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Γιακήπςξη 

 
πλειοδοηικήρ, θανεπήρ, πποθοπικήρ δημοππαζίαρ για ηην μίζθυζη δημοηικού  

ακινήηος (Ιζόγειο Καηάζηημα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Παπαδοζιακό 

Καθενείο) ζηην Κοινόηηηα Καινούπιος Υυπιού, Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Μεθώνηρ, 

Γήμος Πύλος-Νέζηοπορ. 

 
Ο Γήμαπσορ Πύλος-Νέζηοπορ έσονηαρ ςπότη ηος: 
 
1)ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 
2)ην άξζξν 192 ηνπ ΓΚΚ 
3)ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 
4)ηελ ππ’ αξηζκφλ 15/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πχινπ – Νέζηνξνο 
5)ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πχινπ – 
Νέζηνξνο 
6)ηελ ππ΄ αξηζκφλ 51/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πχινπ-Νέζηνξνο 
Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο νη νπνίνη είλαη νη εμήο:  
 
Άπθπο 1ο  Πεπιγπαθή ηος ακινήηος 
Σν ππφ εθκίζζσζε θαηάζηεκα (θιεηζηφο ρψξνο) εκβαδνχ 60,46 η.κ., βξίζθεηαη ζηελ 
Κνηλφηεηα Καηλνχξγηνπ Υσξηνχ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζψλεο, ηνπ Γήκνπ Πχινπ 
– Νέζηνξνο. 
 
Άπθπο 2ο Σπόπορ και Υπόνορ διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ 
2.1 Γιαδικαζία Γημοππαζίαρ 
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή. Θα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηνπ 
Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο ζηηο 11/05/2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ., κε ψξεο 
παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηηο 09:00 π.κ-10:00 π.κ. 
ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ζα δηεμαρζεί ηελ επφκελε εβδνκάδα 
18/05/2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ., κε ψξεο παξαιαβήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηηο 09:00 π.κ-10:00 π.κ 
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε 
ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 



δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 
Με ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ειέγρνληαη θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. Η επηηξνπή απνδέρεηαη ή απνθιείεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο. Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο δεκνπξαζίαο πεξί 
απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί 
ηνπο απφ ηε δηαθήξπμε πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιφ ραξηί. 
Οπδείο γίλεηαη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
ζηε δεκνπξαζία, σο εγγχεζε ζηελ Δπηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ  νξηδφκελνπ 
ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ππνινγηδφκελνπ γηα έλα έηνο, 
ήηνη 80,00 επξψ Υ 12 κήλεο = 960 επξψ Υ 10% = 96,00 επξψ. 
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα απεπζχλνληαη ζην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο. 
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε 
εγγχεζε πνζνχ ίζνπ πξνο ην πνζνζηφ 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο, γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληφο ησλ απφ ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ 
πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. 
Σα έμνδα γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηε 
δεκνπξαζία βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ν 
δε ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο βαξχλεηαη επίζεο κε ηα έμνδα έθδνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ 
αληηθαζηζηά ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
κίζζσζεο. 
Καλείο δελ γίλεηαη δεθηφο ζηε δεκνπξαζία πέξαλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
απηήο. ηε ζπλέρεηα νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά 
ηε ζεηξά εθθψλεζεο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη 
αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ νθείιεη λα δειψζεη απηφ ζηελ επηηξνπή 
ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ήηνη  ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζην νπνίν ζα 
θαζνξίδεηαη ξεηά ην πεξηερφκελν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο - εμνπζηνδφηεζεο. ε θάζε 
άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη ν ηξίηνο ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ. 
Δπηπιένλ θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη θαη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε 
ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο, θαζηζηάκελνο έηζη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξαηηνχκελνο 
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηα δηθαηψκαηα, αμηψζεηο θαη ελζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, φπσο θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο (άξζξν 855 Α.Κ.). ε 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ν εγγπεηήο δελ δχλαηαη λα 
είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, εάλ απηή είλαη ν 
ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπήο 
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Γηα 
ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ζα απνθαζίζεη ζηε ζπλέρεηα ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ην 
Νφκν, φξγαλν.- 



