζεί θαη’απηνύ δηαδηθαζία 

πηώρεπζεο θαη ε) δελ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία δηνξηζκνύ εθθαζαξηζηνύ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, όπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, δειώλεη αδπλακία έθδνζεο ησλ 

αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθώλ, ηόηε ν ζπκκεηέρσλ θαηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθά, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό 

πνπ δειώλεηαη ε αδπλακία ηεο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ όηη δελ 

ηειεί ζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο. 

ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΡΖ-ΙΚΩ



6. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν 

ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα. Πξνθεηκέλσ γηα λνκηθά πξόζσπα , ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ απαηηείηαη 

γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ γηα εκεδαπά λνκηθά 

πξόζσπα ε ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο κε ηνλ παξαπάλσ όξν βαξύλεη ηνπο Οκόξξπζκνπο 

εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ησλ αζηηθώλ εηαίξσλ, γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ 

ΔΠΔ θαη γηα ηηο ΑΔ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο. 

7. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Γ.Δ.Μ.Ζ. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, ηα αλαθεξόκελα ζην πηζηνπνηεηηθό 

κεηαβνιώλ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. αληίγξαθα αλαθεξόκελσλ ζε απηό εγγξάθσλ, θαηαζηαηηθό θιπ, από ηα 

νπνία λα πξνθύπηεη θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο θαζώο θαη αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 

ηαπηόηεηαο 

8. Γηα ηελ πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο θπζηθνύ πξνζώπνπ από ηξίηνλ, απαξαίηεην είλαη εηδηθό 

ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ξεηά ην πεξηερόκελν ηεο 

πιεξεμνπζηόηεηαο, ην ύςνο ηεο αλώηεξεο δπλαηήο πξνζθνξάο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ζεσξείηαη όηη ν ηξίηνο ζπκκεηέρεη γηα 

δηθό ηνπ ινγαξηαζκό θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηηο ηπρόλ ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε 

παξνύζα. Πξνθεηκέλσ γηα λνκηθά πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ όρη κε λόκηκν εθπξόζσπν αιιά κε 

αληηπξόζσπν, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην θαηαζηαηηθό, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζώπνπ από 

αξκόδηα αξρή. 

9.  Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (θπζηθνύ πξνζώπνπ ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ γηα ηα λ.π.) κε 

ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη έιαβε πιήξε θαη ζαθή γλώζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο 

ζηε δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ 

νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο εηήζηνπ κηζζώκαηνο, ην νπνίν νξίζηεθε ζε 1.000.00€ , ήηοι  100,00 

επξώ πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ 

ίζνπ κε έλα εηήζην κίζζσκα, όπσο απηό ζα επηηεπρζεί θαηά ηε δεκνπξαζία. 

11. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Δπηπιένλ, ν εγγπεηήο θαιείηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε κε νθεηιήο ηνπ ην Γήκν, θνξνινγηθή θαη 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Ο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, επζύο κεηά ην 

πέξαο ηεο θαη ζα είλαη αιιειέγγπα θαη ζε νιόθιεξν ππόρξενο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο, παξαηηνύκελνο από ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

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) όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: 
α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία 
δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 
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β)γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ πεξί εζώλ θαη ιεζρώλ 
γ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε εηαηξείαο απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο 
νκόξξπζκνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα Α.Δ. 
δ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθώλ λνκνζεζίαο, θαη 
ε) Όζνη βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. Καη 
Β) Όζνη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ. 
 

4) Γιαδικαζίερ Γημοππάηηζηρ 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο ζα πξνζθνκηζζνύλ θαη ζα θαηαηεζνύλ ηελ εκέξα ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πξηλ ηελ έλαξμε απηήο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ γηα έιεγρν. 

Δθόζνλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά ή απηά ζεσξεζνύλ κε 

επαξθή, αλαμηόπηζηα θιπ, ν ελδηαθεξόκελνο απνθιείεηαη από ηε δεκνπξαζία. Δπίζεο, αλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά δελ θαηαηεζνύλ εγθαίξσο εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ζηε 

δεκνπξαζία. 

 

5) Σόπορ, ημέπα και ώπα διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ …../……/……., εκέξα …………… θαη ώξα ……….. ζην Γεκνηηθό 

θαηάζηεκα Μεζνινγγίνπ (ηαπξνπνύινπ 31- 1νο όξνθνο – Μεζνιόγγη) 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ  επόκελε εβδνκάδα , δειαδή 

…………………..,  ηελ ίδηα ώξα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο 

ζπκθσλία, ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. (άξζξν 192 παξ. 1 ΓΚΚ) 

 

6)  Δλάσιζηο όπιο ηηρ ππώηηρ πποζθοπάρ 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ ρηιίσλ  επξώ (1.000.,00 €) γηα ην πξώην κηζζσηηθό 

έηνο. 

