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Ο Πρόεδρος 
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Δ.ΔΡΑΜΑ  

 
Έτοντας σπ΄ όυιν 

 ην Π.Γ. 270/1981 (Α’ 77) «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ  θαη θνηλνηήησλ» 

 ην Π.Γ.34/1995 (Α’30) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ» θαη 

εηδηθφηεξα ηελ παξ. 1ε ηνπ άξ. 4 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πεξί ησλ κηζζψζεσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ. 

 ην Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξ. 192, φζνλ 

αθνξά ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ 

 ην Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  

 ηελ ππ. Αξ. απφθ. 252/2000 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Γξάκαο κε ζέκα «Παξαρψξεζε 

ρξήζεο Σεκαρίσλ Μπινπνηάκνπ  νξηζηηθήο δηαλνκήο ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α» 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 79/2016 απφθαζε ηνπ Γ. . ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ. ΓΡΑΜΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε εθκίζζσζε (κε δεκνπξαζία) δεκνηηθνχ αλαςπθηεξίνπ πνπ θείηαη  ζην Δλπδξείν  Μπινπνηάκνπ  

Γξάκαο , πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο Αλαςπθηήξην 

  ηελ αξηζκ. απόθαζη 118 ηοσ Γ γηα ηελ ζχζηαζε Σεο Δπηηξνπήο  διενέργειας δημοπραζίας 

εκποίηζης, αγοράς, εκμίζθωζης, μίζθωζης ακινήηων 2016. 

  Σελ αιιαγή πνπ πξνέθπςε φζν αθνξά ην άξζξν 2
ν
 « Σφπνο θαη Υξφλνο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο- 

Αξκφδην φξγαλν», ην άξζξν 16
ν
 «Γλσζηνπνίεζε» θαη ην άξζξν 22

ν
 « Γεκνζίεπζε» ηεο  ελ ιφγσ 

Γηαθήξπμεο  

                                                    ΓΙΑΚΗΡΤΣΣΔΙ  

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε  Κνηλσληθήο  πνιηηηζηηθήο & Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ. Γξάκαο ε νπνία έρεη 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ αθηλήηνπ, θαθέ -αλαςπθηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Μπινπφηακνπ 

Γ. Γξάκαο πξνθεξχζζεη  δεκφζηα αλνηθηή  πιεηνδνηηθή  θαη πξνθνξηθή Γεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζή 

ηνπ. 

     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
χκθσλα, κε ην ζρεδηάγξακκα θάηνςεο θαηαζηήκαηνο ,ην πξνο  εθκίζζσζε θαθέ –αλαςπθηήξην ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαςπθηήξην  έρεη θαζαξφ εκβαδφλ 28,41 ηεηξαγσληθά κέηξα (κηθηφ35,00 η.κ.) . Οη 

σθέιηκεο επηθάλεηέο ηνπ απνηεινχληαη απφ : 

1. Ωθέιηκνο Δζσηεξηθφο ρψξνο : Αίζνπζα πειαηψλ (4.50*3.85)=17.33η.κ 

Κνπδίλα = (5.20ρ1,80)=9,36η.κ. 

2. Απνρσξεηήξηα=(2.60*1.25)+(4.50*1.20)=8.65η.κ. 

3. Δμση. Υψξνο αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ = (8.40*3.00)+(3.40*7.00)=49.00η.κ . 

Ζ Γπλακηθφηεηα ηνπ θαθέ –Αλαςπθηεξίνπ είλαη : 

Δζσηεξηθά : 2,6ρ3,85=10,01η.κ 

Δμσηεξηθά= 53,25ηκ 

Καζαξφ χςνο : Ζ=3.50η.κ 

Υψξνο κε θαπληζηψλ :5η.κ. 

