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Διακήρυξη 

 
πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καινούριου Χωριού, Δημοτικής 
Ενότητας Μεθώνης, Δήμου Πύλου-Νέστορος 

 
Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος έχοντας υπόψη του: 
 
1)το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
2)το άρθρο 192 του ΔΚΚ 
3)τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
4)την υπ’ αριθμόν 125/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος 
5)τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου Πύλου – 
Νέστορος 
6)την υπ΄ αριθμόν 35/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πύλου-Νέστορος 
Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:  
 
Άρθρο 1ο :  Περιγραφή του ακινήτου 
 
Το υπό εκμίσθωση κατάστημα (κλειστός χώρος) εμβαδού 60,46 τ.μ., βρίσκεται στην 
Κοινότητα Καινούργιου Χωριού, της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης, του Δήμου Πύλου 
– Νέστορος. 
 
Άρθρο 2ο : Τρόπος και Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας 
2.1 Διαδικασία Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Θα διεξαχθεί στην έδρα του 
Δήμου Πύλου – Νέστορος, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής στις 09/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με ώρες 
παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από τις 09:00 π.μ-10:00 π.μ. 
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα 
16/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με ώρες παραλαβής των 
δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από τις 09:00 π.μ-10:00 π.μ 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά το πέρας της οριζόμενης στη διακήρυξη 
ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 



Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά των 
συμμετεχόντων. Η επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει τους συμμετέχοντες που δεν 
πληρούν τους όρους συμμετοχής. Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί 
αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί 
τους από τη διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 
πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 
Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του 
στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με το 10% του  οριζόμενου 
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενου για ένα έτος, 
ήτοι 80,00 ευρώ Χ 12 μήνες = 960,00 ευρώ Χ 10% = 96,00 ευρώ. 
Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, 
ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού μισθώματος που θα 
επιτευχθεί για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης (εν προκειμένω εννέα (9) έτη), 
για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων 
προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 
Τα έξοδα για την έκδοση της παραπάνω εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη 
δημοπρασία βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ο 
δε τελευταίος πλειοδότης βαρύνεται επίσης με τα έξοδα έκδοσης εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία όπως θα αναφερθεί παρακάτω 
αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης 
μίσθωσης. 
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αυτής. Στη συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά 
τη σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή 
της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία θα πρέπει να 
παρουσιάσει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, ήτοι  συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο θα 
καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας - εξουσιοδότησης. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του 
λογαριασμό. 
Επιπλέον κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μαζί με 
τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και 
τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος 
ρητά και ανεπιφύλακτα από τα δικαιώματα, αξιώσεις και ενστάσεις, που προβλέπονται 
στον Αστικό Κώδικα, όπως και του ευεργετήματος της διζήσεως (άρθρο 855 Α.Κ.). Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής ο εγγυητής δεν δύναται να 
είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, εάν αυτή είναι ο 
τελευταίος πλειοδότης. 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπής 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για 
την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το 
Νόμο, όργανο.- 
2.2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας. 



Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στον έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής. Ο 
τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση για τη μη έγκριση 
ή την ακύρωση αυτών, ούτε για ενδεχόμενη βραδύτητα της κοινοποίησης της σχετικής 
εγκριτικής απόφασης. 
2.3 Υπογραφή της σύμβασης 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ή  έγκρισης του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία (κοινοποίηση) ενεργείται με αποδεικτικό 
παραλαβής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Δήμου για την 
υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς δικαστική 
παρέμβαση. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, με άλλη εγγυητική επιστολή, καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος για ολόκληρο το 
χρόνο διάρκειας της μίσθωσης (εν προκειμένω για εννέα (9) έτη). 
Η εν λόγω εγγύηση επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και 
την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των 
υποχρεώσεων του μισθωτή, που απορρέουν από τη μίσθωση.- 
Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδότης δεν εμφανιστεί εντός της παραπάνω 
δεκαήμερης προθεσμίας (10ημερο) κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται 
πλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οπότε σε περίπτωση επίτευξης 
μικρότερου μισθώματος, βαρύνεται αυτός και ο εγγυητής του με τη διαφορά του 
μισθώματος. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από 
της κοινοποίησης στον τελευταίο πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η 
σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του Δήμου Πύλου – Νέστορος χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα αποτελέσματα της 
δημοπρασίας χωρίς να γεννάται στους προσφέροντες και συμμετέχοντες οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με μόνη τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα 
αποδέχονται τον ανωτέρω όρο και παραιτούνται από την προβολή σχετικών 
ενστάσεων, αξιώσεων και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων. 
Λόγοι ακύρωσης μπορεί να είναι μεταξύ άλλων ενδεικτικά: 
Μη ικανοποιητική συμμετοχή 
Μη ικανοποιητικό ύψος οικονομικής προσφοράς 
Λόγοι που ανάγονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου.- 
2.4 Επανάληψη δημοπρασίας  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν εμφανιστεί σε 
αυτήν πλειοδότης. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 
όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν 
μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος 



της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το έπ' 
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη 
του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 
δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της 
δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν. 
 
