
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ηδεξόθαζηξν 05.07.2018 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση. 6701 
 
Σαρ. Γηεύζπλζε:   Γηνηθεηήξην 
Σαρ. Θσδηθόο:   62300 ηδεξόθαζηξν 
Πιεξνθνξίεο:    Β. Θσλζηαληηλίδνπ   
Σειέθσλν:       2323 350232 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

     Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε   
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο «ΒΤΕΑΝΣΗΟ» ζηνλ νηθηζκό Οδεγήηξηαο ηνπ Γήκνπ 
ηληηθήο.  

     Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηελ 23η Ιοςλίος 2018, 
ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10.00' π.μ., κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 
' Απθπο 1ο 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, νξίδεηαη γηα πένηε (5) έηη. 

 

' Απθπο 2ο 

     Σν θαηώηεξν όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε εβδνκήληα επξώ  (70,00 
€) κεληαίν κίζζσκα, αλαπξνζαξκνδόκελν ηειηθά ζην επηηεπρζεζόκελν νξηζηηθό 
πνζό κεληαίνπ κηζζώκαηνο από ηε δεκνπξαζία απνηέιεζκα.  

  Σα δύν πξώηα ρξόληα ηεο κίζζσζεο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη 
σο κεδεληθή.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο θαη αλά κηζζσηηθό έηνο ε 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη ζε πνζνζηό ίζν κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Σηκώλ Θαηαλαισηή (ΓΣΘ) ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ 
αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ 
Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 
     Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην δεθαπελζήκεξν θάζε 
κηζζσηηθνύ κελόο θαη επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3,6%.  
     Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 
(10%) επί ηνπ ελ ηε δηαθεξύμεη νξηδνκέλνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξνζθνξάο 
νινθιήξνπ ηνπ κηζζώκαηνο ελόο έηνπο, ήηνη, πνζό 84,00 € (70,00 Υ 12 = 
840,00 € Υ 10% = 84,00 €). 
     Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ, ηζόπνζεο αμίαο γξακκάηην 
ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο θαζώο θαη λα πξνζέιζνπλ κε εγγπεηή. 
     ε πεξίπησζε κε πξνζειεύζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε κεηά ηνπ εγγπεηή 
ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζην Γήκν κέζα ζε δέθα (10) 
εκέξεο από ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ έγγξαθε 
πξόζθιεζε απηνύ από ην Γήκν, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εθπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ε δεκνπξαζία ζα 
επαλαιεθζεί κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, νη δε δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε.  ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ην κίζζσκα ηεο πξώηεο 
δεκνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο απηήο ζα βαξύλεηαη θαζ'όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο κηζζώζεσο ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο. 
     Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα πξνζθνκίζεη 
ζην Γήκν πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, σο εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην πζηάζεσο 
Παξαθαηαζήθεο, πνζνύ ίζνπ κε ηπία επιηεςσθηζόμενα μιζθώμαηα, ε νπνία ζα 
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ηζρύεη γηα νιόθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, δειαδή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε 
ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή ζην Γήκν. 

 
Άπθπο 3ο 

  Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα κελ είλαη 

νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα κελ έρνπλ θακία εθθξεκόηεηα θαη αληηδηθία 

κε ην Γήκν ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

Άπθπο 4ο 

     Από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξόζσπα ζα παξεπξίζθνληαη 
απηνπξνζώπσο ή ν πιεξεμνύζηόο ηνπο, νη δε εηαηξείεο ζα εθπξνζσπνύληαη δηα 
ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο πξνζθνκίδνληαο απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη. Θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ 
ππνρξεσηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο απαηηνύληαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην θαη άδεηα 
παξακνλήο γηα ηνπο αιινδαπνύο. 

2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
5. Βεβαίσζε κε νθεηιήο (από ην Γήκν ηληηθήο θαη από ηελ ΓΔΤΑΗ) 
6. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο  
7. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν ζην 

Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν θαη πηζηνπνηεηηθό κε πησρεύζεσο θαη κε 
ιύζεσο ηεο εηαηξείαο. 

8. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο όπσο νξίδεηαη ζην 2ν Άξζξν. 
9. Δάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ηα κέιε ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο από ην δήκν. 
10. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 
πεξί ρνξήγεζεο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο 

 
     Ζ κε πξνζθόκηζε ελόο από ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζεκαίλεη απνθιεηζκό ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηελ δεκνπξαζία. 
Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εθηόο ηνπ πιεηνδόηε ζα ππνγξαθεί θαη από εγγπεηή 
ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη : 

1. Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο 
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

3. Βεβαηώζεηο κε νθεηιήο ζην Γήκν ηληηθήο θαη ηελ ΓΔΤΑΗ. 
Ο ίδηνο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη θαη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην 
(Άξζξν 2) 

Άπθπο 5ο 

     Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε, θαζώο θαη ε θαζ' νηνλδήπνηε 
ηξόπν κεηαβίβαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ. 
Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία, θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζα πξέπεη λα 
εγθξίλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηε 
δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη από ην κηζζσηή επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην Γήκν καδί κε ΦΔΘ αλώλπκεο εηαηξείαο. 
Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα 
κέιε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά 
ελήκεξα θαη λα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ. 