Υψξνο θαπληζηψλ :5η.κ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

Σόπος και Υρόνος διενέργειας δημοπραζίας-Αρμόδιο όργανο 

Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Καηάζηεκα πνπ ζα δεκνπξαηεζεί (Αλαςπθηήξην ηνπ Δλπδξείνπ) ζην 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Μπινπνηάκνπ  Γ. ΓΡΑΜΑ ζηις 31-10-2016, ημέρα Γεσηέρα  θαη 

ψξα:13:00κ.κ-14:00κ.κ. ελψπηνλ 3κεινχο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο, αγνξάο, 

εθκίζζσζεο, κίζζσζεο αθηλήησλ 2016 (άξζξν 1 Π.Γ. 270/81) νξηζζείζα  κε απφθαζε Γ. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
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Σρόπος διενέργειας ηης δημοπραζίας 

Ζ Γεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηελ 

δηαθήξπμε ψξαο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ,άλεπ δηαθνπήο, νη πξνζθνξέο . Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζηψλ θαη  ε 

απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Ζ επηηξνπή δεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

θάθειν, ζην εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία 

εηαηξίαο, επθξηλψο θαη θαηαρσξίδεη ζην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο., ζηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ ηπρφλ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, σο κε 

πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Αθνινχζσο δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κφλνλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 

λνκίκσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε. 

Ζ δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη δηαδνρηθά απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Αλ ν πιεηνδφηεο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο 

πξνζεζκίαο 48 σξψλ.  

Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ αλαδεηρζέληνο 

πιεηνδφηε θαη εγγπεηή απηνχ, κε ειάρηζην φξην πξνζθνξάο ην επ’ νλφκαηη ηνπ θαηαθπξσζέλ  πνζφ 

θαη θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηαθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  

Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΘΧΜΑΣΟ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνπ παξαπάλσ αθίλεηνπ νξίδεηαη ζε ηξία έηε (3) απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ην κίζζσκα, θαηφπηλ απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε  αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζε ηξίην. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ ρσξίο ηε ξεηή θαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε- απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γήκνπ Γξάκαο  θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ζπλέηαηξνο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (εθηφο ηεο πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαη εγγπεηή) θαη ζα ππνγξάςεη σο αιιειφρξενο νθεηιέηεο.  

Απνρψξεζε ηνπ αξρηθνχ κηζζσηή θαη κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ζε άιιν, επηηξέπεηαη 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  θαη εθφζνλ ν 

λένο κηζζσηήο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ωο ειάρηζην φξην κηζζψκαηνο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα επξψ (150,00€) κεληαίσο, 

ππνινγηδφκελν γηα νιφθιεξε ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν, είλαη: 150,00ρ36κήλεο (3 έηε)=5.400,00€ 

Σν κεληαίν κίζζσκα ζα είλαη απηφ πνπ ζα δηακνξθσζεί απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα 

θαηαθπξσζεί απφ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γήκνπ Γξάκαο, 

αλαπξνζαξκνδφκελν, θάζε κηζζσηηθφ έηνο κέρξη ηελ ζπκβαηηθή ιήμε ηεο κηζζψζεσο θαηά 

πνζνζηφ ίζν κε ην 75% ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή, φπσο απηφ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο γηα ηνπο ακέζσο 

πξνεγνχκελνπο ηεο αλαπξνζαξκνγήο δψδεθα (12) κήλεο. Ζ ζπκπιήξσζε έηνπο γηα ηελ πξψηε 

εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο, ζα γίλεη ηελ αληίζηνηρε εκέξα ηνπ επνκέλνπ έηνπο κε 

απηήλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο. Ζ ζπκπιήξσζε έηνπο γηα ηελ πξψηε εηήζηα 
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αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο, ζα γίλεη ηελ αληίζηνηρε εκέξα ηνπ επνκέλνπ έηνπο κε απηήλ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΔΓΓΤΗΣΗ 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη αμηφρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί ηνπ ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο. Ο Δγγπεηήο απηφο είλαη αιιειέγγπνο 

θαη  εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο καδί κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , 

παξαηηνχκελνο ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο . 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη σο εγγχεζε, πνζνζηφ ίζν κε ην 10% ηνπ νξηδνκέλνπ σο 

ειαρίζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο  

(ππνινγηδφκελν γηα νιφθιεξε ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν),γηα 1 έηνο ην κίζζσκα ππνινγίδεηαη ζηα 

150,00ρ12 κήλεο=1.800,00€ ρ 10%=180,00€ 

Άρθρο 8 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί πνιίηεο, εκεδαπά θαη αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα ηε δεκνπξαζία δελ γίλνληαη δεθηνί: 

1. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

δηφηη δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

2. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη φζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

3. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

 4. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ ζχκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

5. Όζνη έρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γήκν Γξάκαο . 

6. Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο ή δελ πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα θαησηέξσ 

αλαιπηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ παξνπζηάζνπλ εγγπεηή. 

Άρθρο 9ο 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ,επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :  

1) Βεβαίσζε κε νθεηιήο απφ ην Γήκν Γξάκαο.  

2) Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο, πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ σο άλσ ειαρίζηνπ νξίνπ ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο θαη γηα κηζζψκαηα ελφο (1) έηνπο Σν γξακκάηην απηφ ζα απνηειεί εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζε φζνπο πήξαλ κέξνο ζηε 

δεκνπξαζία κφιηο εθδνζεί απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα, εθφζνλ δελ είλαη πιεηνδφηεο. 

3) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ : Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ γηα ηηο Α.Δ., δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.).  

4) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

δηαγσληδφκελνο δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ζε 

πηψρεπζε.  

5) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ ηειεί ζε εθθαζάξηζε ή παχζε ησλ εξγαζηψλ. 

 6) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα  

7) Καηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο αμηφρξενπ εγγπεηή, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε 

ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηελ εγγχεζε θαη ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδφηε ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά απφ λφκηκε έγθξηζε ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, θαη 

φηη ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο καδί κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο, παξαηηνχκελνο απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο. 
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 Οη εγγπεηέο νθείινπλ επίζεο λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε κε νθεηιήο απφ ηνλ Γήκν Γξάκαο θαη 

Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. Δάλ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα παξνπζηάζεη άιινλ εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζηψλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, απηφο ζα 

επζχλεηαη, απέλαληη ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε εθείλνλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ην 

πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο. Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ελεξγνχλ ελ 

θνηλνπξαμία, απηά επζχλνληαη άπαληα, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, απέλαληη ζηελ 

Γ,Δ,Κ,ΠΟ,Σ.Α.  Γήκνπ  Γξάκαο, ηπρφλ δε αληίζεηε δήισζή ηνπο, γελνκέλε κεηά ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, είλαη απαξάδεθηε.  

Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη γηα έιεγρν ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή κέρξη θαη ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κηα ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο δειαδή 

κέρξη ηηο 31/10/2016 ημέρα Γεσηέρα και ώρα 12:00μ.μ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ηνπ 

Γήκνπ Γξάκαο κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Δλδηαθεξφκελνη πνπ ζα θαηαζέζνπλ ηνπο θαθέινπο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθπξφζεζκα δελ ζα γίλνπλ δεθηνί θαη ζα απνθιεηζηνχλ απφ ην δηαγσληζκφ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνυπνζέηεη πιήξε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηελ πιήξε γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ κηζζίνπ.  

8) Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε απηή 

κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηνλ επφκελν θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδφηε ν νπνίνο θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθφο κηζζσηήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο.  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο απηήο λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηελ 

Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α  Γήκνπ Γξάκαο , εηδάιισο δηνξίδνπλ, σο λφκηκν αληίθιεην απηψλ, ην Γξακκαηέα 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Γξάκαο. Δπίζεο, ακθφηεξνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ 

θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.). 

9) Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιισλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ δείρλνληαο ζρεηηθφ εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε 

εκέξα θαη ψξα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γεκνπξαζηψλ. Ζ δεκνπξαζία δχλαηαη λα ζπλερίδεηαη 

θαη πέξαλ ηεο ψξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. 

ρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο, απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζηψλ θαη ε απφθαζή ηεο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Ζ επηηξνπή δεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

θάθειν, ζην εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο/επσλπκία 

εηαηξίαο, επθξηλψο θαη θαηαρσξίδεη ζην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ηπρφλ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δεκνπξαζία, σο κε πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά.  

Αθνινχζσο δέρεηαη πξνθνξηθά νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κφλνλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 

λνκίκσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε. 

Ζ δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη δηαδνρηθά απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή 

ηνπ. 

Αλ ν πιεηνδφηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο 

εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο πξνζεζκίαο 48 σξψλ. 
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Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ αλαδεηρζέληνο 

πιεηνδφηε θαη εγγπεηή απηνχ, κε ειάρηζην φξην πξνζθνξάο ην επ’ νλφκαηη ηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφ 

θαη θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1ε ηνπ άξ. 72 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαηαθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο.. 

