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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   
           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 08/ 08  / 2011 
    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : …………. 

                                                                       
Έδξα: Κξέζηελα                                                                                        ΠΡΟ :                    
Ταρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22                        Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ 
Ταρ. Κώδηθαο : 27055                                                Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  
Τειέθσλν : 2625023220                               Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
FAX:        26250-23220                                                        Γ/λζε Γηνίθεζεο    
Τκήκα Γνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ 
Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο 
e-mail: dkresten@otenet.gr       
 
 
ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο». 
 
               
 
   Σαο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 15/2011 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 3εο Απγνύζηνπ 2011 , 

πνπ πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 106/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «θαηάξηηζε 

όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ», κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό 

δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο απηήο. 

                                                                                                                             
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
 
 
 
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 
1.  ΤΜΗΜΑ ΔΣΟΓΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 15εο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 
 
Απιθμόρ Απόθαζηρ :106 
 
   Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ:«Καηάπηιζη όπων για ηη διακήπςξη εκμίζθωζηρ δημοηικών ακινήηων». 
 
 Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 3ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τεηάξηε  θαη ώξα 12:00 κ.κ. 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ , κεηά από ηελ ΑΠ 12689/29-7-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο , ε νπνία επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα έμη (6) κέιε , δειαδή : 

 
      Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                          Α Π Ο Ν Σ Ε   

  1) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ  1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ  
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ                    
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ     
5) Υειμώναρ Ανδπέαρ   
6) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    

 
Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε  ν θ. 

Αληηπξόεδξνο θ. Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν 
πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 
θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο 
πεξηζζόηεξεο ςήθνπο». 

 Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε , Κσζηόπνπινπ 
Αζαλαζίνπ θαη Τνπξή Τξύθσλα , ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνύινπ θ. Φξηζηόπνπινπ 
Αλαζηαζίνπ,  ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο θαο Σνθηαλνύ Γεσξγίαο θαη 
ηεο ππαιιήινπ θαο Φξηζηνπνύινπ Μαξίαο, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 
Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθόπνπινο ύζηεξα από 
πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Γάγθαξε Ισάλλε δήηεζε  λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ην ζέκα «Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ 
αθηλήησλ», δεδνκέλνπ όηη ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 
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1εο Απγνύζηνπ 2011 απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζή ηνπο, κεηαγελέζηεξα από ηελ 
θαηάξηηζε ηεο πξόζθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Ο Πξνεδξεύσλ είπε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη αξρηθά λα απνθαζίζεη γηα ην 
θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ζπλεπώο  αλ ζα ζπδεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δελ 
έρεη εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010.  

Τα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΝ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 Τν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπλ λα ζπδεηεζεί εθηόο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο ην ζέκα «Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ 
αθηλήησλ». 

 
Σηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ , έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γάγθαξε Ισάλλε 

λα εηζεγεζεί ην ζέκα ιόγσ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ. 
 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο είπε όηη ζύκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
ηκήκαηνο Δζόδσλ θαη κεηά από ηελ Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 
εθκίζζσζε αθηλήησλ , πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ γηα 
εθκίζζσζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ , κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη  ηελ γηα ηελ 
ηόλσζε ησλ εζόδσλ ηνπ Γήκνπ.  

Υπάξρνπλ ηξία (3) δεκνηηθά αθίλεηα ηα νπνία ν Γήκνο καο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη. 
Α) Τν πξώην αθίλεην βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Αιηθείξαο. 

Τν  Τκήκα Δζόδσλ εηζεγείηαη ηε δηελέξγεηα θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα 
ηελ εθκίζζσζε Γεκνηηθνύ θηηξίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 110,95 η.κ. θαη εμσηεξηθνύ 
ρώξνπ εκβαδνύ 100 η.κ. ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Τ.Κ. Αιηθείξαο ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ. 
Ο Αληηδήκαξρνο θ.  Γάγθαξεο Ισάλλεο, αλέγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 
Δζόδσλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα 
Αιηθείξαο. 

Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο δήηεζε 
δηεπθξηλίζεηο από ηελ Τερληθή Υπεξεζία γηα ηε λνκηκόηεηα ηνπ θηηξίνπ. 

Η πξντζηακέλε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο θα Σνθηαλνύ Γεσξγία πξνζθόκηζε ηελ 
νηθνδνκηθή άδεηα.  

Ο θ. Νηθνιαθόπνπινο ύζηεξα από ηελ δηεπθξίληζε απηή ζπκθώλεζε γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 
Ο θ. Γάγθαξεο ζπλέρηζε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο εμήο: 
Β) Η δεύηεξε πεξίπησζε αθνξά ηελ εθκίζζσζε ηνπ Νν 13 θαηαζηήκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ. 
      Τν γξαθείν εζόδσλ εηζεγείηαη ηε  δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Νν 13 θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
δεκνηηθή αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ, Τν θαηάζηεκα έρεη ζπλνιηθό 
εκβαδόλ 18,00 η.κ., δηαζέηεη πιήξεηο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη 
ζπλδεκέλν κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν.  
Ο Αληηδήκαξρνο θ.  Γάγθαξεο Ισάλλεο, αλέγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 
Δζόδσλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο  Νν 13 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή 
Κνηλόηεηα Καιιηθώκνπ. 
 
