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Γιακήπςξη 

πλειοδοηικήρ, θανεπήρ, πποθοπικήρ δημοππαζίαρ για ηην μίζθυζη δημοηικού 

ακινήηος  ζηην Κοινόηηηα  Βλασόποςλος , Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Παπαθλέζζα,  

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’ αξηζκόλ 15/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 
5)ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο 
6)ηελ ππ΄ αξηζκόλ 102/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πύινπ-Νέζηνξνο 
Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο νη νπνίνη είλαη νη εμήο:  
 
Άπθπο 1ο :  Πεπιγπαθή ηος ακινήηος 
Τν ππό εθκίζζσζε θαηάζηεκα (θιεηζηόο ρώξνο)  εκβαδνύ  130,10 η. κ., βξίζθεηαη 
ζηελ Κνηλόηεηα Βιαρόπνπινπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Παπαθιέζζα ηνπ Γήκνπ 
Πύινπ – 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 Πύινπ – Νέζηνξνο, ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο ζηηο 27/04/2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ., κε ώξεο 
παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ από ηηο 09:00 π.κ-10:00 π.κ. 
Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ζα δηεμαρζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 
04/05/2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ., κε ώξεο παξαιαβήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ από ηηο 09:00 π.κ-10:00 π.κ 
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο 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 ηνπ 
Γηαγσληζκνύ, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 
Με ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ειέγρνληαη θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
ζπκκεηερόλησλ. Η επηηξνπή απνδέρεηαη ή απνθιείεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 



πιεξνύλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο δεκνπξαζίαο πεξί 
απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί 
ηνπο από ηε δηαθήξπμε πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί. 
Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
ζηε δεκνπξαζία, σο εγγύεζε ζηελ Δπηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ  νξηδόκελνπ 
ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ππνινγηδόκελνπ γηα έλα έηνο, 
ήηνη 280,00 επξώ Φ 12 κήλεο = 3360,00 επξώ Φ 10% = 336,00 επξώ. 
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα απεπζύλνληαη ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο. 
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε 
εγγύεζε πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ 
πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο. 
Τα έμνδα γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηε 
δεκνπξαζία βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, ν 
δε ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο βαξύλεηαη επίζεο κε ηα έμνδα έθδνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία όπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ 
αληηθαζηζηά ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
κίζζσζεο. 
Καλείο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πέξαλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
απηήο. Σηε ζπλέρεηα νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά 
ηε ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη 
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή 
ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ήηνη  ζπκβνιαηνγξαθηθό 
πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζην νπνίν ζα 
θαζνξίδεηαη ξεηά ην πεξηερόκελν ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο - εμνπζηνδόηεζεο. Σε θάζε 
άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη ν ηξίηνο ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ 
ινγαξηαζκό. 
Δπηπιένλ θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη θαη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε 
ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κίζζσζεο, θαζηζηάκελνο έηζη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ 
ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξαηηνύκελνο 
ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από ηα δηθαηώκαηα, αμηώζεηο θαη ελζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ Αζηηθό Κώδηθα, όπσο θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο (άξζξν 855 Α.Κ.). Σε 
πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ν εγγπεηήο δελ δύλαηαη λα 
είλαη ην ίδην πξόζσπν κε ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο, εάλ απηή είλαη ν 
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπήο 
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Γηα 
ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ζα απνθαζίζεη ζηε ζπλέρεηα ην αξκόδην, ζύκθσλα κε ην 
Νόκν, όξγαλν.- 
2.2. Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ. 
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο 
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε γηα ηε κε έγθξηζε 
ή ηελ αθύξσζε απηώλ, νύηε γηα ελδερόκελε βξαδύηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 



