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ΓΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ξπιόθαζηξν 7/4/2021
Αξηζ. πξωη. 3573
ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΓΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΓΙΑΚΗΡΥΣΣΔΙ ΟΤΙ:
Σελ 21ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη απφ ώξα 09:30 έωο 10:00
(ιήμε παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ) ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ΞπινθάζηξνπΔπξσζηίλεο (Λ. Φξαληδή 2 – 204 00 Ξπιφθαζηξν) ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
δεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ
εθκίζζωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ αξαληαπερησηίθσλ (ζέζε
«Πνηάκη») ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο αξαληαπήρνπ εληφο δεκνηηθνχ αιζπιιίνπ.
Η δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο εμήο φξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ν:
Α. Ιζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην: Άξζξα 103 θαη 192 ηνπ Ν. 3436/2006 θαη Π.Γ. 270/1981. Σν
αθίλεην βξίζθεηαη εληφο δεκνηηθνχ αιζπιιίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε κίζζσζε εμαηξείηαη ησλ
εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (άξζξν 4 παξ. 1 πεξίπη. ε Π.Γ. 34/95 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2741/99.).
Β. Πεξηγξαθή αθηλήηνπ: Σν αθίλεην βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ αξαληαπερησηίθσλ ηεο
Σνπηθήο Κνηλφηεηαο αξαληαπήρνπ, ζηε ζέζε «Πνηάκη» έρεη εκβαδφλ 49,60 η.κ. θαη
βξίζθεηαη εληφο αιζπιιίνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο, ζπλνιηθνχ
εκβαδνχ 8.750,00 η.κ., φπσο απηφ θαίλεηαη ζην απφ Μαξηίνπ 2021 Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα
πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο θαη ην
νπνίν ζπλνξεχεη βφξεηα κε αηγηαιφ, λφηηα θαη δπηηθά κε Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ – Παηξψλ θαη
αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο Γεκνζίνπ. Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο
απνηεινύλ ηα 49,60 η.κ. ηνπ θηίζκαηνο θαη επηπιένλ: βόξεηα: ν ρώξνο κεηαμύ θηίζκαηνο
θαη δώλεο παξαιίαο (όπωο απηή απεηθνλίδεηαη ζην αλωηέξω ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα –
πεξίπνπ 2,5κ.) λόηηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θηίζκαηνο: ν ρώξνο από ην θηίζκα θαη
έωο έμη κέηξα απόζηαζε.
Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδφηεο επηζπκεί ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ βνξείσο ηνπ αθηλήηνπ,
πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν Β ρψξν, ζα ππνβάιεη ζην Γήκν
ζρεηηθή αίηεζε, θαηαβάιινληαο ηα αλαινγνχληα ηέιε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ αηγηαινχ,
παξαιίαο & θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο
ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηφ απφ απηφλ
πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιιν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, νκνινγηψλ δεκνζίνπ ηξάπεδαο ή νξγαληζκνχ θνηλήο σθειείαο πνπ
αλαγλσξίδνληαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηζκέλνπ ζηε

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη ηξηαθόζηα επξώ (300,00) πνπ ζα
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε ηζφπνζε επί ηνπ κηζζψκαηνο πνπ
επηηεχρζεθε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληφο ησλ νξηδφκελσλ ζηε δηαθήξπμε
πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο.
Δπίζεο ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη πξν ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία,
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο
θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο κεηά ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγωληζκνύ (πιένλ ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο):
Καη ν ελδηαθεξφκελνο θαη ν εγγπεηήο ηνπ πξέπεη, εθηφο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο, λα πξνζθνκίζνπλ:
α) Πξφζθαηε βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία αλήθνπλ,
β) βεβαίσζε απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο φηη δελ
νθείινπλ δεκνηηθά ηέιε ή θφξνπο θ.ι.π. θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε απφ ηε Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο
γ) ππεχζπλε δήισζή ηνπο φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ
ΟΣΑ,
δ) ππεχζπλε δήισζή ηνπο φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζν αθνξά ζηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (δελ απαηηείηαη γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
είλαη ζπληαμηνχρνη, νη νπνίνη ζα πξνζθνκίζνπλ απφθνκκα ζχληαμεο ή ππεχζπλε δήισζε
ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη είλαη ζπληαμηνχρνη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηακείν),
ε) ππεχζπλε δήισζή ηνπο φηη έιαβαλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο
θαη αλεπηθπιάθησο θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κίζζηνπ θαη
ζη) θσηνηππίεο ησλ ηαπηνηήησλ ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο.
Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη έσο ηελ 21-4-2021 θαη ψξα 10:00 είηε (α) κε
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Γήκν
είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ (Λπθνχξγνπ Φξαληδή 2, ΣΚ 20400 –
Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε courier ή
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ
πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ψξα 10:00. Ο Γήκνο δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ
άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ
θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ν Γήκνο εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη πάλσ αξηζηεξά επθξηλψο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ
Σνπ/ηεο …………..
γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζην αιζχιιην αξαληαπερησηίθσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα γίλεη ζηηο 27/4/2021, εκέξα Μ. Σξίηε, ηελ ίδηα ψξα θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο.
ΑΡΘΡΟ 3ν
Γεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί πνιίηεο, εκεδαπά θαη
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα.
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη πιήξε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηελ πιήξε γλψζε ηνπ εθκηζζνχκελνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.

ΑΡΘΡΟ 4ν
Πέξαλ ηεο 10εο πξσηλήο (ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), θαλείο δελ ζα γίλεη δεθηφο απφ
ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, εθηφο εάλ ε πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη
ε θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή.
Καηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή, κεηά ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ θαη αθνχ εμεηάζεη
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθνηλψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη έρνπλ
παξνπζηάζεη πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ γίλνληαη απνδεθηνί. Η
έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο
δηθαηνινγεηηθά απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ
πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ. Αλ θάπνηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, απηφ ζα
ηνπ αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ. Η
απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο
πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
Τν ειάρηζην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ ηξηώλ ρηιηάδωλ επξώ (3.000,00 €).
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθψλεζεο κεηά
ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ θάζε
πιεηνδνηνχληα θαη ε δέζκεπζε κεηαθέξεηαη δηαδνρηθά απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο
επηβαξχλνληαο νξηζηηθά ησλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Δάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή
δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν
πιεξεμνχζην έγγξαθν απφ ζπκβνιαηνγξάθν (φρη εμνπζηνδφηεζε), δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη
φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.
Σπρφλ ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαηαηίζεληαη εγγξάθσο ζηελ
Δπηηξνπή ηνπ Π.Γ. 270/81 κέρξη ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη κλεκνλεχνληαη ζηα
Πξαθηηθά. Οη ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηεο
δεκνπξαζίαο. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά
απφ Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο, απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Δπί ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δεκνπξαζίαο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε δεκνπξαζία θαηαθπξψλεηαη ππέξ
απηνχ πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζφ.
Η απφθαζε απνθιεηζκνχ ζα αλαθνηλψλεηαη θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη
ζα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 5ν
Η κίζζσζε ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεη δηάξθεηα επηά (7) εηώλ
κε δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., ηξηεηή
παξάηαζε, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηηο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ εθκηζζσηή.

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην κίζζην ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, κε δηθαηνχκελνο νπδεκίαο απνδεκίσζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. Γελ ρσξεί
παξάηαζε κίζζσζεο, πιένλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην παξφλ άξζξν θαηά η’ αλσηέξσ.
Δπίζεο ππάξρεη ππνρξέσζή ηνπ φπσο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (15 πεξίπνπ
εκεξψλ) απνζχξεη φια ηα θηλεηά (θαη κφλν) πξάγκαηά ηνπ, εηδάιισο ζεσξείηαη φηη
εθρσξνχληαη δσξεάλ ζην Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζαλ επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο κεξηθήο
επεμεξγαζίαο (πξφρεηξνπ γεχκαηνο) ή/θαη επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο
επεμεξγαζίαο (πιήξνπο γεχκαηνο): KYA νηθ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΚ 1723/18.05.2017
ηεχρνο Β') – «Ννκνζεζία γηα αδεηνδφηεζε ΚΤΔ Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθσλ» θαη ζα παξαζθεπάδεη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ηα είδε (θαγεηά θαη πνηά) πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα πγεηνλνκηθή λνκνζεζία.
Θα ιεηηνπξγεί φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππνρξεσηηθά δε απφ 1εο Ινπλίνπ έσο 30εο
επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ
θαηαζηεκάησλ.
Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ειεθηξνιφγνπ
εγθαηαζηάηε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηνπ Ν.4483/65 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ κε ηε Γ.Δ.Η.. Πξηλ ηελ ππνβνιή ζηε Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. ν
αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΑ 115239/25702/3627/1966. O
κηζζσηήο νθείιεη λα επηζθεπάζεη ηπρφλ θζνξέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ηελ ελαξκνλίζεη κε
ηελ ΚΤΑ ΦΑ’ 50/12081/642/26-7-2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 130414/19 (ΦΔΚ
4825 Β’/24-12-2019) (Δγθαηάζηαζε Γηαηάμεσλ Γηαθνξηθνχ Ρεχκαηνο (ΓΓΡ)). Σπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο επηηξέπεηαη λα γίλνπλ κφλν κεηά απφ έγθξηζε
ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο θαη εθφζνλ επηηξαπεί, ν κηζζσηήο ζα πξνζθνκίδεη λέν
ζρέδην ειεθηξνιφγνπ – εγθαηαζηάηε ζηε Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. θαη έλα θσηναληίγξαθν ζην Γήκν. Σα
λέα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απφθαζε «Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ
Δζσηεξηθψλ Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Η.Δ.) κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ θαη άιιεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (Β΄ 470). Αλά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπεη ε ίδηα σο άλσ ΚΤΑ, ν
κηζζσηήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, πξνζθνκίδνληαο
ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε ζηε Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. θαη έλα θση/θν ζην
Γήκν. ε πεξίπησζε βιάβεο ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11
Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β΄ 8) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο “Πεξί εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 4483/1965”» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (Β΄ 844)
ππεχζπλνο είλαη απνθιεηζηηθά ν κηζζσηήο. Σνλ αλσηέξσ έιεγρν κπνξεί λα δηελεξγήζεη
απηεπάγγειηα θαη ν κηζζσηήο.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηαξξχζκηζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε θαη θαηαζθεπή ζην κίζζην,
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γήκν, ην Γαζαξρείν θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο (πρ. Πνιενδνκία) κεηά απφ ππνβνιή θαη έγθξηζε ζρεηηθήο ηερληθήο κειέηεο.
ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέηνηνπο είδνπο δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π.(πάληα χζηεξα απφ
έγθξηζε απφ ην Γήκν θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο),φια ηα έμνδα ζα επηβαξχλνπλ ην κηζζσηή
θαζψο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θ.ι.π.
Οη γελφκελεο επηζθεπέο-πξνζζήθεο νη νπνίεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή,
παξακέλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζε φθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο απνιχησο θακία
ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή πξνο απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή, νχηε θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί
αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ θαηαζθεπέο ,πξνζζήθεο θ.ι.π. ζην
κίζζην άλεπ αδείαο θαηά η΄ αλσηέξσ ηνπ Γήκνπ δχλαηαη ν εθκηζζσηήο λα αμηψζεη αδεκίσο
ηελ απνμήισζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη επαλαθνξά ηνπ κηζζίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζα
ζεσξείηαη δε ζπνπδαίνο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.

Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 13/12 (ΦΔΚ 1794 Β/6-6-2012) Απφθαζε
ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο φπσο ηζρχεη, γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο, γηα ηελ ακνηβή ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα ειέγμεη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ππξαζθάιεηαο ή ηπρφλ ζα επηθαηξνπνηήζεη ηα ζρέδηα, εθφζνλ απαηηείηαη,
θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πξνζζήθεο ή εθζπγρξνληζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο
ππξαζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο.
Δπίζεο ε αγνξά ηνπ απαηηνχκελνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην
κηζζσηή.
To θαηάζηεκα ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί λνκίκσο ππφ ην θαζεζηψο ηεο ηζρχνπζαο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, φζν αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ
δεκνηηθνχ αιζπιιίνπ. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φια ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια
θαη λα εθαξκφδεη ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηαζπνξάο ηεο covid -19.
Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ εθκηζζνχκελνπ ρψξνπ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζπιιέγνληαο ηα απνξξίκκαηα ζε ζαθνχιεο
απνξξηκκάησλ θαη κεηαθέξνληαο ηα ζηνπο θάδνπο ή ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο θαηά
πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ λα πξνβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή
απνθνκηδή ηνπο.
Να έρεη ππνρξεσηηθά ζηαρηνδνρεία κε ζθέπαζκα ζηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη θαιάζηα
απνξξηκκάησλ.
Να δηαηεξεί ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη γεληθά λα
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπνησλδήπνηε ηπρεξψλ
παηρληδηψλ. Δπηηξέπνληαη κφλν επηηξαπέδηα κε ηπρεξά παηρλίδηα.
Απαγνξεχεηαη επί πνηλή εθπηψζεσο ηνπ κηζζσηή ε ρξήζε θσηηάο κε θάξβνπλα ή μχια.
Δπηηξέπεηαη κφλν ε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη λα
εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνπδήπνηε είδνπο ςεζηαξηά ή νπνηαδήπνηε άιιε εζηία
παξαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ αλνηθηήο θσηηάο κε θάξβνπλα ή πγξαέξην ή
άιια πγξά θαχζηκα.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ θεξηψλ κε θπζηθή θιφγα ζηα ηξαπέδηα ή
ζε θαλάξηα θξεκαζκέλα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηαζθεπή.
Ο θσηηζκφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ πέξημ ρψξνπ ζα είλαη ρακειφο.
Ο κηζζσηήο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ άξηζηε πνηφηεηα
ππεξεζηψλ θαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο κε ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ. Η κηζζνδνζία ηνπ
πξνζσπηθνχ απηνχ, νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, νη ινηπέο εηζθνξέο, επηβαξχλζεηο θαη θάζε
άιιε ηπρφλ εηζθνξά ή απνδεκίσζε, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πιεηνδφηε.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ
ρψξνπ.