Άρθρο 11ο. 

-ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο φηαλ ηνπ θνηλνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ θαηαθχξσζε ζ’ απηφλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη πξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζφ ίζν πξνο ην 10% ησλ 

κηζζσκάησλ ηξηψλ εηψλ θαη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ γξακκάηην παξαθαηαζέζεσο ή λα 

πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη 

πάλησο έσο φηνπ εθπιεξσζνχλ απφ ην κηζζσηή ζην αθέξαην νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε 

ηε δηαθήξπμε απηή θαη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο (φπσο κηζζψκαηα). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α  κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα παξάβαζε φξνπ ηεο 

ζχκβαζεο.  

Άρθρο 12ο. 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

2. Ο αλαδεηρζείο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο σο κηζζσηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ( 3 ) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

α) Ζ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλήθνπλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

β) Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γήκνπ Γξάκαο  δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

εγθξηζνχλ ηα πξαθηηθά φπσο θαη γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο απηψλ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα αλ ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο, πνπ ζα επηηεπρζεί, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., λα κελ ηελ 

εγθξίλεη, νπφηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί. Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξφπν γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/81.  

Άρθρο 13ο. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Ζ κίζζσζε είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο νξίδεηαη γηα ηξία ( 3 ) ρξφληα. Αξρίδεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία κε 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ ( 3 ) εηψλ. 

 2 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, ζα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ ζα 

ππνγξαθεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο  Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α  

Γήκνπ  Γξάκαο θαη απφ ηνπο κηζζσηή θαη εγγπεηή απηνχ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κέζα 

ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Ο 

ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο, ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ δηθαίσκα παξαίηεζεο ε απνδεκίσζεο απφ ηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.  Γήκνπ 

Γξάκαο  ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ζην κίζζην. Μεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζην 

κίζζην ν κηζζσηήο ζα πξνζθνκίζεη, ζην αξκφδην γξαθείν, φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο άδεηεο, θαζψο θαη ηα αλαγθαία θνξνινγηθά βηβιία.  

 

Άρθρο 14ο. 

Σρόπος Καηαβολής Μιζθώμαηος 

 Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα αξρίζεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο. 

Θα θαηαβάιιεηαη κεληαία, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ζην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηεο 

Δπηρείξεζεο, απφ φπνπ ζα ιακβάλεηαη ζρεηηθή έγγξαθε απφδεημε, ε νπνία ζα απνηειεί θαη ην 
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κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο. Σν κηζζσηή βαξχλεη, επίζεο, θαη ην επί 

ηνπ κηζζψκαηνο ηέινο ραξηνζήκνπ κεηά ηηο επ’ απηνχ λφκηκεο πξνζαπμήζεηο 

Άρθρο 15ο 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ -ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΙΘΧΣΗ 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζψο θαη ε νιηθή ή 

κεξηθή κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ζε 

ηξίην πξφζσπν. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη, κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή, ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, ζε εηαηξεία, θάζε ηχπνπ, ζηελ νπνία ζα είλαη κέινο 

ππνρξεσηηθά ν αξρηθφο κηζζσηήο, κε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξία θαη ην θεθάιαηφ ηεο, θαηά πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ πελήληα έλα ηνηο εθαηφ (51%). Σν πνζνζηφ απηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία θαη ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπ αξρηθνχ κηζζσηή δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ εηαηξηθνχ θαηαζηαηηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, έλαληη ηνπ εθκηζζσηή Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γήκνπ Γξάκαο, ζα επζχλνληαη, 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, ηφζν ν αξρηθφο κηζζσηήο φζν θαη ε εηαηξία ζηελ νπνία 

παξαρσξήζεθε ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, φπσο θαη ην αληίζηνηρν ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, κε επζχλε ηνπ κηζζσηή, πξνζθνκίδεηαη ζηελ Δπηρείξεζε, εληφο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε λφκηκε δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο. Μεηαβνιέο ζην πξφζσπα ησλ εηαίξσλ 

δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε φζσλ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ.  