Άρθρο 3ο Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχή στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Αποκλείονται από τη δημοπρασία (είτε ως 
συμμετέχοντες, είτε ως εγγυητές) οι οφειλέτες του Δήμου Πύλου – Νέστορος και όσοι 
δεν προσκομίσουν κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας βεβαίωση της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. ότι εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και αντίστοιχη βεβαίωση 
ασφαλιστικού οργανισμού, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών.- 
Αποκλείεται επίσης η συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων που τους έχει 
επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού από τους δημόσιους διαγωνισμούς. 
Ομοίως αποκλείεται η συμμετοχή νομικών προσώπων, οποιασδήποτε μορφής 
Κοινοπραξιών και αφανών εταιρειών, εφόσον σε αυτά συμμετέχει ή εκπροσωπείται 
νόμιμα κατά το καταστατικό τους φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει οφειλές στο Δήμο, 
στη Δ.Ο.Υ. η σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή του έχει επιβληθεί η ποινή 
αποκλεισμού από τους δημόσιους διαγωνισμούς. 
3.2 Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν την ημέρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά μέσα σε 
φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά: 
Έγγραφα νομιμοποίησης συμμετεχόντων στη δημοπρασία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι η συμπλήρωση του 
18ου έτους της ηλικίας του συμμετέχοντα είτε συμβάλλεται για τον εαυτό του ατομικά, 
είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, είτε 
ως πληρεξούσιος τρίτου. 
Α) Σε περίπτωση συμμετοχής Φυσικού Προσώπου: 
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας 
παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν 
ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. 
2) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ που να ισχύει την ημέρα της 
δημοπρασίας, η οποία να αφορά τόσο τον ίδιο όσο και στο προσωπικό που 
ενδεχόμενα απασχολεί. 
4) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Πύλου – Νέστορος περί μη οφειλής του ιδίου, 
που να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 
στην οποία να δηλώνεται ότι: « α) έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της 
δημοπρασίας του οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) έλαβα γνώση 
του καταστήματος που πρόκειται να εκμισθωθεί και των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
της κατάστασης νομικής και πραγματικής στην οποία αυτό βρίσκεται, τη διέπουσα τη 
λειτουργία του νομοθεσία και το βρίσκω της απόλυτης αρεσκείας μου και 



ανταποκρινόμενο στην οικονομική μου προσφορά και κατάλληλο για τη χρήση που 
προορίζεται, και γ) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού». 
6)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς) του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα α) 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, και δ) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
7) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα – 
εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το 
φάκελο. Στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου θα πρέπει να 
το δηλώσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας πριν την έναρξη του 
διαγωνισμού παρουσιάζοντας το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης, 
άλλως θεωρείται ότι συμμετέχει και πλειοδοτεί για λογαριασμό του.  
8) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στο άρθρο 3 αναλυτικά εκτεθέντα. 
Β) Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου Προσωπικών Εταιριών 
(Ο.Ε., Ε.Ε): 
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή 
επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της 
Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε..- 
2) Πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η σύσταση της 
εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο, η σύνθεση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της, 
καθώς και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της, καθώς και ότι δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση πτώχευσης.  
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας και των εταίρων  που να ισχύει 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας και των εταίρων από τον 
ΕΦΚΑ που να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
5) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Πύλου – Νέστορος περί μη οφειλής τόσο της 
εταιρείας, όσο και των εταίρων, που να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας  θα δηλώνει ότι: «με την ιδιότητά μου ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
με την επωνυμία (θα τεθεί η επωνυμία της εταιρείας και ο αριθμός ΓΕΜΗ) με έδρα (θα 
τεθεί η έδρα της εταιρείας), α) έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της 
δημοπρασίας του οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) έλαβα γνώση 
του καταστήματος που πρόκειται να εκμισθωθεί και των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
της κατάστασης νομικής και πραγματικής στην οποία αυτό βρίσκεται, τη διέπουσα τη 
λειτουργία του νομοθεσία και το βρίσκω της απόλυτης αρεσκείας μου και 
ανταποκρινόμενο στην οικονομική μου προσφορά και κατάλληλο για τη χρήση που 
προορίζεται, και γ) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού». 
7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς) του τελευταίου 
τριμήνου των εταίρων, που συμμετέχουν σε αυτές, όπως αυτό προκύπτει από το 
σχετικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει, ότι αυτοί δεν έχουν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα α) συμμετοχής σε εγκληματική 



οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, και δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 
8) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα – 
εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το 
φάκελο. 
9) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στο άρθρο 3 αναλυτικά εκτεθέντα. 
Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε, Α.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.):      
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή 
επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της 
Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. 
2) Πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η σύσταση της 
εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο, η σύνθεση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της, 
καθώς και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της και η μη υποβολή 
αίτησης για πτώχευση.  
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ στο όνομα της εταιρείας και 
στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ε.Π.Ε., στο όνομα των διαχειριστών 
προκειμένου περί Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μοναδικού εταίρου προκειμένου για 
μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. καθώς και στο όνομα της εταιρείας προκειμένου περί Α.Ε., που 
να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
5) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Πύλου – Νέστορος περί μη οφειλής που θα 
εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ε.Π.Ε., 
στο όνομα των διαχειριστών προκειμένου περί Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μοναδικού 
εταίρου προκειμένου για μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., που να ισχύει την ημέρα της 
δημοπρασίας. Προκειμένου δε για Α.Ε. δημοτική ενημερότητα  στο όνομα της 
εταιρείας, που να ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή 
του Διαχειριστή ανάλογα με το είδος της εταιρείας του, στην οποία να δηλώνεται: «ότι 
η εταιρεία με την επωνυμία: (θα τεθεί η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, ο αριθμός 
ΓΕΜΗ, και ο αριθμός φορολογικού μητρώου της εταιρείας) όπως αυτή εκπροσωπείται 
νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπό της (θα τεθούν τα στοιχεία του νομίμου 
εκπροσώπου), στην οποία να δηλώνεται ότι: « α) έλαβα γνώση των όρων της 
διακήρυξης της δημοπρασίας του οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) 
έλαβα γνώση του καταστήματος που πρόκειται να εκμισθωθεί και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και της κατάστασης νομικής και πραγματικής στην οποία αυτό 
βρίσκεται, τη διέπουσα τη λειτουργία του νομοθεσία και το βρίσκω της απόλυτης 
αρεσκείας μου και ανταποκρινόμενο στην οικονομική μου προσφορά και κατάλληλο 
για τη χρήση που προορίζεται, και γ) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 
μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του 
διαγωνισμού» 
7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς) του τελευταίου 
τριμήνου του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή του διαχειριστή της εταιρείας 
από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα α) 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, και δ) νομιμοποίηση 



εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
8) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα – 
εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το 
φάκελο. 
9) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στο άρθρο 3 αναλυτικά εκτεθέντα. 
Δ) Οι εγγυητές οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της Επιτροπής της 
δημοπρασίας, όλα τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα 
προσκομίσουν και οι συμμετέχοντες, πλην της εγγυητικής επιστολής. 
Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην 
Ελληνική γλώσσα. Ειδικά έγγραφα νομιμοποίησης καθώς και όλα τα πιστοποιητικά 
των αλλοδαπών επιχειρήσεων θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.- 
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα είναι πρωτότυπα και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, 
επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα, πλην των δημοσίων εγγράφων από ελληνικές 
δημόσιες αρχές για τα οποία δεν απαιτείται επικύρωση. 
 
Άρθρο 4ο  ΜΙΣΘΩΜΑ  
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του 
αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ το μήνα. Το 
μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για τα πρώτα δύο (2) έτη της 
μίσθωσης και θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου 
μισθώματος, κατά το ποσοστό 3%. Η προαναφερθείσα ποσοστιαία αναπροσαρμογή 
του μισθώματος θα ισχύει και σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής παραμείνει 
στο μίσθιο πέραν του ως άνω ορισθέντος συμβατικού χρόνου, συνεπεία αναγκαστικής 
παράτασης του χρόνου λήξης αυτής.  
Ο μισθωτής βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το αναλογούν επί του επιτευχθέντος 
μισθώματος τέλος χαρτοσήμου, που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,6%, όπως και 
με τα όλα τα τέλη και τις δαπάνες που συνέχονται με το μίσθιο.- 
 
Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ   
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη. Η μίσθωση αρχίζει από την 
υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει μετά την παρέλευση της αντίστοιχης ημέρας 
του ένατου (9ου) και τελευταίου έτους της σύμβασης, οπότε ο μισθωτής υποχρεώνεται 
να παραδώσει το εκμισθούμενο ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση 
ειδοποίηση, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή. 
 