2.2. Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ. 
Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο 
ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε γηα ηε κε έγθξηζε 
ή ηελ αθχξσζε απηψλ, νχηε γηα ελδερφκελε βξαδχηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
εγθξηηηθήο απφθαζεο. 
2.3 Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθχξσζεο ή  έγθξηζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία (θνηλνπνίεζε) ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ 
παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη ρσξίο δηθαζηηθή 
παξέκβαζε. 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή 
γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα νιφθιεξν ην 
ρξφλν δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο (ελ πξνθεηκέλσ γηα έμη έηε). 
Η ελ ιφγσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη 
ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή, πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε.- 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδφηεο δελ εκθαληζηεί εληφο ηεο παξαπάλσ 
δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ελεξγείηαη πιεηζηεξηαζκφο ζε 
βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νπφηε ζε πεξίπησζε επίηεπμεο κηθξφηεξνπ 
κηζζψκαηνο, βαξχλεηαη απηφο θαη ν εγγπεηήο ηνπ κε ηε δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο. 
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο 
θνηλνπνίεζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε 
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά, ε δε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 
Ο Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δεκνπξαζίαο ρσξίο λα γελλάηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ζπκκεηέρνληεο νπνηνδήπνηε 
δηθαίσκα ή αμίσζε απφ πξνζπκβαηηθή επζχλε ή απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κε κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα 
απνδέρνληαη ηνλ αλσηέξσ φξν θαη παξαηηνχληαη απφ ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ 
ελζηάζεσλ, αμηψζεσλ θαη δηεθδίθεζεο ηπρφλ απνδεκηψζεσλ. 
Λφγνη αθχξσζεο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ άιισλ ελδεηθηηθά: 
Με ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή 
Με ηθαλνπνηεηηθφ χςνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Λφγνη πνπ αλάγνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 
2.4 Δπανάλητη δημοππαζίαρ  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ην Γήκαξρν εάλ δελ εκθαληζηεί ζε 
απηήλ πιεηνδφηεο. 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
φηαλ: 
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή 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 έπ' 
νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε 
ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη 
δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλσηέξσ αλαθέξζεθαλ. 
 
Άπθπο 3ο Γικαίυμα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
3.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο. Απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία (είηε σο 
ζπκκεηέρνληεο, είηε σο εγγπεηέο) νη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο θαη φζνη 
δελ πξνζθνκίζνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
Γ.Ο.Τ. φηη εθπιήξσζαλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.- 
Απνθιείεηαη επίζεο ε ζπκκεηνρή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο έρεη 
επηβιεζεί ε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 
Οκνίσο απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθψλ πξνζψπσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
Κνηλνπξαμηψλ θαη αθαλψλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ ζε απηά ζπκκεηέρεη ή εθπξνζσπείηαη 
λφκηκα θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη νθεηιέο ζην Γήκν, 
ζηε Γ.Ο.Τ. ε ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 
3.2 Γικαιολογηηικά – Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
Οη ζπκκεηέρνληεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 
θάθειν κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά: 
Έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ζςμμεηεσόνηυν ζηη δημοππαζία. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 
18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα είηε ζπκβάιιεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηνκηθά, 
είηε σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ή κέινο λνκηθνχ πξνζψπνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, είηε 
σο πιεξεμνχζηνο ηξίηνπ. 
Α) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Φςζικού Πποζώπος: 
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ 
ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 
2) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
3) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΔΦΚΑ πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο, ε νπνία λα αθνξά ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ 
ελδερφκελα απαζρνιεί. 
4) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, 
πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: « α) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, β) έιαβα γλψζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηφ βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απφιπηεο αξεζθείαο κνπ θαη 



αληαπνθξηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ». 
6)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
7) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 
θάθειν. ηελ πεξίπησζε, πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ ζα πξέπεη 
λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ παξνπζηάδνληαο ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, 
άιισο ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρεη θαη πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  
8) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζχζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 2 αλαιπηηθά εθηεζέληα. 
Β) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ νομικού πποζώπος Πποζυπικών Δηαιπιών 
(Ο.Δ., Δ.Δ): 
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ή 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο 
Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ..- 
2) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΗ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ε ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ε εθπξνζψπεζή ηεο, 
θαζψο θαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη 
ππνβιεζεί αίηεζε πηψρεπζεο.  
3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ  πνπ λα ηζρχεη 
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ 
ΔΦΚΑ πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηφζν ηεο 
εηαηξείαο, φζν θαη ησλ εηαίξσλ, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
6) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο  ζα δειψλεη φηη: «κε ηελ ηδηφηεηά κνπ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
κε ηελ επσλπκία (ζα ηεζεί ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ν αξηζκφο Γ.Δ.ΜΗ) κε έδξα 
(ζα ηεζεί ε έδξα ηεο εηαηξείαο), α) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, β) έιαβα γλψζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηφ βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απφιπηεο αξεζθείαο κνπ θαη 
αληαπνθξηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ». 
7) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ ησλ εηαίξσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη απηνί δελ έρνπλ 
έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή 



νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
8) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 
θάθειν. 
9) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζχζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 2 αλαιπηηθά εθηεζέληα. 
Γ) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Κεθαλαιοςσικών Δηαιπειών (Δ.Π.Δ, Α.Δ. και 
Ι.Κ.Δ.):      
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ή 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο 
Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 
2) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΗ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ε ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ε εθπξνζψπεζή ηεο, 
θαζψο θαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ε κε ππνβνιή 
αίηεζεο γηα πηψρεπζε.  
3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη 
ζην φλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ., ζην φλνκα ησλ δηαρεηξηζηψλ 
πξνθεηκέλνπ πεξί Ι.Κ.Δ., ζην φλνκα ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ πξνθεηκέλνπ γηα 
κνλνπξφζσπε Ι.Κ.Δ. θαζψο θαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ πεξί Α.Δ., πνπ 
λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο πνπ ζα 
εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη ζην φλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ., 
ζην φλνκα ησλ δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ι.Κ.Δ., ζην φλνκα ηνπ κνλαδηθνχ 
εηαίξνπ πξνθεηκέλνπ γηα κνλνπξφζσπε Ι.Κ.Δ., πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα Α.Δ. δεκνηηθή ελεκεξφηεηα  ζην φλνκα ηεο 
εηαηξείαο, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
6) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή 
ηνπ Γηαρεηξηζηή αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηαηξείαο ηνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: «φηη 
ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: (ζα ηεζεί ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ε έδξα ηεο, ν αξηζκφο 
Γ.Δ.ΜΗ, θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηεο εηαηξείαο) φπσο απηή 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο (ζα ηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: « α) έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, β) 
έιαβα γλψζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηφ 
βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απφιπηεο 
αξεζθείαο κνπ θαη αληαπνθξηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν 
γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ» 
7) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο 
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε 



εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
8) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 
θάθειν. 
9) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζχζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 2 αλαιπηηθά εθηεζέληα. 
Γ) Οι εγγςηηέρ οθείλοςν να πποζκομίζοςν ενώπιον ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 
δημοππαζίαρ, όλα ηα έγγπαθα πος αναθέπονηαι ανυηέπυ, ηα οποία θα 
πποζκομίζοςν και οι ζςμμεηέσονηερ, πλην ηηρ εγγςηηικήρ επιζηολήρ. 
Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηαγσληζκφ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. Δηδηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαζψο θαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά 
ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο θαη ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 
Όια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζα είλαη πξσηφηππα θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 
επίζεκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, πιελ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ απφ ειιεληθέο 
δεκφζηεο αξρέο γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη επηθχξσζε. 
 