Ζ πξώηε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαηά πέληε (5) επξώ ηνπιάρηζηνλ αλώηεξε ηνπ ειάρηζηνπ όξνπ (ηηκή 

εθθίλεζεο), ελώ θάζε επόκελε πξνζθνξά θαηά πέληε (5) επξώ ηνπιάρηζηνλ αλώηεξε ηεο πξνεγνύκελεο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα γίλνπλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζα αθνξνύλ 

ην εηήζην κίζζσκα γηα ην πξώην έηνο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. Οη όπνηεο αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνπλ 

επί ηνπ ηειηθώο θαηαθπξσζέληνο κηζζώκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

 

7) Καηακύπυζη- Έγκπιζη Γημοππαζίαρ 

Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, απηή δε ε ππνρξέσζε κεηαβαίλεη 

δηαδνρηθά από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κέρξη ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. Ζ δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο, ε θαηαθύξσζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο δηέπεηαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ο.Γ. 270/1981. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η.Π Μεζνινγγίνπ. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
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δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή από δηνηθεηηθή αξρή ή ιόγσ θαζπζηεξήζεσο 

εγθαηαζηάζεσο ηνπ ζην εθκηζζνύκελν αθίλεην.  

8)  Καηάπηιζη ύμβαζηρ  

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή 

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο. ε απηή ζα νξίδεηαη όηη ν εγγπεηήο εγγπάηαη, απεξηόξηζηα θαη ζε νιόθιεξν, ηελ 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ηόζν ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, όζν θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ή 

επέθηαζεο απηήο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα 

ππαλαρσξήζεη ηεο ζπκβάζεσο θαη λα θεξύμεη ηνλ πιεηνδόηε έθπησην, ε δε θαηαηεζείζα εγγύεζε 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη 

επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Οη ηειεπηαίνη 

ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιήηεο επί ην έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επαλαιεπηηθήο 

δεκνπξαζίαο από ηεο πξνεγνύκελεο. Καηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία, ην ειάρηζηνλ όξην ηεο 

πξνζθνξάο νξίδεηαη ην ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ θαηαθπξώζεθε ζην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ηεο 

πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο. 

9)  Ακύπυζη ηηρ Γημοππαζίαρ 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ή αθύξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθ’όζνλ ζπληξέρνπλ αηηηνινγεκέλνη ιόγνη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

1. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ θξηζεί κε ηθαλνπνηεηηθό, αζύκθνξν θιπ 

2. Δάλ ν αληαγσληζκόο ππήξμε αλεπαξθήο 

3. Δάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο όηη ππήξρε ζπλελλόεζε δηαγσληδνκέλσλ, πξνο απνθπγή 

πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ. 

ε θάζε πεξίπησζε αθύξσζεο, καηαίσζεο θιπ ηεο δηαδηθαζίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, θακία επζύλε γηα 

απνδεκίσζε γηα απνδεκίσζε δελ ππέρεη ν Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην 

κηζζσηή, νύηε θαη ζηνλ ηπρόλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

10) Γιάπκεια εκμίζθυζηρ- αναπποζαπμογή μιζθώμαηορ  

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζήο θαη γηα ελλέα (9) έηε. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ εληόο εύινγνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (15 πεξίπνπ εκεξώλ) απνζύξεη όια ηα θηλεηά (θαη κόλν) πξάγκαηά ηνπ, εηδάιισο 

ζεσξνύληαη όηη εθρσξνύληαη ζην Γήκν. 

Αλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο επέιζεη ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο δελ 

ζα επηζηξέθνληαη ηα θαηαβιεζέληα ζηνλ εθκηζζσηή κέρξη ηόηε κηζζώκαηα. 

Σν κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα ην 1ν κηζζσηηθό έηνο θαη από ην 2ν έπεηηα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη 

ζε πνζνζηό 1% αλά έηνο. 