Άρθρο 6ο Εγγύηση και Εγγυητής 
Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 3 του παρόντος αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή 
της σύμβασης με άλλη, η οποία θα είναι ίση με το 10% του συνολικού συμβατικού 
μισθώματος που θα επιτευχθεί για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης (εν 
προκειμένω εννέα έτη), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της 
διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής είναι εξαετής. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές. Ο τελευταίος πλειοδότης, όπως και 
όλοι οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι 
καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση 
των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις, στερούμενος των 



δικαιωμάτων, αξιώσεων και ενστάσεων που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα., 
όπως και του ευεργετήματος της διζήσεως (άρθρο 855 Α.Κ.). Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και καλής λειτουργίας του μισθίου, 
επιστρέφεται ατόκως μόνον εφόσον εκπληρωθούν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της 
σύμβασης, μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και 
κάθε παρεπόμενης με τη μίσθωση οφειλής και την παράδοση του μισθίου, με την 
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται λόγος κατάπτωσής της.- 
 
Άρθρο 7ο Αναπροσαρμογή του μισθώματος  
Το μίσθωμα που θα καθοριστεί σύμφωνα με το πρακτικό Επιτροπής της δημοπρασίας 
θα μείνει σταθερό από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για τα πρώτα δύο 
(2) έτη της μίσθωσης. Μετά την πάροδο του δεύτερου μισθωτικού έτους θα 
καταβάλλεται ετήσια αύξηση 3% υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως 
καταβαλλόμενο μίσθωμα. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το αναλογούν επί του 
μισθώματος τέλος χαρτοσήμου, που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,6%.- 
 
Άρθρο 8ο  Χρόνος και τόπος καταβολής του μισθώματος  
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου ή σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Δήμου το πρώτο πενθήμερο κάθε μη δεδουλευμένου μήνα, χωρίς σχετική ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος ο οφειλέτης υπόκειται στην 
καταβολή των προσαυξήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, 
ανεξάρτητα από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να ληφθούν από το 
Δήμο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων. 
Σε περίπτωση που το μίσθωμα δεν καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που 
ορίζεται, δύναται να κινηθεί η διαδικασία καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης και 
κατάπτωσης υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής  εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, που θα έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή της 
σύμβασης μίσθωσης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων θα 
επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Η μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων 
μισθωμάτων συνεπάγεται την αυτόματη και μονομερή λύση της μισθωτικής σύμβασης 
καθώς και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης.- 
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος εάν δεν έκανε 
χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή 
Δήμου Πύλου - Νέστορος. 
 
Άρθρο 9ο Λύση της σύμβασης μίσθωσης 
Η σύμβαση λύνεται κανονικά με τη λήξη του συμβατικά ορισμένου χρόνου ισχύος της. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεση των όρων σύμβασης επιστρέφεται στο μισθωτή 
μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και την 
εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από 
τη μίσθωση. 
Πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου διάρκειας της, η σύμβαση λύνεται: 
α) Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπονται στη 
σύμβαση και στο Νόμο. 
β) Σε περίπτωση κήρυξης του μισθωτή σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, ή θέση 
αυτού σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε παύση εργασιών του, ή σε κάθε άλλη 
πτωχευτική διαδικασία, 
γ) Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), 
δ) Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή νομικής ανικανότητας αυτού κατά τη 



διάρκεια της μίσθωσης να ασκεί προσωπικά την εκμετάλλευση του μισθίου, η 
σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα και δεν αναγνωρίζεται σε κανέναν συμβατικό 
δικαίωμα, ούτε και στους κληρονόμους του αποβιώσαντος ή ανικάνου. 
ε) Ο εκμισθωτής Δήμος Πύλου – Νέστορος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης 
της σύμβασης μίσθωσης, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου. 
 