Οη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε απηώλ παξέρεη 
ζην Γήκν ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. 
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Άπθπο 6ο 

1. Ζ ζύκβαζε ιύεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπκβάζεσο. 

2. Πξηλ από ηνλ θαλνληθό ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ 
κηζζσηή, κόληκεο αληθαλόηεηαο απηνύ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ θαη δηα 
θαηαγγειίαο. 
ε θάζε πεξίπησζε ε πξόσξε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, απνθαζίδεηαη από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο 
εγγπήζεσο πνπ έρεη θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα 
κηζζώκαηα ή νπνηεζδήπνηε νθεηιέο. 

3. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή, κόληκεο αληθαλόηεηαο απηνύ, ε ζύκβαζε 
ιύεηαη, ην δε κίζζην επαλέξρεηαη ζην Γήκν θαη δελ αλαγλσξίδνληαη κηζζσηηθά 
δηθαηώκαηα ζηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ. 

4. Ζ δηα θαηαγγειίαο ιύζε ηεο ζύκβαζεο έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο: 
α. Σελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπήζεσο πνπ έρεη 

θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα κηζζώκαηα ή 
νπνηεζδήπνηε νθεηιέο. 

β. Σελ ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 
πνπ ην παξέιαβε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γεληθά, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ηνπ 
νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα παξάδνζε. 

Ζ πξόζθιεζε γηα παξάδνζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ κηζζσηή κε ηνλ αξκόδην 
ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

Αλ ν κηζζσηήο αξλεζεί ή θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηελ 
παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 
επηβάιιεη πιένλ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνύ πνζό ίζν πξνο ην 
ζπκβαηηθό κίζζσκα θαη πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξεζίνπ 
ζπκβαηηθνύ αλαινγνύληνο κηζζώκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο απόδνζεο 
ηνπ κηζζίνπ, ησλ επίπισλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή από 
ην κίζζην κε θάζε λόκηκν κέζν. 

γ. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα 
θάζε δεκηά ηελ νπνία ζα ππνζηεί από ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 
κηζζσηή. 

δ. ε θάζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 
θάλεη ρξήζε όισλ ησλ επίπισλ, ζθεπώλ θαη ινηπώλ εηδώλ εμνπιηζκνύ πνπ 
αλήθνπλ ζην κηζζσηή κέρξη έμη (6) κήλεο, είηε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ γίλεη 
κε απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ, είηε αλαηεζεί ζε ηξίην πξόζσπν. 

 
Άπθπο 7ο 

Ο κηζζσηήο παξαιακβάλεη ην αθίλεην σο έρεη, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζή 
ηνπ θαη ππνρξενύηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ηνπ 
κηζζίνπ κε ππόδεημε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Δπίζεο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζηελ 
άκεζε απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε θαιή θαη ζπλερή 
ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ γεληθά 
κε δαπάλεο ηνπ πάληνηε. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ζα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο δελ ζα 
δηθαηνύηαη λα δεηά ζπκςεθηζκό απηώλ κε κηζζώκαηα. Δπηπιένλ, ζε θάζε 
πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο νη όπνηεο θαηαζθεπέο ζα παξακείλνπλ ππέξ ηνπ 
κηζζίνπ. 
         Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο κηζζώζεσο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο. 

 

Άπθπο 8ο  

Έλεγσορ ηος μιζθίος 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην κίζζην θαη λα 
πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο ζην κηζζσηή γηα επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ θεληξηθώλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
ζα νξίδεη, κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. 

 
Άπθπο 9ο   

Παπάδοζη – Παπαλαβή 

1. Ζ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θιπ. ζηνλ 
κηζζσηή από ην Γήκν θαη κεηά ηνλ θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
κίζζσζεο, γίλεηαη κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο. 

2. Ζ παξάδνζε ζηνλ κηζζσηή ζα γίλεη ζηνλ ηόπν πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην εληόο δέθα 
εκεξώλ από ηελ πξόζθιεζε γηα ηελ παξάδνζε. 

3. Θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη νθείιεη λα απνδώζεη ην 
κίζζην, ηα κεραλήκαηα θαη γεληθά ηνλ εμνπιηζκό πνπ είρε παξαιάβεη, 
απνθαζηζηακέλεο θάζε δεκηάο, κε δαπάλεο ηνπ. 

4. Αλ αξλεζεί ν κηζζσηήο λα απνδώζεη ην κίζζην εθαξκόδνληαη ηα ζην άξζξν 6 ηεο 
παξνύζαο νξηδόκελα. 

