
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Σηδεξόθαζηξν 24.08.2020 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                     Αξηζκόο Πξση.  6539 
 
Ταρ. Γηεύζπλζε:   Γηνηθεηήξην 
Ταρ. Κσδηθόο:   62300 Σηδεξόθαζηξν 
Πιεξνθνξίεο:    Β.Κσλζηαληηλίδνπ   
Τειέθσλν:       2323 350232 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

  
       Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε  
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο «Όαζε» Πιαηαλαθίσλ, εκβαδνύ εθαηόλ ηξηάληα 
ηξηώλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη εβδνκήληα εθαηνζηώλ (133,70 η.κ.)  πνπ 
βξίζθεηαη ζην ππ' αξηζκ. 116 νηθόπεδν ηνπ νηθηζκνύ Πιαηαλαθίσλ  

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 7η επηεμβπίος 
2020, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10.30' π.μ.,  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο 
ν δηαγσληζκόο, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 14η επηεμβπίος 2020 
ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα, σο εμήο: 

    

Άπθπο 1ο 
Η εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο «Όαζε» Πιαηαλαθίσλ, εκβαδνύ 

εθαηόλ ηξηάληα ηξηώλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη εβδνκήληα εθαηνζηώλ (133,70 
η.κ.)  πνπ βξίζθεηαη ζην ππ' αξηζκ. 116 νηθόπεδν ηνπ νηθηζκνύ Πιαηαλαθίσλ, 
ηδηνθηεζίαο ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Πιαηαλαθίσλ, ζα γίλεη κε θαλεξή πιεηνδνηηθή 
πξνθνξηθή δεκνπξαζία, πνπ ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρείν κε δηαθήξπμε ηνπ 
Γεκάξρνπ ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα. Πξνβιέπεηαη 
ζε πεξίπησζε άγνλνπ απνηειέζκαηνο επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ζε κηα 
εβδνκάδα ηελ ίδηα εκέξα, ίδηα ώξα, ζηνλ ίδην ηόπν θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.  

Η δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηε 
Γηαύγεηα θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζηα 
Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα Πεηξηηζίνπ θαη Κεξθίλεο. 

Άπθπο 2ο 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 
Γεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε θαη εθκίζζσζε Γεκνηηθώλ αθηλήησλ  (Π.Γ. 270/81 
άξζξν 1). 

Άπθπο 3ο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξόληα αξρίδνληαο από ηελ 
ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ όπνπ ζα θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

Άπθπο 4ο 

Η ηηκή εθθίλεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε εθκίζζσζε 
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ πενήνηα έξι (56,00 €) εςπώ μηνιαίυρ θαη επηβαξύλεηαη 
κε ραξηόζεκν 3,6%.  
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Άπθπο 5ο 

Σηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί ηδηώηεο, θπζηθά πξόζσπα, αλώλπκεο εηαηξίεο, 
εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο , εηεξόξξπζκεο εηαηξίεο, θαζώο θαη 
θάζε άιιεο κνξθήο εηαηξεία. 

Άπθπο 6ο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα 
επηηξνπή:  

α) εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο όξνπο, αλαγλσξηζκέλεο 
Τξάπεδαο ή Γξακκάηην ηνπ Τακ. Παξ/θώλ θαη Γαλείσλ, ίζεο αμίαο κε ην 10% ηνπ 
ζπλνιηθνύ αξρηθνύ κηζζώκαηνο ελόο έηνπο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα 
αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο θαη 
κε πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηνπ κηζζώκαηνο ελόο έηνπο πνπ ζα 
επηηεπρζεί από ηελ δεκνπξαζία.  

β) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. 

γ) Βεβαίσζε από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαη ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, όηη δελ ρξσζηάεη ζην Γήκν ή ηελ Γ.Δ.Υ.Α.ΣΙ. 
ο ίδιορ και ο εγγςηηήρ ηος. 

 Γελ γίλνληαη δεθηνί νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΓΔΥΑΣΙ γηα νπνηνδήπνηε πνζό. 