Ο κηζζσηήο νθείιεη λ’ απνκαθξχλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα κε ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη φπσο θάζε δχν (2) έηε θάλεη ζπληήξεζε ζην θηίξην (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά). Ο κηζζσηήο νθείιεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα απνθαζηζηά θάζε θζνξά πνπ
δεκηνπξγείηαη ζην κίζζην αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρεηαη απφ ζπλήζε ή φρη ρξήζε, ρσξίο
θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ην Γήκν.

Ο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο (ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.ι.π.) νθείιεη λα είλαη θαιαίζζεηνο
(απαγνξεχνληαη ηα πιαζηηθά θαζίζκαηα) θαη λα έρεη εγθξηζεί σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
θαιαηζζεζία ηνπ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ πξνκήζεηά ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Δθηφο απφ ην ζπκθσλεζέλ κίζζσκα, ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε
ηέινπο, θφξνπ ή εηζθνξάο πνπ βαξχλεη ην αθίλεην, δεκνζίνπ ή δεκνηηθνχ. Δπίζεο , κε ην
ζχλνιν ηνπ αλαινγνχληνο ραξηνζήκνπ (3,6%) ή αλ απηφ θαηαξγεζεί κε ην αληίζηνηρν ηέινο
ή θφξν.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Απαγνξεχεηαη ε αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζε
ηξίην. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ ρσξίο ηε ξεηή θαη έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία κπνξεί λα δνζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλέηαηξνο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(εθηφο ηεο πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη εγγπεηή) θαη ζα ππνγξάςεη σο
αιιειφρξενο νθεηιέηεο.
Απνρψξεζε ηνπ αξρηθνχ κηζζσηή θαη κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ζε άιιν
επηηξέπεηαη, πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ζπλέηαηξνο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (εθηφο ηεο πξνζθφκηζεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη εγγπεηή) θαη ζα ππνγξάςεη σο αιιειφρξενο νθεηιέηεο.
Απνρψξεζε ηνπ αξρηθνχ κηζζσηή θαη κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ζε άιιν,
επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη εθφζνλ ν λένο κηζζσηήο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Σν κίζζσκα νξίδεηαη εηήζην ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηέζζεξηο ηζφπνζεο δφζεηο, απφ ηνλ Ινχλην
έσο θαη ηνλ 30ε επηέκβξην, ζην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα. Δηδηθά γηα ην πξψην έηνο ηεο
κίζζσζεο (2021) ε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεη ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο, κέζα ζην
πξψην πελζήκεξν ησλ κελψλ επηεκβξίνπ 2021 θαη Ννεκβξίνπ 2021.
Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο,
αξρνκέλεο απφ 01.01.2023 ζε πνζνζηφ 5% ηνπ κηζζψκαηνο (ε αχμεζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ
θαηαβιεζέληνο ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο κηζζψκαηνο).
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο ζα εμψλεηαη βίαηα
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ν εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα
αμηψζεη απνθαηάζηαζε πάζεο δεκηάο (ζεηηθήο ή απνζεηηθήο) πνπ ππέζηε απφ ηελ πξφσξε
ιχζε ηεο κίζζσζεο.
ΑΡΘΡΟ 10ν
Ο κηζζσηήο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία δειψλεη φηη ην κίζζην ηπγράλεη ηεο
απνιχηνπ αξεζθείαο θαη απνδνρήο ηνπ. Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη
ιάβεη γλψζε απηφο νχηε γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ δνπιείαο επ’ απηνχ νχηε, ζπλεπψο
ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ή ζε ιχζε ηεο
κίζζσζεο
Δπηπιένλ ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε,
πξνζηαηεχνληαο απηφ θαηά πάζεο θαηαπάηεζεο, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ εθκηζζσηή θακηά απνιχησο επηζθεπή νχηε
βειηίσζε, πξνζζήθε θ.ι.π. νχηε πξν αιιά νχηε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
ΑΡΘΡΟ 11ν
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’
απηφλ ηεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ή έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ,δηαθνξεηηθά
ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε,
ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη
δχν γηα ηε κηθξφηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε

φκνηα. Απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 12ν
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ
ηπρφλ ηζρχεη γηα ην αιζχιιην αξαληαπερησηίθσλ.
ΑΡΘΡΟ 13ν
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζή ηνπο νδεγεί ζε θαηαγγειία
ηεο κίζζσζεο.
ΑΡΘΡΟ 14ν
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη πεξίιεςε απηήο ζα δεκνζηεπηεί ζην
Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηεί πιεηνδφηεο ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζε εκέξα θαη
ψξα πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ην Γήκαξρν.
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