εγθξηηηθήο απόθαζεο. 
2.3 Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθύξσζεο ή  έγθξηζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία (θνηλνπνίεζε) ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό 
παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε θαη ρσξίο δηθαζηηθή 
παξέκβαζε. 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή 
γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 
πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζώκαηνο γηα νιόθιεξν ην 
ρξόλν δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο (ελ πξνθεηκέλσ γηα έμη έηε). 
Η ελ ιόγσ εγγύεζε επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη 
ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ κηζζώκαηνο θαη ηελ εθπιήξσζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή, πνπ απνξξένπλ από ηε κίζζσζε.- 
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδόηεο δελ εκθαληζηεί εληόο ηεο παξαπάλσ 
δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο (10εκεξν) θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ελεξγείηαη 
πιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νπόηε ζε πεξίπησζε επίηεπμεο 
κηθξόηεξνπ κηζζώκαηνο, βαξύλεηαη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ κε ηε δηαθνξά ηνπ 
κηζζώκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ από 
ηεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε 
ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά, ε δε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 
Ο Γήκνο Πύινπ - Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δεκνπξαζίαο ρσξίο λα γελλάηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ζπκκεηέρνληεο νπνηνδήπνηε 
δηθαίσκα ή αμίσζε από πξνζπκβαηηθή επζύλε ή από νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό κε κόλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα 
απνδέρνληαη ηνλ αλσηέξσ όξν θαη παξαηηνύληαη από ηελ πξνβνιή ζρεηηθώλ 
ελζηάζεσλ, αμηώζεσλ θαη δηεθδίθεζεο ηπρόλ απνδεκηώζεσλ. 
Λόγνη αθύξσζεο κπνξεί λα είλαη κεηαμύ άιισλ ελδεηθηηθά: 
Με ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή 
Με ηθαλνπνηεηηθό ύςνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Λόγνη πνπ αλάγνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ.- 
2.4 Δπανάλητη δημοππαζίαρ  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ην Γήκαξρν εάλ δελ εκθαληζηεί ζε 
απηήλ πιεηνδόηεο. 
Η 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. 
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην έπ' 



νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε 
ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη 
δεκνζηεπόκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλσηέξσ αλαθέξζεθαλ. 
Άπθπο 3ο Γικαίυμα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
3.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 
νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο. Απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία (είηε σο 
ζπκκεηέρνληεο, είηε σο εγγπεηέο) νη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη όζνη 
δελ πξνζθνκίζνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
Γ.Ο.Υ. όηη εθπιήξσζαλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, όηη έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.- 
Απνθιείεηαη επίζεο ε ζπκκεηνρή θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ηνπο έρεη 
επηβιεζεί ε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο. 
Οκνίσο απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθώλ πξνζώπσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
Κνηλνπξαμηώλ θαη αθαλώλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ ζε απηά ζπκκεηέρεη ή εθπξνζσπείηαη 
λόκηκα θαηά ην θαηαζηαηηθό ηνπο θπζηθό πξόζσπν ην νπνίν έρεη νθεηιέο ζην Γήκν, 
ζηε Γ.Ο.Υ. ε ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ή ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή 
απνθιεηζκνύ από ηνπο δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο. 
3.2 Γικαιολογηηικά – Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
Οη ζπκκεηέρνληεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 
θάθειν κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά: 
Έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ζςμμεηεσόνηυν ζηη δημοππαζία. 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 
18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα είηε ζπκβάιιεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ αηνκηθά, 
είηε σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ή κέινο λνκηθνύ πξνζώπνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, είηε 
σο πιεξεμνύζηνο ηξίηνπ. 
Α) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Φςζικού Πποζώπος: 
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
παξακνλήο γηα αιινδαπνύο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ 
ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 
2) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
3) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΔΦΚΑ πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο, ε νπνία λα αθνξά ηόζν ηνλ ίδην όζν θαη ζην πξνζσπηθό πνπ 
ελδερόκελα απαζρνιεί. 
4) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, 
πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: « α) έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, β) έιαβα γλώζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηό βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απόιπηεο αξεζθείαο κνπ θαη 
αληαπνθξηλόκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ». 
6)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ε ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνύο) ηνπ ηειεπηαίνπ 



ηξηκήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε 
εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 
7) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνύκελνπ από νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 
θάθειν. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ ζα πξέπεη λα 
ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
δηαγσληζκνύ παξνπζηάδνληαο ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν εθπξνζώπεζεο, 
άιισο ζεσξείηαη όηη ζπκκεηέρεη θαη πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ.  
8) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 3 αλαιπηηθά εθηεζέληα. 
Β) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ νομικού πποζώπος Πποζυπικών Δηαιπιών 
(Ο.Δ., Δ.Δ): 
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ή 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνύο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο 
Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ..- 
2) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ζύζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ην εηαηξηθό θεθάιαην, ε ζύλζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ε εθπξνζώπεζή ηεο, 
θαζώο θαη νη ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, θαζώο θαη όηη δελ έρεη 
ππνβιεζεί αίηεζε πηώρεπζεο.  
3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ  πνπ λα ηζρύεη 
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ από ηνλ 
ΔΦΚΑ πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηόζν ηεο 
εηαηξείαο, όζν θαη ησλ εηαίξσλ, πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
6) Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο 
εηαηξείαο  ζα δειώλεη όηη: «κε ηελ ηδηόηεηά κνπ σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο 
κε ηελ επσλπκία (ζα ηεζεί ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ν αξηζκόο ΓΔΜΗ) κε έδξα (ζα 
ηεζεί ε έδξα ηεο εηαηξείαο), α) έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, β) έιαβα γλώζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηό βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απόιπηεο αξεζθείαο κνπ θαη 
αληαπνθξηλόκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ». 
7) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ε ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνύο) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ ησλ εηαίξσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ην 
ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΓΔΜΗ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη απηνί δελ έρνπλ έρεη 
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
8) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνύκελνπ από νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 



θάθειν. 
9) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 3 αλαιπηηθά εθηεζέληα. 
Γ) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Κεθαλαιοςσικών Δηαιπειών (Δ.Π.Δ, Α.Δ. και 
Ι.Κ.Δ.):      
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ή 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνύο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο 
Δ.Δ. ή άδεηα παξακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 
2) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ζύζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ην εηαηξηθό θεθάιαην, ε ζύλζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ε εθπξνζώπεζή ηεο, 
θαζώο θαη νη ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο θαη ε κε ππνβνιή 
αίηεζεο γηα πηώρεπζε.  
3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΔΦΚΑ ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο θαη 
ζην όλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ., ζην όλνκα ησλ δηαρεηξηζηώλ 
πξνθεηκέλνπ πεξί Ι.Κ.Δ., ζην όλνκα ηνπ κνλαδηθνύ εηαίξνπ πξνθεηκέλνπ γηα 
κνλνπξόζσπε Ι.Κ.Δ. θαζώο θαη ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ πεξί Α.Δ., πνπ 
λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
5) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο πνπ ζα 
εθδνζεί ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο θαη ζην όλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ., 
ζην όλνκα ησλ δηαρεηξηζηώλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ι.Κ.Δ., ζην όλνκα ηνπ κνλαδηθνύ 
εηαίξνπ πξνθεηκέλνπ γηα κνλνπξόζσπε Ι.Κ.Δ., πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα Α.Δ. δεκνηηθή ελεκεξόηεηα  ζην όλνκα ηεο 
εηαηξείαο, πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
6) Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζύλνληα Σπκβνύινπ ή 
ηνπ Γηαρεηξηζηή αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηαηξείαο ηνπ, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη: «όηη 
ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: (ζα ηεζεί ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ε έδξα ηεο, ν αξηζκόο 
ΓΔΜΗ, θαη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηεο εηαηξείαο) όπσο απηή εθπξνζσπείηαη 
λόκηκα από ην λόκηκν εθπξόζσπό ηεο (ζα ηεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ), ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: « α) έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, β) 
έιαβα γλώζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα εθκηζζσζεί θαη ησλ θηηξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζηελ νπνία απηό 
βξίζθεηαη, ηε δηέπνπζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκνζεζία θαη ην βξίζθσ ηεο απόιπηεο 
αξεζθείαο κνπ θαη αληαπνθξηλόκελν ζηελ νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαη θαηάιιειν 
γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, θαη γ) παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ εθκηζζσηή γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ» 
7) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ε ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο ή 
Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνύο) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζύλνληα Σπκβνύινπ, ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη γηα ηα αδηθήκαηα α) 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε 
εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 
8) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή έγγξαθε 
εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα – 
εθπξνζσπνύκελνπ από νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην 
θάθειν. 



9) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ζην άξζξν 3 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 ππνβιεζνύλ ζην Γηαγσληζκό ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα. Δηδηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαζώο θαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά 
ησλ αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη ζηε γιώζζα ηεο ρώξαο έθδνζεο θαη ζα 
ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή.- 
Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα ζα είλαη πξσηόηππα θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό, 
επίζεκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, πιελ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ από ειιεληθέο 
δεκόζηεο αξρέο γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη επηθύξσζε. 
Άπθπο 4ο  ΜΙΘΩΜΑ  
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο (ηηκή εθθίλεζεο) γηα ηε κίζζσζε ηνπ 
αλαθεξόκελνπ αθηλήηνπ νξίδεηαη ην πνζό ησλ επξώ δηαθνζίσλ νγδόληα (280,00) ην 
κήλα. 
Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία ζα ηζρύεη γηα ηα πξώηα δύν (2) έηε 
ηεο κίζζσζεο θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη αλά δηεηία, επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ 
κηζζώκαηνο, θαηά ην πνζνζηό 3%. Η πξναλαθεξζείζα πνζνζηηαία αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ κηζζώκαηνο ζα ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν κηζζσηήο παξακείλεη 
ζην κίζζην πέξαλ ηνπ σο άλσ νξηζζέληνο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ζπλεπεία αλαγθαζηηθήο 
παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ ιήμεο απηήο.  
Ο κηζζσηήο βαξύλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην αλαινγνύλ επί ηνπ επηηεπρζέληνο 
κηζζώκαηνο ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηό 3,6%, όπσο θαη 
κε ηα όια 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 από ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αληίζηνηρεο εκέξαο ηνπ έθηνπ θαη 
ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο ζύκβαζεο, νπόηε ν κηζζσηήο ππνρξεώλεηαη λα παξαδώζεη ην 
εθκηζζνύκελν αθίλεην αλαληίξξεηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε εηδνπνίεζε, 
δηαθνξεηηθά ζα επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή. 
Άπθπο 6ο Δγγύηζη και Δγγςηηήρ 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, ε νπνία ζα είλαη ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ 
κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί γηα όιν ην ρξόλν δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο (ελ 
πξνθεηκέλσ έμη έηε), γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ ππό ηεο 
δηαθήξπμεο νξηδόκελσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο. Η ηζρύο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη εμαεηήο. Η εγγύεζε απηή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε 
λα ζπκςεθηζηεί κε ηα κηζζώκαηα ή άιιεο νθεηιέο. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, όπσο θαη 
όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 
εγγπεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη 
θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο, ζηεξνύκελνο ησλ 
δηθαησκάησλ, αμηώζεσλ θαη ελζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Αζηηθό Κώδηθα., 
όπσο θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο (άξζξν 855 Α.Κ.). Η εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ, 
επηζηξέθεηαη αηόθσο κόλνλ εθόζνλ εθπιεξσζνύλ όινη αλεμαηξέησο νη όξνη ηεο 
ζύκβαζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ησλ κηζζσκάησλ θαη 
θάζε παξεπόκελεο κε ηε κίζζσζε νθεηιήο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ πθίζηαηαη ιόγνο θαηάπησζήο ηεο.- 