Άπθπο 4ο  ΜΙΘΩΜΑ  
Διάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο (ηηκή εθθίλεζεο) γηα ηε κίζζσζε ηνπ 
αλαθεξφκελνπ αθηλήηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ επξψ νγδφληα (80,00) ην κήλα. 
Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία ζα ηζρχεη γηα ηα πξψηα δχν (2) έηε 
ηεο κίζζσζεο θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηεηία, επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ 
κηζζψκαηνο, θαηά ην πνζνζηφ 3%. Η πξναλαθεξζείζα πνζνζηηαία αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ κηζζψκαηνο ζα ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν κηζζσηήο παξακείλεη 
ζην κίζζην πέξαλ ηνπ σο άλσ νξηζζέληνο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ζπλεπεία αλαγθαζηηθήο 
παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο απηήο.  
Ο κηζζσηήο βαξχλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην αλαινγνχλ επί ηνπ επηηεπρζέληνο 
κηζζψκαηνο ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ 3,6%, φπσο θαη 
κε ηα φια ηα ηέιε θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλέρνληαη κε ην κίζζην. 
 
Άπθπο 5ο ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΘΩΗ   
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) έηε. Η κίζζσζε αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αληίζηνηρεο εκέξαο ηνπ έθηνπ θαη 
ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε ν κηζζσηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη ην 
εθκηζζνχκελν αθίλεην αλαληίξξεηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε εηδνπνίεζε, 
δηαθνξεηηθά ζα επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή. 
 
Άπθπο 6ο Δγγύηζη και Δγγςηηήρ 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο κε άιιε, ε νπνία ζα είλαη ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 
κηζζψκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί γηα φιν ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο (ελ 
πξνθεηκέλσ έμη έηε), γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληφο ησλ ππφ ηεο 
δηαθήξπμεο νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. Η ηζρχο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη εμαεηήο. Η εγγχεζε απηή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε 
λα ζπκςεθηζηεί κε ηα κηζζψκαηα ή άιιεο νθεηιέο. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο, φπσο θαη 
φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία, ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν 
εγγπεηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη 
θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, ζηεξνχκελνο ησλ 



δηθαησκάησλ, αμηψζεσλ θαη ελζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα., 
φπσο θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο (άξζξν 855 Α.Κ.). Η εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ, 
επηζηξέθεηαη αηφθσο κφλνλ εθφζνλ εθπιεξσζνχλ φινη αλεμαηξέησο νη φξνη ηεο 
ζχκβαζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ησλ κηζζσκάησλ θαη 
θάζε παξεπφκελεο κε ηε κίζζσζε νθεηιήο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο θαηάπησζήο ηεο. 
 
Άπθπο 7ο Αναπποζαπμογή ηος μιζθώμαηορ  
Σν κίζζσκα πνπ ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ Δπηηξνπήο ηεο δεκνπξαζίαο 
ζα κείλεη ζηαζεξφ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γηα ηα πξψηα δχν 
(2) έηε ηεο κίζζσζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ δεχηεξνπ κηζζσηηθνχ έηνπο ζα 
θαηαβάιιεηαη εηήζηα αχμεζε 3% ππνινγηδφκελε θάζε θνξά ζην πξνεγνπκέλσο 
θαηαβαιιφκελν κίζζσκα. Σν πξψην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. Ο κηζζσηήο βαξχλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην αλαινγνχλ επί ηνπ 
κηζζψκαηνο ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ 3,6%. 
 