 

11)  Πποθεζμία καηαβολήρ ηος Μιζθώμαηορ 

ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΡΖ-ΙΚΩ



Σν κίζζσκα γηα ην πξώην κηζζσηηθό έηνο ζα θαηαηεζεί σο εμήο: ην 50% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

θαη ην ππόινηπν 50% κέρξη 31/12 ηνπ ηδίνπ έηνπο. Γηα ηα επόκελα έηε ζα θαηαηίζεηαη ζε δύν ηζόπνζεο 

δόζεηο , ε 1ε ηνλ Μάην θαη ε 2ε ηνλ επηέκβξην 

Σν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη ζην ηακείν ή ζηνλ ηξαπεδηθό ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ, 

ππνθείκελν ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο (ραξηόζεκν, ΟΓΑ ραξηνζήκνπ θιπ). 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο (έζησ θαη κηαο εθ ησλ αλσηέξσ δόζεσλ 

απηνύ), ν κηζζσηήο ζα εμώλεηαη βίαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ν εθκηζζσηήο 

δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνθαηάζηαζε πάζεο δεκίαο (ζεηηθήο ή απνζεηηθήο) πνπ ππέζηε από ηελ πξόσξε 

ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πιεηνδόηε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγύεζεο αθξηβήο θαη θαιήο 

εθπιήξσζεο ησλ όξσλ ηεο ππνγξαθήζεο  ζύκβαζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ εκέξα 

αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

12)  Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε άιιε εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο πνζνύ ίζνπ κε έλα (1) κίζζσκα (ηνπ επηηεπρζέληνο από ηε δεκνπξαζία εηήζηνπ κηζζώκαηνο) , 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ ππό ηεο δηαθήξπμεο νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο 

ηνπ κηζζώκαηνο. Γίλεηαη κλεία, όηη κπνξεί, έπεηηα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εθόζνλ 

δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ε παξαπάλσ εγγύεζε λα εθπίπηεη ππέξ 

ηνπ Γήκνπ. 

Ζ σο άλσ εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε 

ησλ ελνηθίσλ θαη ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηε κίζζσζε. 

13)  Διδικοί Όποι 

Α) Καηάζηαζη Μιζθίος- Σποποποιήζειρ- Δπιζκεςέρ κλπ 

Ο κηζζσηήο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία δειώλεη όηη ην κίζζην ηπγράλεη ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο 

θαη απνδνρήο ηνπ. Παξαιακβάλεη ην αθίλεην σο έρεη, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ππνρξενύηαη κε 

δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ηνπ κηζζίνπ κε ππόδεημε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνύλ πξνζζήθεο , δηαξξπζκίζεηο θιπ (πάληα ππό ηελ έγθξηζε ησλ 

αξκνδίσλ αξρώλ) όια ηα έμνδα ζα επηβαξύλνπλ ην κηζζσηή θαζώο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε ΗΚΑ 

θιπ. Οη γελόκελεο επηζθεπέο – πξνζζήθεο, νη νπνίεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή, παξακέλνπλ 

κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο απνιύησο θακία ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή 

πξνο απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή, νύηε θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ, αθόκα θαη γηα ηα 

θαηαζθεπάζκαηα πνπ ζα έρνπλ γίλεη. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ θαηαζθεπέο, πξνζζήθεο θιπ ζην 

κίζζην άλεπ αδείαο θαηά ηα αλσηέξσ, δύλαηαη ν εθκηζζσηήο λα αμηώζεη αδεκίσο ηελ απνμήισζε ησλ 

θαηαζθεπώλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ κηζζίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζα ζεσξείηαη δε ζπνπδαίνο ιόγνο 

θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. 
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Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κίζζηνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη 

γεληθά λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε κε αγσγέο πνπ 

ηνπ εθρσξνύληαη κε ην παξόλ, αιιηώο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Δπηπιένλ, ν κηζζσηήο νθείιεη λα πξνβεί ζε εξγαζίεο επηζθεπήο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ, 

επηζθεπή ησλ θηηξίσλ, εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ςεθηαθνύ θαη ινηπνύ πιηθνύ, ηελ έθδνζε άδεηαο 

θπιηθείνπ θαη ινηπώλ αδεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (Σερληθέο Τπεξεζίεο, Πνιενδνκίαο θιπ) γηα ηε ζσζηή θαη λόκηκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην κίζζην θαη λα ην παξαδώζεη κεηά ηελ 

ιήμε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο ζε θαιή θαηάζηαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

δηαθνξεηηθά είλαη ππεύζπλνο απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ. 