Άπθπο 7ο Αναπποζαπμογή ηος μιζθώμαηορ  
Τν κίζζσκα πνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό Δπηηξνπήο ηεο δεκνπξαζίαο 
ζα κείλεη ζηαζεξό από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη γηα ηα πξώηα δύν 
(2) έηε ηεο κίζζσζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ δεύηεξνπ κηζζσηηθνύ έηνπο ζα 
θαηαβάιιεηαη εηήζηα αύμεζε 3% ππνινγηδόκελε θάζε θνξά ζην πξνεγνπκέλσο 
θαηαβαιιόκελν κίζζσκα. Τν πξώην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ. Ο κηζζσηήο βαξύλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην αλαινγνύλ επί ηνπ 
κηζζώκαηνο ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηό 3,6%.- 
Άπθπο 8ο  Υπόνορ και ηόπορ καηαβολήρ ηος μιζθώμαηορ  
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ή ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ 
Γήκνπ ην πξώην πελζήκεξν θάζε κε δεδνπιεπκέλνπ κήλα, ρσξίο ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 
Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ν νθεηιέηεο ππόθεηηαη ζηελ 
θαηαβνιή ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
αλεμάξηεηα από ηα κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ην 
Γήκν γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξόζεζκσλ κηζζσκάησλ. 
Σε πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα δελ θαηαβιεζεί κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
νξίδεηαη, δύλαηαη λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο θαη 
θαηάπησζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο  εθηέιεζεο ησλ όξσλ 
ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα έρεη θαηαηεζεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κίζζσζεο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα 
επηβαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο. Η κε θαηαβνιή δύν (2) ζπλερόκελσλ 
κηζζσκάησλ ζπλεπάγεηαη ηελ απηόκαηε θαη κνλνκεξή ιύζε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο 
θαζώο θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.- 
Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ γηα ιόγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ εθκηζζσηή 
Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο. 
Άπθπο 10ο Λύζη ηηρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ 
Η ζύκβαζε ιύλεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθά νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο. 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζε ησλ όξσλ ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην κηζζσηή 
κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ κηζζώκαηνο θαη ηελ 
εθπιήξσζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή πνπ απνξξένπλ από 
ηε κίζζσζε. 
Πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο, ε ζύκβαζε ιύλεηαη: 
α) Σηηο πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
ζύκβαζε θαη ζην Νόκν. 
β) Σε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ κηζζσηή ζε πηώρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή ζέζε 
απηνύ ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή ζε παύζε εξγαζηώλ ηνπ, ή ζε θάζε άιιε 
πησρεπηηθή δηαδηθαζία, 
γ) Σε πεξίπησζε ιύζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν), 
δ) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή ή λνκηθήο αληθαλόηεηαο απηνύ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα αζθεί πξνζσπηθά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ, ε 
ζύκβαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιπζείζα θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ζε θαλέλαλ ζπκβαηηθό 
δηθαίσκα, νύηε θαη ζηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ απνβηώζαληνο ή αληθάλνπ. 
ε) Ο εθκηζζσηήο Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο 
ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηόρξεζε ηνπ κηζζίνπ. 
Άπθπο 11ο  Υπήζη μιζθίος – Τπεκμίζθυζη – Αναμίζθυζη   
Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο επηρείξεζε αλαςπρήο 
πξνρείξνπ ή πιήξνπο γεύκαηνο θαη απαγνξεύεηαη ξεηώο νπνηαδήπνηε κεξηθή ή νιηθή 
κεηαβνιή ρξήζεο. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ σο  θαηνηθίαο, θέληξνπ 
δηαζθέδαζεο κπαξ θιπ. Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε 



ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξύζκηζε ηνπ κηζζίνπ (δηαθνξεηηθή από ηελ ππάξρνπζα κνξθή 
ηνπ) ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο. Σε πεξίπησζε 
αζέηεζεο ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηε 
ζύκβαζε κίζζσζεο θαη λα αλαθαιέζεη ηελ εθδνζείζα άδεηα ιεηηνπξγίαο (ιόγσ 
νπζηώδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ όξσλ ηεο). Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε πξνζσξηλώλ 
θαηαζθεπώλ, ζηεγάζηξσλ, ηεληώλ, παξαπεηαζκάησλ ή πιαηζίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρώξν. Τν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, ζύκθσλα κε ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Τν κίζζην 
παξαδίδεηαη ζην κηζζσηή ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ρσξίο ππνρξέσζε 
ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή δαπάλε αθόκε θαη αλαγθαία θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη δε πξνο ηνύην θαη ππνγξάθεηαη 
πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην 
κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ην ζπληεξεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. 
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή ηύπν παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ 
κηζζίνπ ζε ηξίηνλ. 
Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή 
απαγνξεύεηαη απνιύησο. 
Άπθπο 12ο Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα, Δςθύνη Δκμιζθυηή 

- Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
βξίζθεηαη ην κίζζην γηα ηελ νπνία, ν ηειεπηαίνο ζπλνκνινγεί ξεηά θαη 
αλεπηθύιαθηα, όηη έρεη ιάβεη γλώζε.- 

- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 
δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ, λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά 
λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε 
απνδεκίσζε. 

- Ο εθκηζζσηήο Γήκνο Πύινπ - Νέζηνξνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα 
ηπρόλ λόκηκε απαγόξεπζε ή πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ή ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ κηζζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαβνιή ηνπ 
κηζζώκαηνο είλαη αλεμάξηεηε, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, άζθεζε κέξνπο κόλν ησλ 
επηηξεπόκελσλ από ηνλ εθκηζζσηή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, 
κε δπλάκελνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα επηθαιεζηεί ην ιόγν απηό γηα ηε κείσζε ή ηελ 
κε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο. 

- Απαγνξεύεηαη ξεηά ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε πξνζζήθεο εληόο ηνπ κηζζίνπ 
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. 

- Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο όπσο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο κε 
ηε κίζζσζε δαπάλεο ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ απηνύ ή ηνπ Νόκνπ παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα 
θαηαγγείιεη θαη λα ιύζεη ακέζσο θαη κνλνκεξώο ηε κίζζσζε λα απνβάιιεη ην 
κηζζσηή από ην κίζζην θαηά ηεο ζρεηηθή λόκηκε δηαδηθαζία θαη λα δεηήζεη 
απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηνπ από ηελ αζέηεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 
Σηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.- 

- Ο Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο 
ζύκβαζεο κίζζσζεο, ρσξίο θαηαγγειία δη’ απινύ εγγξάθνπ ζε πεξίπησζεο 
παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο ή ρξεηαζηεί ην εθκηζζνύκελν 
αθίλεην γηα δηθή ηνπ ρξήζε. 

- Κάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή έζησ θαη ελόο από απηνύο 
ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο θαη ηελ θαηαβνιή 
ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο από ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ 
απνδεκίσζεο. 
 



Άπθπο  13ο Τποσπεώζειρ – Γικαιώμαηα, Δςθύνη ηος Μιζθυηή  
- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα 

ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Κάζε άιιε ρξήζε 
απαγνξεύεηαη. Ο εθκηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη ζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη 
ηεξκαηηζκό ηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην γηα 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη παξάλνκεο (κε επηηξεπόκελεο από ην ηζρύνλ δίθαην). 

- Ο κηζζσηήο επζύλεηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ρώξνπ πνπ 
πεξηβάιιεη ην κίζζην. 

-   Γηα ηελ επηηξεπόκελε από ηε ζύκβαζε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (επηρείξεζε 
αλαςπρήο πξνρείξνπ ή πιήξνπο γεύκαηνο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα 
κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ θαη επηκέιεηά ηνπ γηα ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο 
από ηηο αξκόδηεο αξρέο (ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 
Ν.4442/2016).. Η έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο (γλσζηνπνίεζε) είλαη 
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ κηζζσηή, ζηελ πεξίπησζε απηή εθόζνλ δελ θαηαζηεί 
δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ν Γήκνο δελ επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ 
κηζζσηή. Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο 
εθάζηνηε ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο δεκνηηθέο 
δηαηάμεηο «Πεξί ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ». 