δ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη γλσξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
ηνπο απνδέρεηαη θαη ζπκκνξθώλεηαη κε απηνύο. 

ε) Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ. 

ζη) Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό εηαηξείαο νκόξξπζκεο ή 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
εηαηξείαο κε βεβαίσζε ηεο δεκνζίεπζήο ηνπ ζην βηβιίν εηαηξεηώλ ηνπ αξκνδίνπ 
Πξσηνδηθείνπ, αθόκε δε θαη ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ηδηαηηέξσο γηα θάζε έλα 
κέινο απηήο. 

Άπθπο 7ο 

     Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη πξηλ ηελ 
δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη λα παξνπζηάζεη 
πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη. 

Άπθπο 8ο 

     Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή 
κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 
νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

     Ο Υπάιιεινο  ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ηεξεί ηα πξαθηηθά  ππνρξενύηαη  λα 
θαηαρσξεί  ζε απηά όιεο ηηο  πξνζθνξέο  πνπ γίλνληαη  θαη απηέο  θαη λα 
ππνγξάθνληαη  από απηόλ πνπ πξνζθέξεη. 

Άπθπο 9ο 

Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ ην πξώην δεθαήκεξν θάζε 
κήλα, αξρήο γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί 
εθαηέξσζελ. Γηα ην ζθνπό απηό ζα ζπληάζζεηαη θνξνινγηθόο θαηάινγνο  θαη ζα 
βεβαηώλεηαη . 

Άπθπο 10ο 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε θαη ηα όξηα ηνπ κηζζίνπ. Ο δε 
κηζζσηήο θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη θαηά ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά 
θαζ΄ όζνλ εκθαίλεηαη όηη γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηα όξηα ηνπ ππό εθκίζζσζε 
ρώξνπ ηνπ αθηλήηνπ. Τπρόλ εξγαζίεο αλαθαίληζεο ηνπ αθηλήηνπ θηηξίνπ  ζα 
βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή.  

Άπθπο 11ο 
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Απαγνξεύεηαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από 
ην κηζζσηή.  Απηόο ππνρξενύηαη κόιηο ιήμεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, λα 
παξαδώζεη ην κίζζην ζηνλ Γήκν ρσξίο άιιε ελόριεζε γηα ηνλ ζθνπό απηό, 
δηαθνξεηηθά εθηόο ησλ λνκίκσλ ζπλεπεηώλ ζα επηβαξπλζεί κε πνηληθή ξήηξα ππέξ 
ηνπ Γήκνπ από  εθαηό (100,00) € γηα θάζε εκέξα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη λα 
παξαδώζεη ην κίζζην.  

Άπθπο 12ο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν 
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο 
θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κεηά ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ 
ηεο ζύκβαζεο. 

Άπθπο 13ο 

Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο. Από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
δεκνπξαζίαο θαλέλα δηθαίσκα δελ απνθηά ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο. 

Άπθπο 14ο 

Αθνύ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά θαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ αλάδνρν  πιεηνδόηε  ηεο αλσηέξσ πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο, νθείιεη απηόο κεηά ηνπ εγγπεηή  ηνπ λα πξνζέιζεη γηα λα 
ππνγξάςεη ην νηθείν κηζζσηήξην ζπκβόιαην, αιιηώο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη λέα 
δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή  ηνπ ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν γηα 
ηελ ηπρόλ κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ λένπ κηζζώκαηνο από ηελ πξνεγνύκελε 
δεκνπξαζία.   

Άπθπο 15ο 

Ο κηζζσηήο νθείιεη λα εθκεηαιιεύεηαη ην κίζζην ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο πνπ 
ηζρύνπλ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο από 
ηνπο λόκνπο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Η παξάβαζε λόκσλ ή δηαηάμεσλ ζπλεπάγεηαη 
ηελ έθπησζε ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην.  

Σο καηάζηημα θα λειηοςπγεί με είδη ανατςκηηπίος, εζηίαζηρ  
και καθενείος.  

Άπθπο 16ο 

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  γηα 
όπνηα  θζνξά  πξνμελεζεί από απηόλ  ζην κίζζην, εμ νινθιήξνπ. 