Άρθρο 10ο  Χρήση μισθίου – Υπεκμίσθωση – Αναμίσθωση   
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως επιχείρηση αναψυχής 
προχείρου ή πλήρους γεύματος και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε μερική ή ολική 
μεταβολή χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του μισθίου ως κατοικίας, κέντρου 
διασκέδασης μπαρ κλπ. Απαγορεύεται στο μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου (διαφορετική από την υπάρχουσα μορφή 
του) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Σε περίπτωση 
αθέτησης των παραπάνω, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση μίσθωσης και να ανακαλέσει την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας (λόγω 
ουσιώδους τροποποίησης των όρων της). Απαγορεύεται η χρήση προσωρινών 
κατασκευών, στεγάστρων, τεντών, παραπετασμάτων ή πλαισίων στον περιβάλλοντα 
χώρο. Το κατάστημα θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με το 
ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μίσθιο 
παραδίδεται στο μισθωτή στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, χωρίς υποχρέωση 
του Δήμου να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή ή δαπάνη ακόμη και αναγκαία καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συντάσσεται δε προς τούτο και υπογράφεται 
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το 
μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το συντηρεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο παραχώρηση χρήσης του 
μισθίου σε τρίτον. 
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 
 
Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις – Δικαιώματα, Ευθύνη Εκμισθωτή 

- Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που 
βρίσκεται το μίσθιο για την οποία, ο τελευταίος συνομολογεί ρητά και 
ανεπιφύλακτα, ότι έχει λάβει γνώση.- 

- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά 
να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση. 

- Ο εκμισθωτής Δήμος Πύλου - Νέστορος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για 
τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης 
του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του 
μισθώματος είναι ανεξάρτητη, για οποιαδήποτε αιτία, άσκηση μέρους μόνο των 
επιτρεπόμενων από τον εκμισθωτή δραστηριοτήτων του μισθωτή στο μίσθιο, 
μη δυνάμενου του τελευταίου να επικαλεστεί το λόγο αυτό για τη μείωση ή την 
μη καταβολή του μισθώματος. 

- Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή οποιασδήποτε προσθήκης εντός του μισθίου 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. 

- Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος όπως και κάθε άλλης σχετικής με 
τη μίσθωση δαπάνης ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του 
συμφωνητικού αυτού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να 
καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερώς τη μίσθωση να αποβάλλει το 



μισθωτή από το μίσθιο κατά της σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει 
αποζημίωση για κάθε ζημιά του από την αθέτηση των όρων της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή Δήμου Πύλου – 
Νέστορος η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.- 

- Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της 
σύμβασης μίσθωσης, χωρίς καταγγελία δι’ απλού εγγράφου σε περίπτωσης 
παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή χρειαστεί το εκμισθούμενο 
ακίνητο για δική του χρήση. 

- Κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς 
συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης και την καταβολή 
στο Δήμο Πύλου – Νέστορος από τον μισθωτή και τον εγγυητή του 
αποζημίωσης. 

 

Άρθρο  12ο Υποχρεώσεις – Δικαιώματα, Ευθύνη του Μισθωτή  
- Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά και μόνο για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Κάθε άλλη χρήση 
απαγορεύεται. Ο εκμισθωτής θα δικαιούται σε καταγγελία της μίσθωσης και 
τερματισμό της στην περίπτωση που ο μισθωτής χρησιμοποιεί το μίσθιο για 
δραστηριότητες που είναι παράνομες (μη επιτρεπόμενες από το ισχύον δίκαιο). 

- Ο μισθωτής ευθύνεται για την καθαριότητα και την φροντίδα του χώρου που 
περιβάλλει το μίσθιο. 

-   Για την επιτρεπόμενη από τη σύμβαση χρήση του μισθίου (επιχείρηση 
αναψυχής προχείρου ή πλήρους γεύματος ο μισθωτής υποχρεούται να 
μεριμνήσει με δαπάνες του και επιμέλειά του για την σχετική άδεια λειτουργίας 
από τις αρμόδιες αρχές (υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης 
Ν.4442/2016).. Η έκδοση άδειας λειτουργίας (γνωστοποίηση) είναι 
αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή, στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν καταστεί 
δυνατή η λειτουργία του μισθίου ο Δήμος δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του 
μισθωτή. Επίσης η χρήση του μισθίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές, αστυνομικές, αγορανομικές δημοτικές 
διατάξεις «Περί λειτουργίας καταστημάτων και συναφών εγκαταστάσεων». 

- Απαγορεύεται, όπως εκτίθεται και ανωτέρω η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμφανή ή 
συγκεκαλυμμένο, υπεκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης του 
μισθίου σε άλλο πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

- Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν 
έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής των ζημιών και βλαβών του 
μισθίου, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο 
μισθωτής. Επισημαίνεται ότι η πλημμελής συντήρηση του μισθίου αποτελεί 
λόγο καταγγελίας της σύμβασης και δεν αποτελεί λόγο διεκδίκησης 
οποιασδήποτε αποζημίωσης του μισθωτή από τον εκμισθωτή. 