Άπθπο 8ο  Υπόνορ και ηόπορ καηαβολήρ ηος μιζθώμαηορ  
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
Γήκνπ ην πξψην πελζήκεξν θάζε κε δεδνπιεπκέλνπ κήλα, ρσξίο ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ν νθεηιέηεο ππφθεηηαη ζηελ 
θαηαβνιή ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
αλεμάξηεηα απφ ηα κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην 
Γήκν γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ κηζζσκάησλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα δελ θαηαβιεζεί κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
νξίδεηαη, δχλαηαη λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο θαη 
θαηάπησζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο  εθηέιεζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κίζζσζεο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα 
επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. Η κε θαηαβνιή δχν (2) ζπλερφκελσλ 
κηζζσκάησλ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε θαη κνλνκεξή ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο 
θαζψο θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο εάλ δελ έθαλε 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή 
Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο. 
  
Άπθπο 9ο Λύζη ηηρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ 
Η ζχκβαζε ιχλεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθά νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζε ησλ φξσλ ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην κηζζσηή 
κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ 
εθπιήξσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε κίζζσζε. 
Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο, ε ζχκβαζε ιχλεηαη: 
α) ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
ζχκβαζε θαη ζην Νφκν. 
β) ε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ κηζζσηή ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή ζέζε 
απηνχ ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε παχζε εξγαζηψλ ηνπ, ή ζε θάζε άιιε 
πησρεπηηθή δηαδηθαζία, 
γ) ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν), 
δ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή ή λνκηθήο αληθαλφηεηαο απηνχ θαηά ηε 



δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα αζθεί πξνζσπηθά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ, ε 
ζχκβαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιπζείζα θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ζε θαλέλαλ ζπκβαηηθφ 
δηθαίσκα, νχηε θαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ απνβηψζαληνο ή αληθάλνπ. 
ε) Ο εθκηζζσηήο Γήκνο Πχινπ – Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο 
ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ. 
 
Άπθπο 10ο  Υπήζη μιζθίος – Τπεκμίζθυζη – Αναμίζθυζη   
Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο επηρείξεζε αλαςπρήο – 
παξαδνζηαθφ θαθελείν θαη απαγνξεχεηαη ξεηψο νπνηαδήπνηε κεξηθή ή νιηθή 
κεηαβνιή ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ σο  θαηνηθίαο, θέληξνπ 
δηαζθέδαζεο κπαξ θιπ. Απαγνξεχεηαη ζην κηζζσηή λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ηνπ κηζζίνπ (δηαθνξεηηθή απφ ηελ ππάξρνπζα κνξθή 
ηνπ) ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο. ε πεξίπησζε 
αζέηεζεο ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο Πχινπ – Νέζηνξνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε κίζζσζεο θαη λα αλαθαιέζεη ηελ εθδνζείζα άδεηα ιεηηνπξγίαο (ιφγσ 
νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο). Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πξνζσξηλψλ 
θαηαζθεπψλ, ζηεγάζηξσλ, ηεληψλ, παξαπεηαζκάησλ ή πιαηζίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρψξν. Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, ζχκθσλα κε ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν κίζζην 
παξαδίδεηαη ζην κηζζσηή ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ρσξίο ππνρξέσζε 
ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή δαπάλε αθφκε θαη αλαγθαία θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη δε πξνο ηνχην θαη ππνγξάθεηαη 
πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην 
κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ην ζπληεξεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ηχπν παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ 
κηζζίνπ ζε ηξίηνλ. 
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή 
απαγνξεχεηαη απνιχησο. 
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ κε ηνπο παξαθάησ 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:  
Σν κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηείηαη: 
α) απφ ην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο, σο θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηεο Κνηλφηεηαο 
Καηλνχξγηνπ Υσξηνχ απφ ηηο 8:00 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο κέρξη θαη ηηο 14:00 κ.κ. ηεο 
Γεπηέξαο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ, θαη  
β) απφ ηνλ Δμσξατζηηθφ -  Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Καηλνχξγηνπ Υσξηνχ κε ηελ 
επσλπκία «ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ» γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ 
Κνηλφηεηα Καηλνχξγηνπ Υσξηνχ, ζηελ πιαηεία «ΓΗΜΗΣΡΗ ΦΑΛΛΙΓΑ», θαηά ηηο 
παξαθάησ εκεξνκελίεο, ήηνη: 