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γάγθαξεο , ζπλέρηζε γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ηξίηνπ αθηλήηνπ σο 
εμήο: 
Γ) Η Τξίηε πεξίπησζε αθνξά ηελ εθκίζζσζε ηνπ Νν 1 θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ δεκνηηθή αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ. 
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      Τν γξαθείν εζόδσλ εηζεγείηαη ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Νν 1 θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεκνηηθή 
αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ, ην νπνίν έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 54,00 
η.κ., δηαζέηεη πιήξεηο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζπλδεκέλν κε 
ην απνρεηεπηηθό δίθηπν.  
 
Ο θ. Γάγθαξεο αλέγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο Δζόδσλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
Νν 1 θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Καιιηθώκνπ. 
 

Ο Πξνεδξεύσλ ζηελ ζπλέρεηα δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 
γηα ην ζέκα απηό. 

Η Οικονομική Επιηποπή 
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξνεδξεύνληα θαη έιαβε ππόςε: 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/1981 (ΦΔΚ 77/30.3.1981 ηεύρνο Α΄),  

3. ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

I) Γηα ην δεκνηηθό αθίλεην, θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Αιηθείξαο, 
θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο σο εμήο: 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο ηελ 23/8/2011 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έσο 12:00 κ.κ. 
Ώρα καηάθεζης απαραίηηηων  δικαιολογηηικών 10:00 π.μ. ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 
επηηξνπήο.  
Η επηηξνπή ζα απνηειείηαη από ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο Φεηκώλαο θαη 
Καξαληώλεο Παλαγηώηεο κε αλαπιεξσηέο ηνπο Γεσξγηιέ Γεώξγην θαη Κσζηόπνπιν 
Γεώξγην θαη ηελ δεκνηηθή ππάιιειν Φξηζηνπνύινπ Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ 
δεκνηηθό ππάιιειν Τδηόκπαλν Θσκά . 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
Τν ελνηθηαδόκελν θηίξην απνηειείηαη από αίζνπζα – θνπδίλα – WC, ζπλνιηθό εκβαδόλ 
θαηαζηήκαηνο 110.95 η.κ.  
Τν θηίξην δηαζέηεη πιήξεηο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη ζπλδεδεκέλν 
κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν θαη παξέρεη ζέξκαλζε.  
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε  πέληε (5)  έηε θαη αξρίδεη από ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
Ωο κίζζσκα εθθηλήζεσο νξίδεηαη ην πνζό ησλ  100.00 € κεληαίσο.  
Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ηειηθά ζα ηζρύεη άλεπ πξνζαπμήζεσο γηα ηα δύν 
πξώηα έηε. Ωο έηνο ζα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ππνγξαθήο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ην εκεξνινγηαθό δειαδή από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ  31ε 
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.   
Τα ππόινηπα έηε δειαδή αξρίδνληαο από ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο, ην 
ελνίθην ζα πξνζαπμάλεηαη ηηκαξηζκηθά εηεζίσο.  
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Τν κηζζσκέλν αθίλεην ζα ιεηηνπξγεί σο θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ο ελνηθηαζηήο δύλαηαη λα  πξνβαίλεη ζε πξάμεηο βειηίσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
δηακόξθσζε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ γηα ηελ θαιιίηεξε θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο κεηά από λόκηκε έγθξηζε ηεο Γεκνηηθήο 
Αξρήο .  
ΑΡΘΡΟ 7ο 
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Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο,  πξόζσπα θπζηθά ή λνκηθά (εηαηξείεο) λνκίκσο ζπζηαζείζεο 
θαη λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο. 
Γελ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο δεκνηηθνί ππάιιεινη, δεκόζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη 
ΝΠΓΓ, θαζώο θαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ εθηόο αλ θαηαβάιινπλ ηα ρξέε ηνπο κέρξη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο . 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Οη κεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο 
ηεο δεκνπξαζίαο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε γξακκάηην παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνζνύ € 10% ησλ κηζζσκάησλ ελόο 
έηνπο, κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο ήηνη 120,00 € σο θαη αμηόρξεν  θαηά θνηλή εθηίκεζε 
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο, παξαηηνύκελνο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο 
δηδήζεσο. Η σο άλσ εγγύεζε γηα ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε παξαθξαηείηαη θαη 
αληηθαζίζηαηαη κε άιιε πξηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ, πνζνύ 
ίζν πξνο ην 10% ησλ εηεζίσλ κηζζσκάησλ ηεο επηηεπρζείζεο   πξνζθνξάο.  
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γηα λα πιεηνδνηήζεη θάπνηνο γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη απηό ζηελ 
επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ αξρίζεη ν δηαγσληζκόο θαη παξάιιεια λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ πιεηνδνζία λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη όηη 
πιεηνδνηεί δη’ ίδηνλ ινγαξηαζκό. Πάζα πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
πιεηνδόηε, ε ππνρξέσζε  δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 
επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Η πξώηε πξνζθνξά 
πάλσ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά 5% ηνπιάρηζηνλ θαη 
θάζε αληηπξνζθνξά αλώηεξε ηεο πξνεγνύκελεο ηνπιάρηζηνλ 5%.  
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Γελ επηηξέπεηαη νπδεκία αιιαγή ή πξνζζήθε ζην θηίξην ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε 
ηεο δεκνηηθήο αξρήο .  
Δπίζεο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηαηάμεσο ή δηαθνζκήζεσο  αιιαγήο θσηηζκνύ 
θ.ι.π., αθνύ ππνβάιεη ζην δήκν πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ πξνηεηλόκελσλ 
αιιαγώλ ή πξνζζεθώλ, ππνγεγξακκέλα από δηπισκαηνύρν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό.  
Τν κίζζην παξαδίδεηαη ζηελ θαηλνπξγή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θαη ππνρξενύηαη ν 
κηζζσηήο λα ην δηαηεξεί όπσο ην παξέιαβε θαη λα πξνβαίλεη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε 
θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη δε ππνρξεσκέλνο ζηελ θαιή θαη ζπλερή 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η παξάβαζε ηνπ όξνπ απηνύ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη 
απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ 
κηζζσηή ζπλέπεηεο .  
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν.  
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Δθείλνο  πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο 10 εκεξώλ από ηεο 
θνηλνπνηήζεσο ζε απηόλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ «πεξί εγθξίζεσο 
ηνπ απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο», λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ αμηόπηζηνπ θαη αμηόρξενπ 
εγγπεηνύ ηνπ γηα λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ν νπνίνο ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κεη’ απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ 
ηεο ζπκβάζεσο, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη πξνθεξύζζεηαη λέα 
δεκνπξαζία ζε βάξνο  απηνύ θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, ελερόκελσλ έλαληη ηνπ Γήκνπ 
ακθόηεξσλ γηα ηελ επί ην έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απηήο από ηεο πξνεγνύκελεο .  
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Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ππξαζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη απόδεημε 
πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαζώο θαη εμνθιεκέλα ηα ηηκνιόγηα δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε.  
Η ζύκβαζε κίζζσζεο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό έγγξαθν, κπνξεί όκσο λα ζπληαρζεί 
θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά κεηά από αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ ηνλ νπνίν ζα βαξύλνπλ νη 
δαπάλεο ζύληαμεο κε ηξία αληίγξαθα πνπ ζα πάξεη ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ θαη ηεο ππέξ απηνύ 
δνπιείεο, ην όξην θαη γεληθά ην αθίλεην θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
λα ην πξνζηαηεύεη από θαηαπαηήζεηο, θζνξέο επίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα 
δηαηεξήζεη ην θαηάζηεκα αλνηρηό γηα νιόθιεξν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο, 
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Γήκνπ .  
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
κηζζίνπ ην νπνίν εμάιινπ είλαη θαηλνπξγή θαη γηα ην νπνίν έρεη ιάβεη γλώζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ύπαξμε 
νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή 
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή άιιεο απνδεκίσζεο ζηνλ 
ελνηθηαζηή.  
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ν ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θάθειν 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο εάλ είλαη θπζηθό 
πξόζσπν ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο εάλ πξόθεηηαη πεξί εηαηξείαο θαη εάλ ζπκκεηέρεη 
γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  
Σην θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο :  