Οξίδεηαη κε ηε ζύκβαζε, πνηληθή ξήηξα ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ εηήζηνπ 

κηζζώκαηνο γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

Β) Τπεκμίζθυζη, αναμίζθυζη, παπάηαζη ζύμβαζηρ 

Ζ ζπλνιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε επηηξέπεηαη θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (άξζ. 196 

παξ. 6 Ν. 4555/2018) 

Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα κέιε ηεο εηαηξείαο ζα 

πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξα θαη λα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην. 

Ζ ζησπεξή αλακίζζσζε  ή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε,  

απνθιείεηαη απόιπηα θαη γηα θαλέλα ιόγν δε ζεσξείηαη ζαλ ηέηνηα ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. Δμάιινπ ην ηπρόλ  ελνίθην πνπ έρεη εηζπξαρζεί θαηά ηνλ 

ρξόλν απηό από ηνλ εθκηζζσηή ζα ζεσξείηαη σο θαηαβνιή ζ’ απηόλ ιόγσ απνδεκίσζεο ηνπ γηα ηελ κε 

εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη όρη σο ξεηή ή ζησπεξή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο 

Γηθαίσκα παξάηαζεο δύλαηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηξία (3)  έηε εθόζνλ ν κηζζσηήο αηηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη γίλεη απνδεθηή από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Θα 

ιεθζνύλ ππόςε : 

- Ζ  επζύηεηα θαη εληηκόηεηα πνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη  επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηελ 

θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε  

- Οη ελέξγεηεο , δξάζεηο θαη  νη παξεκβάζεηο ηνπ κηζζσηή , νη νπνίεο  ζπληεινύλ       ζηε αλάπιαζε 

θαη εμσξατζκό ηνπ κίζζηνπ αθηλήηνπ θαη  ζπκβάινπλ ζηελ νπζηαζηηθή  αλαβάζκηζε ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο. 

Γ) Αζθάλιζη Μιζθίος 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην κίζζην θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απηνύ θαη λα ην 

δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία θαηά θηλδύλσλ ππξθαγηάο, πιεκκύξαο, ζεηζκνύ, 

θεξαπλνύ θαη βηνπξαγηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Γήκν ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην εληόο ηξηκήλνπ από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

14) Τποσπεώζειρ μιζθυηή 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζηελ άκεζε 
απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε θαιή θαη ζπλερή ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ 
(εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά), ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ γεληθά, κε δαπάλεο ηνπ 
πάληνηε. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ζα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο δελ ζα δηθαηνύηαη λα δεηά 
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ζπκςεθηζκό απηώλ κε ηα κηζζώκαηα. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, νη 
όπνηεο θαηαζθεπέο ζα παξακείλνπλ ππέξ ηνπ κηζζίνπ. 

2. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα αμηώζεη από ηνλ εθκηζζσηή θακία απνιύησο επηζθεπή, βειηίσζε, 
πξνζζήθε θιπ νύηε πξν αιιά νύηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

3. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο ζεξηλόο θηλεκαηνγξάθνο (άξζξν 1 ηεο 
παξνύζαο) 

4. Απαγνξεύεηαη απόιπηα νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, όπσο θαη ε ζπλνιηθή ή 
κεξηθή ππεθκίζζσζε, ή κε νπνηνλδήπνηε ηίηιν κε ή ρσξίο αληάιιαγκα παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο 
ηνπ κηζζίνπ ζε ηξίηνπο  ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε  ή κεηαξξύζκηζε ζην κίζζην ρσξίο 
ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Κάζε δε παξάβαζε πνπ γίλεηαη, αλεμάξηεηα από ηηο 
ζπλέπεηεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή. 

6. Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία, θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από 
ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηε δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα 
πξνζθνκίδεηαη από ην κηζζσηή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην Γήκν καδί κε ΦΔΚ 
αλώλπκεο εηαηξείαο. Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα 
κέιε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξα θαη λα 
εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

7. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα θαηαβάιεη ηνπο δεκόζηνπο θαη Γεκνηηθνύο θόξνπο θαη ηέιε 
(θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ, θιπ) ηνπο ζρεηηθνύο κε ην κίζζην πνπ βαξύλνπλ ηνπο κηζζσηέο όπσο θαη 
κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ραξηόζεκνπ ηεο πξνθείκελεο κίζζσζεο. Ζ ζύλδεζε ηνπ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο, λεξνύ θαη θαηαλάισζε απηώλ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή. 