 ζηηο 2 Μαΐνπ εθάζηνπ έηνπο ζηελ Αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Αγίνπ 
Αζαλαζίνπ, 

 ζηηο 26 Ινπιίνπ εθάζηνπ έηνπο ηεο Παξαζθεπήο Αζιεθφξνπ, 

 ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ κελφο Απγνχζηνπ εθάζηνπ γηα ην θαινθαηξηλφ 
αληάκσκα ησλ απαληαρνχ Καηλνπξγηνρσξηηψλ θαη 

 ζηηο 8 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο ζην Γελέζιηνλ ηεο Θενηφθνπ. 
Ο δε κηζζσηήο απνδέρεηαη πιήξσο θαη ξεηά ζπλαηλεί ζηε ρξήζε απηή γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο. 
 
 
  Άπθπο 11ο Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα, Δςθύνη Δκμιζθυηή 

- Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 



βξίζθεηαη ην κίζζην γηα ηελ νπνία, ν ηειεπηαίνο ζπλνκνινγεί ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα, φηη έρεη ιάβεη γλψζε. 

- 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. 

- Ο εθκηζζσηήο Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα 
ηπρφλ λφκηκε απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ή ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ κηζζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ 
κηζζψκαηνο είλαη αλεμάξηεηε, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, άζθεζε κέξνπο κφλν ησλ 
επηηξεπφκελσλ απφ ηνλ εθκηζζσηή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, 
κε δπλάκελνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα επηθαιεζηεί ην ιφγν απηφ γηα ηε κείσζε ή ηελ 
κε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο. 

- Απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε πξνζζήθεο εληφο ηνπ κηζζίνπ 
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. 

- Η κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο φπσο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο κε 
ηε κίζζσζε δαπάλεο, ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ απηνχ ή ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα 
θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη ακέζσο θαη κνλνκεξψο ηε κίζζσζε λα απνβάιιεη ην 
κηζζσηή απφ ην κίζζην θαηά ηεο ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία θαη λα δεηήζεη 
απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηνπ απφ ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή Γήκνπ Πχινπ – 
Νέζηνξνο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

- Ο Γήκνο Πχινπ – Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο 
ζχκβαζεο κίζζσζεο, ρσξίο θαηαγγειία δη’ απινχ εγγξάθνπ ζε πεξίπησζεο 
παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή ρξεηαζηεί ην εθκηζζνχκελν 
αθίλεην γηα δηθή ηνπ ρξήζε. 

- Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή έζησ θαη ελφο απφ απηνχο 
ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγχεζεο θαη ηελ θαηαβνιή 
ζην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο απφ ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ 
απνδεκίσζεο. 
 

Άπθπο  12ο Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα, Δςθύνη ηος Μιζθυηή  
- Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κάζε άιιε ρξήζε 
απαγνξεχεηαη. Ο εθκηζζσηήο ζα δηθαηνχηαη ζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη 
ηεξκαηηζκφ ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην γηα 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη παξάλνκεο (κε επηηξεπφκελεο απφ ην ηζρχνλ δίθαην). 

- Ο κηζζσηήο επζχλεηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ρψξνπ πνπ 
πεξηβάιιεη ην κίζζην. 

- Γηα ηελ επηηξεπφκελε απφ ηε ζχκβαζε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (επηρείξεζε 
αλαςπρήο – παξαδνζηαθφ θαθελείν) ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο 
ηνπ θαη επηκέιεηά ηνπ γηα ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 
(ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο Ν.4442/2016).. Η έθδνζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο (γλσζηνπνίεζε) είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ κηζζσηή, 
ζηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ν 
Γήκνο δελ επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, 
αζηπλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο «Πεξί ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηεκάησλ θαη ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ». 