1. Δγγπεηηθή  επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
8 ηεο παξνύζαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε δήκν ή θνηλόηεηα ηνπ θξάηνπο ή επηθπξσκέλε 
θσηνηππία ηαπηόηεηαο.  

3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ δηώθεηαη πνηληθά, όηη 
δελ δηώθεηαη ζαλ θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο θαη εάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξία 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ πξσηνδηθείνπ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη δελ 
εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε πηώρεπζεο. 

4. Βηνγξαθηθό επαγγεικαηηθό  ζεκείσκα ζην νπνίν ζα  αλαθέξεηαη ε 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα .   

5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη 
έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη , θαζώο θαη 
ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ κεηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνύ θαη ηνπ νηθνπεδηθνύ ρώξνπ .   

6. Απνδεηθηηθό κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ θαζώο επίζεο θαη ησλ αηόκσλ Α΄ βαζκνύ ζπγγέλεηαο ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ. 

7. Όηαλ ζην δηαγσληζκό ζα ζπκκεηέρεη εηαηξεία ηα ππό ζηνηρεία 1,3 θαη 4 ζα 
εθδίδνληαη επ’ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο θαη ηα ππόινηπα επ’ νλόκαηη ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπσλ , πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ. ή Α.Δ.  Δπηπιένλ, ε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.  ζα 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζύζηαζε 
θαη γελόκελεο ηξνπνπνηήζεηο , αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 
ηξνπνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ηα ΦΔΚ ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Τα 
ζπκκεηέρνληα  από θνηλνύ θπζηθά πξόζσπα επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο 
νιόθιεξνλ.  Αλ ν δηαγσληζκόο θαηαθπξσζεί ζε απηνύο κπνξνύλ λα 
ζπζηήζνπλ νκόξξπζκε εηαηξεία κεηά από έγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 
θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .  

8. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη 
ην θαηάζηεκα ζα είλαη αλνηθηό γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  15ο  
Δμέηαζε δηθαηνινγεηηθώλ :  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ, ε αξκόδηα επηηξνπή ειέγρεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηεη θαη απνθιείεη όζνπο δελ έρνπλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί όζνπο ζπκκεηέρνπλ λόκηκα θαη δελ  
έρνπλ απνθιεηζζεί λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία . 

 Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ελζηάζεηο θαηά ηνπ 
θύξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία 48 σξώλ ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ . 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Ο κηζζσηήο απαγνξεύεηαη λα πξνζιάβεη πξνο εξγαζία άηνκα πνπ δελ έρνπλ άδεηα 
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ην δε πξνζσπηθό ππνρξεσηηθά ζα είλαη αζθαιηζκέλν θαη ζα 
ηεξείηαη πηζηά ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  
Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ , δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε δσξεάλ ησλ αηζνπζώλ 
θαη βεξαληώλ έμη ( 6 ) θνξέο ην ρξόλν θαη ζα ηνπ δεηεζεί από ην Γήκαξρν γηα 
δεμηώζεηο , ζπλαληήζεηο θνξέσλ θ.ι.π.   
Τν θαηάζηεκα πνπ εθκηζζώλεηαη πξέπεη λα δηεπζύλεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ από 
ηνλ αλάδνρν, εθόζνλ έρεη ηα λόκηκα πξνζόληα ή από δηεπζπληή πνπ ζα πξνζιάβεη. 
Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη θαη κηζζνδνηείηαη από ηνλ κηζζσηή, πξέπεη δε λα 
είλαη ζε αξηζκό θαη ζε πξνζόληα αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηεο κνλάδαο. Σηηο βνεζεηηθέο 
ζέζεηο ν κηζζσηήο ζα πξνζιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαηνίθνπο ή δεκόηεο ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ . 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην κίζζην κεηά ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, θαηά ησλ θηλδύλσλ ππξθαγηάο θαη θεξαπλνύ 
ζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Τν πνζό ηεο αζθάιηζεο ζα 
εγθξίλεηαη από ην Γήκν. Η αζθάιηζε ζα γίλεηαη ζην όλνκα ηνπ κηζζσηή θαη ν 
κηζζσηήο εθρσξεί από ηώξα θαη κεηαβηβάδεη ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ ππνρξεσκέλνπ, αλ  
ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηεο 
απνδεκίσζεο, παξέρσλ κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ, ηελ εμνπζηνδόηεζε  λα πξνβεί θαη ν ίδηνο ν Γήκνο ζηηο παξαπάλσ 
απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο ρσξίο ηελ ζύκπξαμε ηνπ κηζζσηή .  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ ην πξώην 
ππξαζθαιηζηήξην  ζπκβόιαην καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο θαη ππνρξενύηαη έλα κήλα πξηλ από ηε 
ιήμε θάζε ππξαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ λα παξαδίδεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ ην ζπκβόιαην αλαλέσζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ 
αζθαιίζηξσλ.  Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ πξνζθνκίζεη ζηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ηελ αλαλέσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ 
πξόζηηκν ίζν πξνο ην δηπιάζην ησλ αζθαιίζηξσλ αιιά θαη ηα αζθάιηζηξα δηθαηνύηαη 
λα εηζπξάηηεη κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ ηκήκαηνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  
ΑΡΘΡΟ 18ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηειεθώλνπ, ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, απνρέηεπζεο θαη θάζε άιιεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα θαηαβάιιεη ηα έμνδα πιηθώλ θαη επηζθεπήο απηώλ, θαζώο θαη ηα 
έμνδα ζύλδεζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο  θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ 
θαη ησλ άιισλ παξνρώλ κεηά ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ, θαζώο 
επίζεο θαη ην λόκηκν ραξηόζεκν επί ησλ ελνηθίσλ. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ 
ηκήκαηόο ηεο, θάζε νθεηιή ηνπ κηζζσηή γηα κηζζώκαηα, πξόζηηκα, δαπάλε 
ππξαζθάιεηαο,  ΓΔΗ, ΟΤΔ  θ.ι.π. θαη γεληθά νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ.  
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Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κεηά από θάζε θαηάπησζε θαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηε 
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπ, λα ζπκπιεξώζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή άιισο ζα ηνπ 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κέρξη ην 1/10 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο θαη ζα ρνξεγείηαη 
πξνζεζκία κέρξη ελόο κελόο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε απηήο ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε . 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα 
είδε δηαηίκεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία θαηάηαμεο ηεο κνλάδαο. Η ηειεζίδηθε 
θαηαδίθε ηνπ κηζζσηή γηα ηελ παξαπάλσ αηηία απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
Η ζησπεξή αλνρή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ γηα παξάβαζε ή κε 
εθαξκνγήο ή κε ηήξεζεο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο δελ 