- Απαγνξεύεηαη, όπσο εθηίζεηαη θαη αλσηέξσ ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν εκθαλή ή 
ζπγθεθαιπκκέλν, ππεθκίζζσζε θαη ελ γέλεη παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
κηζζίνπ ζε άιιν πξόζσπν κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. 

- Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν εθκηζζσηήο Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο δελ 
έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ησλ δεκηώλ θαη βιαβώλ ηνπ 
κηζζίνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε έρεη ν 
κηζζσηήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ απνηειεί 
ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη δελ απνηειεί ιόγν δηεθδίθεζεο 
νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή από ηνλ εθκηζζσηή. 

- Η παξνρέο ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο θαη ηειεθώλνπ ζα είλαη ζην όλνκα ηνπ 
κηζζσηή, ν νπνίνο ζα βαξύλεηαη κε ηελ ζρεηηθή δαπάλε  ζύλδεζή ηνπο, 
πιεξσκήο θαη εμόθιεζεο ησλ ζρεηηθώλ ινγαξηαζκώλ. 

- Τα ηέιε, θόξνη θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ ζπλέρνληαη κε ην κίζζην βαξύλνπλ 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ κηζζσηή. 

- Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 
ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. Οπνηαδήπνηε επσθειήο δαπάλε πνπ 
ζα θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο γηα εππξεπηζκό ή δηακόξθσζε ηνπ κηζζίνπ ζα 
παξακείλεη ζε όθεινο απηνύ ρσξίο λα έρεη ν κηζζσηήο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή 
αμίσζή γηα απνδεκίσζή ηνπ από ηελ αηηία απηή. 

- Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξακείλεη ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κίζζσζεο, ηόηε ζα νθείιεη γηα απνδεκίσζε ρξήζεο ην 
δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, όπσο απηό ζα έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηηο 
αλαπξνζαξκνγέο, γηα θάζε κήλα θξάηεζεο. 

Άπθπο 14ο Αποδοσή ηυν όπυν ηος Γιαγυνιζμού και επιθςλάξειρ ηος εκμιζθυηή 
- Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη λα κελ θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα απηήο ζηνλ πιεηνδόηε, 
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη αζύκθνξε γηα ην Γήκν, λα καηαηώζεη 
νξηζηηθά ηε δεκνπξαζία, ή λα επαλαιάβεη απηήλ κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ 
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε  απνδεκίσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε ή ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό. 

- Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία γίλεηαη κε επζύλε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη από 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη κόλν δελ απνθηνύλ θαλέλα δηθαίσκα, απαίηεζε ή 
αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. 



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

- Όινη νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί 
ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ηπρόλ παξάβαζή ηνπο δίλεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα 
γηα ηελ ρσξίο απνδεκίσζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο. 

Άπθπο 15ο Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ 
-  Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ 
απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο ηνπ 
Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Δ. Παπαθιέζζα, 
θαζώο θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο Βιαρόπνπινπ. 

- Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν – Πξόγξακκα Γηαύγεηα. 
- Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο. 
- Πεξίιεςε απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ 

Μεζζελίαο. 
- Τα έμνδα δεκνζίεπζεο  ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηόζν ηεο αξρηθήο όζν 

θαη ηεο επαλαιεπηηθήο βαξύλνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο πιεηνδόηεο θαη εμνθινύληαη 
πξνο ηεο ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

- Όινη νη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε 
ζύκβαζε κίζζσζεο πνπ ζα ζπληαρζεί ζηε ζπλέρεηα. Ο Γήκνο Πύινπ – 
Νέζηνξνο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα λα ζέηεη όξνπο ζην ζπκθσλεηηθό πνπ 
ζεσξεί αλαγθαίνπο γηα ηελ θαιύηεξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. 

Άπθπο 16ο   Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 
- Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Γήκν καο όιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε  Γηεύζπλζε Πιαηεία Νέζηνξνο-Πύινο 
Τειέθσλν: 2723360223. 

- Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη 
πέληε (5) εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό. 
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