 Ο κηζζσηήο κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο έρεη ππνρξέσζε ρσξίο ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε λα 

εθθελψζεη θαη λα απνδψζεη ην κίζζην ζηελ ίδηα άξηζηε θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. Ζ απφδνζε ζα 

γίλεη κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ απφδνζεο πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ εθκηζζσηή θαη ην κηζζσηή.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ απνδίδεη ζηνλ εθκηζζσηή Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γήκνπ  Γξάκαο ηε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ηε ζπκθσλεζείζα ιήμε ηεο κηζζψζεσο, ή θαηά ηελ γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία ιχζε ηεο θαη γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ή ζε 

πεξίπησζε πνπ ππαηηηφηεηά ηνπ θαηέζηεζε απηήλ αλέθηθηε, φπσο π.ρ. κε ηελ κε απνθνκηδή απφ ην 

κίζζην θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ ηπρφλ εηζθφκηζε ζε απηφ, θαη γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζεί λα 

αξλείηαη λα θαηαζηήζεη απηή εθηθηή ππνρξενχηαη (ν κηζζσηήο) λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ζαλ 

απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα πνζφ ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηέβαιιε θαηά ηνλ ηειεπηαίν πξν ηεο ιήμεσο ή ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο κήλα θαη γηα θάζε κήλα 

θαζπζηέξεζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ κελφο ζα θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνζφ.  

 Απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη κφλν ζην δηαγσληζκφ απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη επηζθεθζεί 

ην κίζζην θαη έρεη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απηφ. Ο κηζζσηήο 

ππνρξενχηαη λα δηαηεξήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ην κίζζην, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ην απνδψζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαηά ηε ιήμε ή 

ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο κίζζσζεο, δηαθνξεηηθά ππέρεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο 

ηνπ εθκηζζσηή  Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α Γήκνπ Γξάκαο , ππέξ ηνπ νπνίνπ θαη ζα θαηαπέζεη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνπ ζα έρεη δνζεί.  

Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε γηα πξφζζεηεο εξγαζίεο βειηίσζεο, δηαξξχζκηζεο, ηνπ 

κηζζίνπ, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ηνλ ίδην ην κηζζσηή, κεηά απφ 

ηε 3 ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δμάιινπ νπνηαδήπνηε βιάβε ζην κίζζην ζα ηελ 

απνθαζηζηά ν κηζζσηήο κε δηθά ηνπ έμνδα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ Σε Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. δεκηέο ή θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε 

θαθή ρξήζε ή αλεπαξθή ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ έζησ θαη αλ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά, ζα 

θαιείηαη ν κηζζσηήο έγγξαθα λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε δηθά ηνπ 

έμνδα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη θζνξψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί. Αλ ε πξνζεζκία πνπ 

έρεη ηαρζεί ζην κηζζσηή πεξάζεη άπξαθηε θαη εμαθνινπζεί απηφο λα αξλείηαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δεκηψλ θαη θζνξψλ ηνπ κηζζίνπ, είλαη δπλαηφλ ν εθκηζζσηήο λα πξνβεί, γηα ινγαξηαζκφ θαη ζε 

βάξνο ηνπ κηζζσηή ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπψλ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή δαπάλε 

είλαη δπλαηφλ λα εηζπξαρζεί θαη πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ κηζζσηή αθνχ 

εθδνζεί θαηαινγηζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε βάξνο ηνπ.  

πλνκνινγείηαη ξεηά, φηη άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ εληνιή ηνπ Γήκνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο ελ ιφγσ πεξηπηψζεσο γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνηειεί ιφγν 
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θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο, πνπ 

επέξρνληαη απφ απηή. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε επζχλε ηνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα έρεη ρξνληθή ηζρχ αληίζηνηρε κε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο κίζζσζεο παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο Αδείαο Λεηηνπξγίαο, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη : α) λα ηεξεί ηηο πνηληθέο, αζηπλνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλή εζπρία, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή,λα εθδίδεη 

ηακεηαθέο απνδείμεηο ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

Άρθρο 16ο. 

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

ησπεξή παξάηαζε ηεο κηζζψζεσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη. Ζ βνχιεζε ηεο 

Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α εθθξάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ξεηά απφ ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ κε ηνλ ηξφπν θαη 

ηε δηαδηθαζία πνπ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ.  