Θαηά ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ζην Γήκν, ν κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη εμνθιεκέλνπο ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ έρνπλ 
εθδνζεί κέρξη ηόηε από δηάθνξνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο ή Γήκν (ήηνη ΟΣΔ, 
ΓΔΖ, ηέιε ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θαζαξηόηεηαο θιπ.). 

Δπίζεο ν κηζζσηήο κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ππνρξενύηαη λα 
παξαδώζεη ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε δηθαηνύκελνο απνδεκίσζεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία.  Δπίζεο, εληόο εύινγνπ ρξόλνπ ππνρξενύηαη λα απνζύξεη όια 
ηα θηλεηά πξάγκαηα ηνπ, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη εθρσξνύληαη δσξεάλ ζην 
Γήκν. 

 

Άπθπο  10ο 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί δηαξθνύζεο ηεο κηζζώζεσο άθξα θαζαξηόηεηα 
ηόζν ζην κίζζην ρώξν όζν θαη ζηνλ πέξημ απηνύ πεξηβάιινληα ρώξν. 

2. Να θξνληίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ 
κηζζίνπ θαη λα απνθξνύεη θάζε θαηαπάηεζε απηνύ κε όιεο ηηο αγσγέο, έρνληαο 
ππόςε ηελ επζύλε απέλαληη ζην Γήκν γηα θάζε έζησ θαη από ειαθξά ακέιεηα, 
κείσζε ή απώιεηα δηθαησκάησλ ηεο. 
Δπίζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν κε έγγξαθν ηνπ θάζε πξνζβνιή 
δηθαησκάησλ απηήο θαη θάζε ζρεηηθή δίθε ζηελ νπνία ν Γήκνο νθείιεη λα 
παξέκβεη. 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν θάζε ηπρόλ θαηάζεζε θαη' απηνύ 
αγσγήο πηώρεπζεο ή έθδνζεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, πνπ ζα έρεη ζρέζε κε ηε 
κίζζσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζ'απηή. 

 

Άπθπο  11ο   

Τποσπεώζειρ για ηην καλή λειηοςπγία 

 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ κηζζίνπ, κε απόιπηε θαζαξηόηεηα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
κηζζώζεσο θαη λα ζπληεξεί ην ρώξν. 

2. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηεο ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, απνρέηεπζεο θαη λα επηζθεπάδεη ηπρόλ δεκηέο δαπάλεο 
ηνπ. 

 

Άπθπο  12ο  

Ειζππάξειρ οθειλών μιζθυηή 

1. Θάζε νθεηιή ηνπ κηζζσηή εηζπξάηηεηαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
δεκνζίσλ εζόδσλ ή κε θάζε άιιε δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη ε ιήςε 
νπνηνπδήπνηε κέηξνπ θαη' απηνύ. 
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2. Σίηιν εθηειεζηό κε βεβαίσζε θαη είζπξαμε απνηειεί ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

Άπθπο  13ο  

1. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ εγθξίλνληαη κε 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, νπδέλ δηθαίσκα 
απνθηά πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από 
ηα αξκόδηα όξγαλα. 

2. Ζ ζησπεξή αλνρή ηνπ Γήκνπ, παξάβαζεο εθαξκνγήο ή ε κε ηήξεζε 
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνύο ή εηδηθνύο όξνπο, δελ 
ζεσξείηαη έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαησκάησλ απηνύ. 

3. Σα έμνδα ζπληάμεσο, δεκνζηεύζεσο, αλαθνηλώζεσο ηεο παξνύζεο θαη ζπληάμεσο 
ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ζα 
θαηαβάιινληαη πξνθαηαβνιηθά. 

4. Θάζε δηαθνξά από ηελ ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα ππάγεηαη ζηελ δσζηδηθία 
ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Ν. εξξώλ, αλεμάξηεηα από ηελ θαηνηθία ηνπ κηζζσηή. 
Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 
Γη@ύγεηα» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), ζα δεκνζηεπζεί κε 
θξνληίδα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από 
ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηληηθήο, ζην Θνηλνηηθό Θαηάζηεκα Ρνδόπνιεο, 
θαη ζα δεκνζηεπζεί θαη ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα εξξώλ.  Σα έμνδα 
δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο  14ο  

Επανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ 

     ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνβεί άγνλε ηόηε 
απηή ζα επαλαιεθζεί ζε κία εβδνκάδα ζηνλ ίδην ηόπν θαη ώξα ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δεκνζίεπζε. 
     Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε 
απ' επζείαο ζπκθσλία, νη όξνη ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη από ην δεκνηηθό  
ζπκβνύιην (άξζξν 192 παξ. 1 Ν.3463/2006) 

 

Άπθπο  15ο   
Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

     Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό 
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 
 
 

          Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ 

 

             Αθανάζιορ Μελαδίνηρ                                                                         

http://www.sidiki.gr/
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