Άπθπο 17ο 

Η επίπισζε θαη γεληθά ν εμνπιηζκόο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζα γίλεη από ηνλ 
κηζζσηή ζα είλαη άςνγνο, κε ην δηθαίσκα από απηόλ αμηνπνίεζεο πξνο ην 
θαιύηεξν.   Δπίζεο δελ ζα γίλεη θακία παξέκβαζε ζην θηίξην ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε, ηελ έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο 
ππεξεζίεο, εθ΄ όζνλ απαηηνύληαη. 

Όπνηεο παξεκβάζεηο γίλνπλ, ζα παξακείλνπλ επ’ σθειεία ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο 
ρσξίο αμίσζε αληαιιάγκαηνο. 

Άπθπο 18ο 

Η  ζύλδεζε θαη θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ θαη όπνηα ηπρόλ άιια 
ιεηηνπξγηθά έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ησλ ηνπαιεηώλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  
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Άπθπο 19ο 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά ην θαηάζηεκα απηό λα ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή 
εθηόο ηεο πξναλαθεξζείζαο ζην άξζξν 15 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δπίζεο 
απαγνξεύεηαη ε θαζηέξσζε ηπρεξώλ ή κεηθηώλ παηρληδηώλ (ραξηνπαηθηηθή ιέζρε, 
ηπρεξά ή ηερληθά παηρλίδηα θ.ι.π.). 

Άπθπο 20ο 

 Με ηελ ζύκβαζε απηή δελ εθκηζζώλεηαη άιιν ηκήκα εθηόο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
Πέξημ ηνπ θηηξίνπ, σο πεξηβάιισλ ρώξνο, πθίζηαηαη ε πιαηεία Πιαηαλαθίσλ, 
ηπρόλ κίζζσζε ηεο νπνίαο ζα πξνζζέζεη ππεξαμία ζην θαηάζηεκα.  Η κίζζσζε ηνπ 
πεξηβάιινληα ρώξνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηνλ «θαλνληζκό 
ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό απηώλ» .  

Άπθπο 21ο 

Σε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
ν Γήκνο δελ θέξεη θακία επζύλε θαη δελ ζα γίλεη πεξηθνπή θάπνησλ ελνηθίσλ ή 
παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο. 

Άπθπο 22ο 

Σε πεξίπησζε όπνησλ εθδειώζεσλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 
ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκν, ή όπνηνλ θνξέα 
πξαγκαηνπνηεί ηελ εθδήισζε κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. 

Άπθπο 23ο 

Ο Δήμορ δεν εςθύνεηαι ένανηι ηος μιζθυηού, ούηε ςποσπεούηαι ζε 
επιζηποθή ή μείυζη ηος μιζθώμαηορ ή και λύζη ηηρ ζύμβαζηρ άνες 
αποσπώνηορ λόγος. 

Άπθπο 24ο 

Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο από ηα θαηά ην λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Ο κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
κηζζώζεσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηα απνηειέζκαηα όκσο ηεο θαηαγγειίαο απηήο 
ζα επέξρνληαη από ην ηεηξάκελν ηεο θαηαγγειίαο.  Απηνλόεην είλαη όηη ζηελ 
πεξίπησζε απηή ζα θαηαβάιεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ από ηνλ λόκν νξηδόκελε 
απνδεκίσζε.  

Άπθπο 25ο 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα ζπλνδεύεη  ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην θαη ε ηήξεζε  ησλ 
όξσλ ηεο νη νπνίνη είλαη όινη βαζηθνί θαη νπζηώδεηο, ζα είλαη ππνρξεσηηθνί. 

Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεπάγεηαη 
γηα ηνλ κηζζσηή ηελ έθπησζε ηνπ θαη ηελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο. Γηα νπνηνδήπνηε 
ιόγν ν κηζζσηήο θεξπρζεί έθπησηνο ππόθεηηαη ζηηο επηβαξύλζεηο ηνπ άξζξνπ 14 
ηεο παξνύζαο. 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

Φώηιορ Δομοςσηζίδηρ   
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