ζεσξείηαη έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαησκάησλ ή ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο νύηε 
δεκηνπξγεί δηθαηώκαηα ζην κηζζσηή. Δπίζεο, δελ λνείηαη ζησπεξή αλακίζζσζε ή  
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη δηα πξσηνθόιινπ ην 
αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ ζε 
απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Πξηλ από ηελ 
θαλνληθή ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ε ζύκβαζε ιύεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ 
κηζζσηή, λνκηθήο αληθαλόηεηαο απηνύ θαη κε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο παξόληεο όξνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. θαη 
άιισλ λόκσλ.   
Σε πεξίπησζε παξαλόκνπ παξαθξαηήζεσο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν 
Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη πιένλ ηεο 
απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνύ πνπ είλαη ίζε κε ην ζπκβαηηθό κίζζσκα θαη πνηληθή 
ξήηξα ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ ζπκβαηηθνύ κηζζώκαηνο γηα θάζε 
κέξα θαζπζηέξεζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζώο θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή κε θάζε λόκηκν 
κέζν. Δπηπιένλ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, δηθαηνύηαη λα πξνβεί κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ κηζζσηή ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ ζηελ εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ηηκή θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε απόζβεζεο από πνζνζηό 10% γηα θάζε ρξόλν από 
ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ. Αθόκε δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη ηνλ εμνπιηζκό ζηελ 
παξαπάλσ ηηκή γηα λα ζπκςεθίζεη νθεηιέο ηνπ κηζζσηή πξνο ην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
ΑΡΘΡΟ 20ο  
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη  ζην Γήκν ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κελόο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή θάπνηαο δόζεο από ην 
κίζζσκα, ηνπ γίλεηαη έμσζε ακέζσο από ην κίζζην κε δηνηθεηηθή πξάμε άλεπ 
δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο κε κόλε ελέξγεηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ κηζζσηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ κε δηαηαγή πξνο έμσζε θαη δηελεξγείηαη λέα δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ 
θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, θαηαπίπηεη δε θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο. 
Τα νθεηιόκελα κηζζώκαηα θαη νη ινηπέο ππνρξεώζεηο εηζπξάηηνληαη ππό ηνπ 
δεκνηηθνύ ηακείνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 
εζόδσλ.  Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ ελνηθηαζηή 
κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε θαη παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην πήξε θαη 
αθνύ έρεη εμνθιήζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε δηαθήξπμε θαη ηε 
ζύκβαζε .  
ΑΡΘΡΟ 21ο  
Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή ε ζησπεξή αλακίζζσζε, ε ππεθκίζζσζε ή παξαρώξεζε 
ηνπ κηζζίνπ ελ όισ ή ελ κέξεη πξνο νπνηνλδήπνηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, θαζώο θαη 
ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ . 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη 
βαζηθνί θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από απηνύο απνηειεί ζπνπδαίν ξόιν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο .  
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Ο Γήκνο  Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ κπνξεί αληί ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
θαηά ηελ απόιπην θξίζε ηνπ λα επηβάιιεη ζην κηζζσηή ρξεκαηηθό πξόζηηκν. Τν 
πξόζηηκν επηβάιιεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν ρξόλνο 
εληόο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί από ην κηζζσηή.  
Τα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε θαζνξίδνληαη σο εμήο:  
α) Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε πνζό κέρξη ην 1/6 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο 
εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη, 
β) Γηα ηε δεύηεξε ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο κέζα ζην ίδην έηνο πνζό κέρξη ην 1/3 
ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη θαη κέρξη ην ½ γηα 
θάζε κία από ηηο επόκελεο παξαβάζεηο .  
Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ επηηξέπεηαη ε έλζηαζε ζην Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.  Η επηβνιή 
ηξηώλ πξνζηίκσλ γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν απνηειεί ηδηαίηεξα 
επηβαξπληηθή αηηία θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ  23ο  
Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξεζεί ην κίζζην κε ππαιιήινπο ηνπ θαη αλ απαηηείηαη 
κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ ηεο ΤΥΓΚ νπνηεδήπνηε θαη λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνδείμεηο επηζθεπήο ησλ θηηξηαθώλ θαη 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ζπκπιήξσζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ν κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξίδεη ν Γήκνο λα ζπκκνξθώλεηαη ζε 
απηέο .  
ΑΡΘΡΟ 24ο  

Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο, ηέιε, ραξηόζεκα, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε. 

 
II) Γηα ηελ εθκίζζσζε κε θαλεξή πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηνπ Νν 13 θαηαζηήκαηνο 

πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ, θαζνξίδεη 
ηνπο όξνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο, σο εμήο: 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο ηελ 25/8/2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έσο 12:00 κ.κ. 
Ώρα καηάθεζης απαραίηηηων  δικαιολογηηικών 10:00 π.μ. ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 
επηηξνπήο.  
Η επηηξνπή ζα απνηειείηαη από ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο Φεηκώλα Αλδξέα  θαη 
Καξαληώλε  Παλαγηώηε  κε αλαπιεξσηέο ηνπο Γεσξγηιέ Γεώξγην θαη Κσζηόπνπιν 
Γεώξγην θαη ηε  δεκνηηθή ππάιιειν Φξηζηνπνύινπ Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ 
δεκνηηθό ππάιιειν Τδηόκπαλν Θσκά. 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
Τν ελνηθηαδόκελν θαηάζηεκα έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 18,00 η.κ., δηαζέηεη πιήξεηο 
πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζπλδεκέλν κε ην απνρεηεπηηθό 
δίθηπν.  
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε  πέληε (5)  έηε θαη αξρίδεη από ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
Ωο κίζζσκα εθθηλήζεσο νξίδεηαη ην πνζό ησλ  50.00 € κεληαίσο.  
Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ηειηθά ζα ηζρύεη άλεπ πξνζαπμήζεσο γηα ηα δύν 
πξώηα έηε. Ωο έηνο ζα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ππνγξαθήο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ην εκεξνινγηαθό δειαδή από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ  31ε 
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.   
Τα ππόινηπα έηε δειαδή αξρίδνληαο από ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο, ην 
ελνίθην ζα πξνζαπμάλεηαη ηηκαξηζκηθά εηεζίσο.  
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί σο θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 
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Ο ελνηθηαζηήο δύλαηαη λα  πξνβαίλεη ζε πξάμεηο βειηίσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα ηελ 
θαιιίηεξε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά από λόκηκε 
έγθξηζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο .  
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο,  πξόζσπα θπζηθά ή λνκηθά (εηαηξείεο) λνκίκσο ζπζηαζείζεο 
θαη λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο. 
Γελ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο δεκνηηθνί ππάιιεινη, δεκόζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη 
ΝΠΓΓ, θαζώο θαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ εθηόο αλ θαηαβάιινπλ ηα ρξέε ηνπο κέρξη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο . 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Οη κεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο 
ηεο δεκνπξαζίαο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε γξακκάηην παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνζνύ € 10% ησλ κηζζσκάησλ ελόο 
έηνπο, κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο ήηνη 60.00 € σο θαη αμηόρξεν  θαηά θνηλή εθηίκεζε 
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο, παξαηηνύκελνο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο 
δηδήζεσο. Η σο άλσ εγγύεζε γηα ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε παξαθξαηείηαη θαη 
αληηθαζίζηαηαη κε άιιε πξηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ, πνζνύ 
ίζν πξνο ην 10% ησλ εηεζίσλ κηζζσκάησλ ηεο επηηεπρζείζεο   πξνζθνξάο.  
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γηα λα πιεηνδνηήζεη θάπνηνο γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη απηό ζηελ 
επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ αξρίζεη ν δηαγσληζκόο θαη παξάιιεια λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ πιεηνδνζία λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη όηη 
πιεηνδνηεί δη’ ίδηνλ ινγαξηαζκό. Πάζα πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
πιεηνδόηε, ε ππνρξέσζε  δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 
επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Η πξώηε πξνζθνξά 
πάλσ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά 5% ηνπιάρηζηνλ θαη 
θάζε αληηπξνζθνξά αλώηεξε ηεο πξνεγνύκελεο ηνπιάρηζηνλ 5%.  
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Γελ επηηξέπεηαη νπδεκία αιιαγή ή πξνζζήθε ζην θαηάζηεκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο .  
Δπίζεο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηαηάμεσο ή δηαθνζκήζεσο  αιιαγήο θσηηζκνύ 
θ.ι.π., αθνύ ππνβάιεη ζην δήκν πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ πξνηεηλόκελσλ 
αιιαγώλ ή πξνζζεθώλ, ππνγεγξακκέλα από δηπισκαηνύρν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό.  
Τν κίζζην παξαδίδεηαη ζηελ θαηλνπξγή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θαη ππνρξενύηαη ν 
κηζζσηήο λα ην δηαηεξεί όπσο ην παξέιαβε θαη λα πξνβαίλεη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε 
θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη δε ππνρξεσκέλνο ζηελ θαιή θαη ζπλερή 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η παξάβαζε ηνπ όξνπ απηνύ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη 
απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ 
κηζζσηή ζπλέπεηεο .  
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν.  
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Δθείλνο  πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο 10 εκεξώλ από ηεο 
θνηλνπνηήζεσο ζε απηόλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ «πεξί εγθξίζεσο 
ηνπ απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο», λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ αμηόπηζηνπ θαη αμηόρξενπ 
εγγπεηνύ ηνπ γηα λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ν νπνίνο ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κεη’ απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ 
ηεο ζπκβάζεσο, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη πξνθεξύζζεηαη λέα 
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δεκνπξαζία ζε βάξνο  απηνύ θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, ελερόκελσλ έλαληη ηνπ Γήκνπ 
ακθόηεξσλ γηα ηελ επί ην έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απηήο από ηεο πξνεγνύκελεο .  
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ππξαζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη απόδεημε 
πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαζώο θαη εμνθιεκέλα ηα ηηκνιόγηα δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε.  
Η ζύκβαζε κίζζσζεο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό έγγξαθν, κπνξεί όκσο λα ζπληαρζεί 
θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά κεηά από αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ ηνλ νπνίν ζα βαξύλνπλ νη 
δαπάλεο ζύληαμεο κε ηξία αληίγξαθα πνπ ζα πάξεη ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ θαη ηεο ππέξ απηνύ 
δνπιείεο, ην όξην θαη γεληθά ην αθίλεην θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
λα ην πξνζηαηεύεη από θαηαπαηήζεηο, θζνξέο επίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα 
δηαηεξήζεη ην θαηάζηεκα αλνηρηό γηα νιόθιεξν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο, 
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Γήκνπ .  
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
κηζζίνπ ην νπνίν εμάιινπ είλαη θαηλνπξγή θαη γηα ην νπνίν έρεη ιάβεη γλώζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ύπαξμε 
νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή 
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή άιιεο απνδεκίσζεο ζηνλ 
ελνηθηαζηή.  
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ν ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θάθειν 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο εάλ είλαη θπζηθό 
πξόζσπν ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο εάλ πξόθεηηαη πεξί εηαηξείαο θαη εάλ ζπκκεηέρεη 
γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  
Σην θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο :  