- Η παροχές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφώνου θα είναι στο όνομα του 
μισθωτή, ο οποίος θα βαρύνεται με την σχετική δαπάνη  σύνδεσή τους, 
πληρωμής και εξόφλησης των σχετικών λογαριασμών. 

- Τα τέλη, φόροι και λοιπές δαπάνες που συνέχονται με το μίσθιο βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. 

- Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο στην 
ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε. Οποιαδήποτε επωφελής δαπάνη που 
θα καταβάλλει ο μισθωτής για ευπρεπισμό ή διαμόρφωση του μισθίου θα 
παραμείνει σε όφελος αυτού χωρίς να έχει ο μισθωτής οποιοδήποτε δικαίωμα ή 



αξίωσή για αποζημίωσή του από την αιτία αυτή. 
- Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου μίσθωσης, τότε θα οφείλει για αποζημίωση χρήσης το 
διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά τις 
αναπροσαρμογές, για κάθε μήνα κράτησης. 

- Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει χρήση του μισθίου με τους παρακάτω 
όρους: 

- To ανωτέρω κτήριο να χρησιμοποιείται ως εκλογικό κέντρο της κοινότητας από 
το Δήμο Πύλου-Νέστορος και ο μισθωτής θα πρέπει να το παραχωρεί στο 
Δήμο από τις 08:00 π.μ. της Παρασκευής μέχρι τις 14:00 μ.μ. της Δευτέρας για 
την διενέργεια των εκλογών όταν χρειάζεται και να παραχωρείται στον 
Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καινούργιου Χωριού «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην πλατεία 
«ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΛΙΔΑ» και να χρησιμοποιείται από τον Σύλλογο στις παρακάτω 
ημερομηνίες: 

- α)Δύο  (2) Μαΐου Ανακομιδή λειψάνων Μεγάλου Αθανασίου. 
- β)Είκοσι έξι (26) Ιουλίου Παρασκευής Αθληφόρου. 
- γ)Δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου για το καλοκαιρινό αντάμωμα των 

απανταχού Καινουργιοχωριτών  και 
- δ)Οκτώ (8) Σεπτεμβρίου Το Γενέσιον της Θεοτόκου. 

 
Άρθρο 13ο Αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και επιφυλάξεις του εκμισθωτή 

- Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα της 
δημοπρασίας και να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα αυτής στον πλειοδότη, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για το Δήμο, να ματαιώσει 
οριστικά τη δημοπρασία, ή να επαναλάβει αυτήν με ή χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης, χωρίς να έχει υποχρέωση  αποζημίωσης του τελευταίου 
πλειοδότη ή των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

- Η συμμετοχή στη δημοπρασία γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από 
τη συμμετοχή τους και μόνο δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή 
αξίωση αποζημίωσης έναντι του εκμισθωτή. 

- Η συμμετοχή στη δημοπρασία, σε κάθε φάση της διαδικασίας της, συνιστά 
αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει τους όρους της διακήρυξης, 
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να τους 
εκτελέσει. 

- Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης που θα καταρτισθεί 
θεωρούνται ουσιώδεις και τυχόν παράβασή τους δίνει στο Δήμο το δικαίωμα 
για την χωρίς αποζημίωση καταγγελία της μίσθωσης. 

 
Άρθρο 14ο Δημοσίευση Διακήρυξης 

-  Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του 
Δήμου Πύλου – Νέστορος, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 
Κοινότητας Καινούργιου Χωριού. 

- Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια. 
- Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 



- Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού 
Μεσσηνίας. 

- Τα έξοδα δημοσίευσης  της περίληψης της διακήρυξης τόσο της αρχικής όσο 
και της επαναληπτικής βαρύνουν τους τελευταίους πλειοδότες και εξοφλούνται 
προς της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης. 

- Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και θα συμπεριληφθούν στη 
σύμβαση μίσθωσης που θα συνταχθεί στη συνέχεια. Ο Δήμος Πύλου – 
Νέστορος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να θέτει όρους στο συμφωνητικό που 
θεωρεί αναγκαίους για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

 
Άρθρο 15ο   Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

- Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δήμο μας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στη  Διεύθυνση Πλατεία Νέστορος-Πύλος 
Τηλέφωνο: 2723360223. 

- Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 
πέντε (5) ημέρες πριν το διαγωνισμό. 
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