Ζ χκβαζε κίζζσζεο ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ εληφο δέθα 

εκεξψλ (10 ) κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., πνπ ελεξγείηαη κε 

απνδεηθηηθφ 4 παξαιαβήο, αιιηψο, κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε θαηαηεζείζα εγγχεζε 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε 

αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη ελέρνληαη γηα ηελ ηπρφλ 

δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Σα νθεηιφκελα ζην 

Γήκν απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ζα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο 

δεκνζίσλ εζφδσλ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε θαηά ηα άλσ δεθαήκεξε πξνζεζκία ν εθκηζζσηήο, 

κπνξεί θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ λα ζεσξήζεη φηη ε ζχκβαζε θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 

α) Ζ  Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο θαη ρσξίο δεκία γηα ηελ ίδηα, ηε 

ζχκβαζε κηζζψζεσο θαη πξηλ απφ ην ρξφλν ιήμεο απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη φηη ε 

ζχκβαζε κίζζσζεο εκπνδίδεη ηελ θαηά ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ή γίλνπλ 

δηάθνξεο πνιενδνκηθέο δηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν, πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ είλαη 

δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο κίζζσζεο θαηά ηελ αλεμέιεγθηε θξίζε ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ή αλ 

απνθαζηζηεί λα δνζεί ζηελ θνηλή ρξήζε ν ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πιεηνδφηεο.  

β) ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο εηδνπνηείηαη ,γη’ απηφ θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε κέζα ζε ηξεηο 

(3) κήλεο λα εθθελψζεη θαη λα απνδψζεη ην κίζζην ρσξίο λα έρεη νηαδήπνηε απαίηεζε ή αμίσζε 

θαηά ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 

α) Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε δηθά ηνπ έμνδα λα εμνπιίζεη ην κίζζην κε ππξνζβεζηήξεο 

θαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη ππξφο, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

β) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ εκπξφζεζκε 

θαηαβνιή φισλ ελ γέλεη ησλ Γεκφζησλ θαη Γεκνηηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ ( θαζαξηφηεηαο 

,θσηηζκνχ, θ.ι.π.), θαζψο θαη ζηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζε φισλ ελ γέλεη ησλ ινγαξηαζκψλ 

θαηαλάισζεο, (ξεχκαηνο, λεξνχ , ζέξκαλζεο θ.ι.π.).  

Σν ελ ιφγσ κίζζην έρεη αλεμάξηεηε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (ρειψλα ηεο Γ.Δ.Ζ) απφ ην θηίξην 

ηνπ Δλπδξείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην πξναχιην ρψξν 

             εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν κηζζσηήο       

           νθείιεη λα θάλεη κεηαβνιή ζηνηρείσλ θαηαλαισηή ζηελ  ΓΔΤΑΓ   

           (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Γξάκαο) θαη λα καο πξνζθνκίζεη ηελ  

                         αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ. 

γ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο λα επηηξέπεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

εθκηζζσηή ηελ επίζθεςε ζην κίζζην νπνηεδήπνηε γηα επηζεψξεζή ηνπ. Δπίζεο ν κηζζσηήο 

ππνρξενχηαη θαηά ην ηειεπηαίν πξν ηεο ιήμεσο ηεο κίζζσζεο εμάκελν λα επηηξέπεη νπνηεδήπνηε 

ηελ επίζθεςε ζην κίζζην, ηφζν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ εθκηζζσηή, φζν θαη 

ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κηζζσηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 

Γνωζηοποίηζη 
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Ζ δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη  δεκνζηεχεηαη 

δέθα ( 10 ) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο.  

Α) Με επηθφιιεζε αληηγξάθνπ ηεο ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζην πξνο ελνηθίαζε θαηάζηεκα.  

Β) Γεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο πεξηιεπηηθά ζε δχν ( 2 ) εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο θαη 

κία (1) εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα.  

Γ ) Με αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

Άρθρο 18ο. 

α) Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ 

ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, θαζψο θαη γηα θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα φπνην 

ιφγν ή αηηία, έρεη ην δηθαίσκα , κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ κηζζσηή θαη λα θάλεη έμσζε ζηνλ κηζζσηή, άλεπ 

απνδεκηψζεσο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο. Ζ θήξπμε σο έθπησηνπ 

ηνπ κηζζσηή έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 1) Δθπίπηεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ε 

θαηαηεζείζα εγγχεζε, σο πνηληθή ξήηξα, ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη ζηηο ηπρφλ νθεηιέο ηνπ 

έθπησηνπ κηζζσηή.  

2) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ην κίζζην εληφο δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ, αθ΄ φηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε πεξί εθπηψζεσο απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. Αλ 

θαζπζηεξήζεη ή αξλεζεί, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηεξήζεσο θαη 

ππνρξενχηαη (ν κηζζσηήο) λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ζαλ απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα 

πνζφ ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηέβαιιε θαηά ηνλ ηειεπηαίν πξν ηεο 

ιήμεσο ή ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο κήλα θαη 5 γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ κελφο ζα θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνζφ.  

β) Ο ίδηνο ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζχκβαζε κηζζψζεσο πξν ηεο 

ζπκθσλεζείζαο ιήμεψο ηεο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ή κεηά απφ απνδνρή ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, 

ππνβαιινκέλνπ εγγξάθσο πξν ηξηψλ (3) κελψλ, ζηελ θαηαβνιή κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο 

κηζζσκάησλ ελφο (1) κελφο ζαλ απνδεκίσζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην δηθαίσκα ηεο  

Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.ηνπ Γήκνπ Γξάκαο  λα επηδηψμεη θαη άιιε απνδεκίσζε.  

γ) Δθηφο απφ ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηε Γ.ε.θ.πν.η.α. θαηά ηα αλσηέξσ, ε 

ιήμε ηεο ζπκβάζεσο  ρσξεί απηνδηθαίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ, ζπληαμηνδφηεζεο ή λνκηθήο 

αληθαλφηεηαο ηνπ κηζζσηή (επί θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ιχζεο ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο (επί λνκηθνχ 

πξνζψπνπ). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην κίζζην πεξηέξρεηαη εθ λένπ ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.  ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ κηζζσηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα 

κηζζσηηθφ δηθαίσκα. 

 δ) Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί κε ηνηρνθφιιεζε δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 270/1981.  

Άρθρο 19ο. 

 Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί κε ην κηζζσηή πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηελ παξνχζα 

δεκνπξαζία είλαη εκπνξηθή θαη ππάγεηαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ πδ 34/1995 ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 270/1981, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ πνπ ξεηά παξαπέκπεη ην πδ 

34/1995. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε αξκφδηα είλαη ηα πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα.  

 Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη ηελ πιήξε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ 

απηήο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. Αλαιπηηθνί φξνη ηεο δεκνπξαζίαο θαζψο 

θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.  Γήκνπ  Γξάκαο, 

Γηνηθεηηθφ Σκήκα , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζην ηει. 2521048304 εζση. 3 

(θ.Μειπνκέλε Εαπνπλίδνπ).  

Άρθρο 20ο 

ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δπηρείξεζεο, 

φηαλ δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε 

πξνζεζκία- αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε. 

Άρθρο 21ο 

ΔΝΣΑΔΙ 
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Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ελζηάζεηο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ 

επνκέλε ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαη κφλν απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν 

ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία 

Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηε δηελεξγήζαζα ην δηαγσληζκφ επηηξνπή. 

Άρθρο 22ο 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο εάλ δελ 

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδφηεο. Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο ιφγσ 

αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 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, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ 

πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ 

εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ 

πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα 

αλαθέξζεθαλ. 

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

πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 

Άρθρο 23ο 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο: 

α) ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα θαη ζηα Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ, ζηα γξαθεία ηεο 

Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. θαη ζηελ Κνηλφηεηα  Μπινπφηακνπ.  

β) Θα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3861/2010 (Α’ 112). 

Άρθρο 24 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ 

Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. είλαη ππεχζπλε, ζχκθσλα κε ηα αξ.11 & 12 ηνπ Ν.4122/2013 (Α’ 42) γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ηνπ κηζζίνπ. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
ηης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. 

 
 
 

Χαηζηκσριακίδης Αναζηάζιος 

 

ΑΔΑ: ΩΚΥΤΟΛΤΟ-96Η


		2016-10-13T13:23:49+0300
	Athens