8. Ο εγγπεηήο, απνδέρεηαη θαη εγγπάηαη ηελ αθξηβή θαη έγθαηξε εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 
κίζζσζεο, όπσο δηαιακβάλνληαη ζηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ δηαθήξπμε θαη 
ζην ζπκθσλεηηθό θαη ππόζρεηαη όηη ζα εθηειέζεη απηόο θάζε ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή κε απιή 
εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ. 

Κάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζύκβαζεο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.  

15)  Δςθύνη Γήμος 

Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ 

αθηλήηνπ, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο 

κηζζώζεσο. 

Δπίζεο, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην ,κίζζην θαη λα πξνβαίλεη ζε 

ππνδείμεηο ζην κηζζσηή γηα επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεη, κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. 

 

16)  Λύζη Μιζθυηικήρ σέζηρ 

Ζ ζύκβαζε ιύεηαη: 
- θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπκβάζεσο. 
- Πξηλ από ηνλ θαλνληθό ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή, κόληκεο 
αληθαλόηεηαο απηνύ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζήο ηνπ θαη δηα θαηαγγειίαο. 
Ζ πξόσξε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο απνθαζίδεηαη από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην. 
Ζ δηα θαηαγγειίαο ιύζε ηεο ζύκβαζεο έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο : 

 Σελ θαηάπησζε, ζαλ πνηλή ππέξ Γήκνπ ηεο εγγπήζεσο πνπ έρεη θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα 

ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα κηζζώκαηα ή νπνηεζδήπνηε νθεηιέο. 

 Σελ ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, κε ηηο 

ηπρόλ βειηηώζεηο απηνύ,  ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα παξάδνζε. 
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 Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηελ νπνία ζα 

ππνζηεί από ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή. 

17)  Παπάδοζη- Παπαλαβή 

Ζ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζηνλ κηζζσηή από ην Γήκν θαη κεηά ηνλ θαζνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο ηεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο, γίλεηαη κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο. 

Ζ παξάδνζε ζηνλ κηζζσηή ζα γίλεη ζηνλ ηόπν πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ 

πξόζθιεζε γηα ηελ παξάδνζε. 

Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη νθείιεη λα απνδώζεη ην κίζζην, απνθαζηζηάκελεο 

θάζε δεκηάο, κε δαπάλεο ηνπ. 

Αλ αξλεζεί ν κηζζσηήο λα απνδώζεη ην κίζζην εθαξκόδνληαη ηα ζην άξζξν 16 ηεο παξνύζαο νξηδόκελα. 

Καηά ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ζην Γήκν, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη 

εμνθιεκέλνπο ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηόηε από δηάθνξνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο 

ή Γήκν (ήην ΟΣΔ, ΓΔΖ, ηέιε ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θαζαξηόηεηαο θιπ). 

Δπίζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη θαη απηνύο ηνπο ινγ/ζκνύο πνπ ηπρόλ ζα εθδνζνύλ ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζα αθνξνύλ δαπάλεο θαη ππνρξεώζεηο κέρξη ηελ εκέξα απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ ζην Γήκν, 

άιισο ηα πνζά απηά ζα εηζπξάηηνληαη κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηελ νπνία ν κηζζσηήο 

νθείιεη λα αλαλεώζεη πξν ηεο ιήμεσο ηεο θαη αλ ιήγεη θαηά ηελ εκέξα απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ. 

Δάλ δελ αλαλεσζεί πξν ηεο ιήμεώο ηεο, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο 

πξηλ ηε ιήμε ηεο. 

Ζ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ γξακκαηίνπ 

παξαθαηαζήθεο από ην Γήκν ζην κηζζσηή γίλεηαη, εάλ δελ θαηαπέζεη, κεηά ηελ εμόθιεζε όισλ ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή. 

18)   Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γη@ύγεηα» θαη ηνπ Γήκνπ 

www.messolonghi.gov.gr , ζα δεκνζηεπζεί  ζε κία (1) εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θαζώο επίζεο αληίγξαθν απηήο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

19)   Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 

πιεηνδόηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο 

εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή 

απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 

ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

20)   Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Σκήκα Δζόδσλ & Πεξηνπζίαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο ζηε δηεύζπλζε ηαπξνπνύινπ 31 ζην Μεζνιόγγη θαη ζην ηει. 2631360964 - FAX.2631025041 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 

παξαπάλσ δηεύζπλζε. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί από 

ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 270/81. 

Ζ  απόθαζε απηή πήξε απμ αξηζκό 49 /2019 . 

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΑΡΒΔΛΖ  ΠΤΡΗΓΧΝ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

                     (έπνληαη ππνγξαθέο) 

 

Ζ  Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα  
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