- Απαγνξεχεηαη, φπσο εθηίζεηαη θαη αλσηέξσ ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εκθαλή ή 



ζπγθεθαιπκκέλν, ππεθκίζζσζε θαη ελ γέλεη παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
κηζζίνπ ζε άιιν πξφζσπν κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. 

- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν εθκηζζσηήο Γήκνο Πχινπ – Νέζηνξνο δελ 
έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ησλ δεκηψλ θαη βιαβψλ ηνπ 
κηζζίνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε έρεη ν 
κηζζσηήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ απνηειεί 
ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ απνηειεί ιφγν δηεθδίθεζεο 
νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή απφ ηνλ εθκηζζσηή Γήκν Πχινπ – 
Νέζηνξνο. 

- Η παξνρέο χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεθψλνπ ζα είλαη ζην φλνκα ηνπ 
κηζζσηή, ν νπνίνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ ζρεηηθή δαπάλε  ζχλδεζή ηνπο, 
πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

- Σα ηέιε, θφξνη θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ ζπλέρνληαη κε ην κίζζην βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ κηζζσηή. 

- Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 
ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. Οπνηαδήπνηε επσθειήο δαπάλε πνπ 
ζα θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο γηα εππξεπηζκφ ή δηακφξθσζε ηνπ κηζζίνπ ζα 
παξακείλεη ζε φθεινο απηνχ ρσξίο λα έρεη ν κηζζσηήο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή 
αμίσζή γηα απνδεκίσζή ηνπ απφ ηελ αηηία απηή. 

- ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξακείλεη ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ κίζζσζεο, ηφηε ζα νθείιεη γηα απνδεκίσζε ρξήζεο ην 
δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο, φπσο απηφ ζα έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηηο 
αλαπξνζαξκνγέο, γηα θάζε κήλα θξάηεζεο. 
 

Άπθπο 13ο Αποδοσή ηυν όπυν ηος Γιαγυνιζμού και επιθςλάξειρ ηος 
εκμιζθυηή 
- Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη λα κελ θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα απηήο ζηνλ πιεηνδφηε, 
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη αζχκθνξε γηα ην Γήκν, λα καηαηψζεη 
νξηζηηθά ηε δεκνπξαζία, ή λα επαλαιάβεη απηήλ κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε  απνδεκίσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδφηε ή ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

- Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία γίλεηαη κε επζχλε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη απφ 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη κφλν δελ απνθηνχλ θαλέλα δηθαίσκα, απαίηεζε ή 
αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. 

- Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο, ζπληζηά 
ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ππνςήθηνο έρεη κειεηήζεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα ηνπο 
εθηειέζεη. 

- Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί 
ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ηπρφλ παξάβαζή ηνπο δίλεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα 
γηα ηελ ρσξίο απνδεκίσζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο. 
 

      Άπθπο 14ο Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ 
-  Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ 
απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο 
(Πχινο) ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ. 
Μεζψλεο, θαζψο θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο Καηλνχξγηνπ 
Υσξηνχ.  

- Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – Πξφγξακκα Γηαχγεηα. 



- Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο. 
- Πεξίιεςε απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ 

Μεζζελίαο. 
- Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηφζν ηεο αξρηθήο φζν θαη 

ηεο επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο πιεηνδφηεο θαη εμνθινχληαη 
πξνο ηεο ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. 

- Όινη νη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 
ζχκβαζε κίζζσζεο πνπ ζα ζπληαρζεί ζηε ζπλέρεηα. Ο Γήκνο Πχινπ – 
Νέζηνξνο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα λα ζέηεη φξνπο ζην ζπκθσλεηηθφ πνπ 
ζεσξεί αλαγθαίνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 
 
 

     Άπθπο 15ο   Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 
- Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη απφ ην Γήκν καο φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηε  Γηεχζπλζε Πιαηεία Νέζηνξνο-Πχινο 
Σειέθσλν: 2723360223. 

- Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 
χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη θαη 
πέληε (5) εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ. 
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