1. Δγγπεηηθή  επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
8 ηεο παξνύζαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε δήκν ή θνηλόηεηα ηνπ θξάηνπο ή επηθπξσκέλε 
θσηνηππία ηαπηόηεηαο.  

3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ δηώθεηαη πνηληθά, όηη 
δελ δηώθεηαη ζαλ θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο θαη εάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξία 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ πξσηνδηθείνπ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη δελ 
εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε πηώρεπζεο. 

4. Βηνγξαθηθό επαγγεικαηηθό  ζεκείσκα ζην νπνίν ζα  αλαθέξεηαη ε 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα .   

5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη 
έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη , θαζώο θαη 
ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ κεηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνύ θαη ηνπ νηθνπεδηθνύ ρώξνπ .   

6. Απνδεηθηηθό κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ θαζώο επίζεο θαη ησλ αηόκσλ Α’ βαζκνύ ζπγγέλεηαο ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ. 

7. Όηαλ ζην δηαγσληζκό ζα ζπκκεηέρεη εηαηξεία ηα ππό ζηνηρεία 1,3 θαη 4 ζα 
εθδίδνληαη επ’ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο θαη ηα ππόινηπα επ’ νλόκαηη ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπσλ , πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ. ή Α.Δ.  Δπηπιένλ, ε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.  ζα 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζύζηαζε 
θαη γελόκελεο ηξνπνπνηήζεηο , αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 
ηξνπνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ηα ΦΔΚ ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Τα 
ζπκκεηέρνληα  από θνηλνύ θπζηθά πξόζσπα επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο 
νιόθιεξνλ.  Αλ ν δηαγσληζκόο θαηαθπξσζεί ζε απηνύο κπνξνύλ λα 
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ζπζηήζνπλ νκόξξπζκε εηαηξεία κεηά από έγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 
θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .  

8. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη 
ην θαηάζηεκα ζα είλαη αλνηθηό γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. 

ΑΡΘΡΟ  15ο  
Δμέηαζε δηθαηνινγεηηθώλ :  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ, ε αξκόδηα επηηξνπή ειέγρεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηεη θαη απνθιείεη όζνπο δελ έρνπλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί όζνπο ζπκκεηέρνπλ λόκηκα θαη δελ  
έρνπλ απνθιεηζζεί λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία . 

 Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ελζηάζεηο θαηά ηνπ 
θύξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία 48 σξώλ ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ . 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Ο κηζζσηήο απαγνξεύεηαη λα πξνζιάβεη πξνο εξγαζία άηνκα πνπ δελ έρνπλ άδεηα 
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ην δε πξνζσπηθό ππνρξεσηηθά ζα είλαη αζθαιηζκέλν θαη ζα 
ηεξείηαη πηζηά ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  
Τν θαηάζηεκα πνπ εθκηζζώλεηαη πξέπεη λα δηεπζύλεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο από 
ηνλ αλάδνρν, εθόζνλ έρεη ηα λόκηκα πξνζόληα ή από δηεπζπληή πνπ ζα πξνζιάβεη. 
Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη θαη κηζζνδνηείηαη από ηνλ κηζζσηή, πξέπεη δε λα 
είλαη ζε αξηζκό θαη ζε πξνζόληα αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηεο κνλάδαο. Σηηο βνεζεηηθέο 
ζέζεηο ν κηζζσηήο ζα πξνζιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαηνίθνπο ή δεκόηεο ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ . 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην κίζζην κεηά ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, θαηά ησλ θηλδύλσλ ππξθαγηάο θαη θεξαπλνύ 
ζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Τν πνζό ηεο αζθάιηζεο ζα 
εγθξίλεηαη από ην Γήκν. Η αζθάιηζε ζα γίλεηαη ζην όλνκα ηνπ κηζζσηή θαη ν 
κηζζσηήο εθρσξεί από ηώξα θαη κεηαβηβάδεη ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ ππνρξεσκέλνπ, αλ  
ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηεο 
απνδεκίσζεο, παξέρσλ κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ, ηελ εμνπζηνδόηεζε  λα πξνβεί θαη ν ίδηνο ν Γήκνο ζηηο παξαπάλσ 
απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο ρσξίο ηελ ζύκπξαμε ηνπ κηζζσηή .  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ ην πξώην 
ππξαζθαιηζηήξην  ζπκβόιαην καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο θαη ππνρξενύηαη έλα κήλα πξηλ από ηε 
ιήμε θάζε ππξαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ λα παξαδίδεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ ην ζπκβόιαην αλαλέσζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ 
αζθαιίζηξσλ.  Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ πξνζθνκίζεη ζηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ηελ αλαλέσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ 
πξόζηηκν ίζν πξνο ην δηπιάζην ησλ αζθαιίζηξσλ αιιά θαη ηα αζθάιηζηξα δηθαηνύηαη 
λα εηζπξάηηεη κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ ηκήκαηνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  
ΑΡΘΡΟ 18ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηειεθώλνπ, ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, απνρέηεπζεο θαη θάζε άιιεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα θαηαβάιιεη ηα έμνδα πιηθώλ θαη επηζθεπήο απηώλ, θαζώο θαη ηα 
έμνδα ζύλδεζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο  θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ 
θαη ησλ άιισλ παξνρώλ κεηά ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ, θαζώο 
επίζεο θαη ην λόκηκν ραξηόζεκν επί ησλ ελνηθίσλ. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ 
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ηκήκαηόο ηεο, θάζε νθεηιή ηνπ κηζζσηή γηα κηζζώκαηα, πξόζηηκα, δαπάλε 
ππξαζθάιεηαο,  ΓΔΗ, ΟΤΔ  θ.ι.π. θαη γεληθά νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κεηά από θάζε θαηάπησζε θαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηε 
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπ, λα ζπκπιεξώζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή άιισο ζα ηνπ 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κέρξη ην 1/10 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο θαη ζα ρνξεγείηαη 
πξνζεζκία κέρξη ελόο κελόο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε απηήο ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε . 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα 
είδε δηαηίκεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία θαηάηαμεο ηεο κνλάδαο. Η ηειεζίδηθε 
θαηαδίθε ηνπ κηζζσηή γηα ηελ παξαπάλσ αηηία απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
Η ζησπεξή αλνρή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ γηα παξάβαζε ή κε 
εθαξκνγήο ή κε ηήξεζεο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο δελ 
ζεσξείηαη έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαησκάησλ ή ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο νύηε 
δεκηνπξγεί δηθαηώκαηα ζην κηζζσηή. Δπίζεο, δελ λνείηαη ζησπεξή αλακίζζσζε ή  
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη δηα πξσηνθόιινπ ην 
αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ ζε 
απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Πξηλ από ηελ 
θαλνληθή ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ε ζύκβαζε ιύεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ 
κηζζσηή, λνκηθήο αληθαλόηεηαο απηνύ θαη κε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο παξόληεο όξνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. θαη 
άιισλ λόκσλ.   
Σε πεξίπησζε παξαλόκνπ παξαθξαηήζεσο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν 
Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη πιένλ ηεο 
απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνύ πνπ είλαη ίζε κε ην ζπκβαηηθό κίζζσκα θαη πνηληθή 
ξήηξα ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ ζπκβαηηθνύ κηζζώκαηνο γηα θάζε 
κέξα θαζπζηέξεζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζώο θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή κε θάζε λόκηκν 
κέζν. Δπηπιένλ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, δηθαηνύηαη λα πξνβεί κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ κηζζσηή ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ ζηελ εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ηηκή θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε απόζβεζεο από πνζνζηό 10% γηα θάζε ρξόλν από 
ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ. Αθόκε δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη ηνλ εμνπιηζκό ζηελ 
παξαπάλσ ηηκή γηα λα ζπκςεθίζεη νθεηιέο ηνπ κηζζσηή πξνο ην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη  ζην Γήκν ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κελόο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή θάπνηαο δόζεο από ην 
κίζζσκα, ηνπ γίλεηαη έμσζε ακέζσο από ην κίζζην κε δηνηθεηηθή πξάμε άλεπ 
δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο κε κόλε ελέξγεηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ κηζζσηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ κε δηαηαγή πξνο έμσζε θαη δηελεξγείηαη λέα δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ 
θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, θαηαπίπηεη δε θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο. 
Τα νθεηιόκελα κηζζώκαηα θαη νη ινηπέο ππνρξεώζεηο εηζπξάηηνληαη ππό ηνπ 
δεκνηηθνύ ηακείνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 
εζόδσλ.  Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ ελνηθηαζηή 
κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε θαη παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην πήξε θαη 
αθνύ έρεη εμνθιήζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε δηαθήξπμε θαη ηε 
ζύκβαζε .  
ΑΡΘΡΟ 21ο  
Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή ε ζησπεξή αλακίζζσζε, ε ππεθκίζζσζε ή παξαρώξεζε 
ηνπ κηζζίνπ ελ όισ ή ελ κέξεη πξνο νπνηνλδήπνηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, θαζώο θαη 
ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ . 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
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Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη 
βαζηθνί θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από απηνύο απνηειεί ζπνπδαίν ξόιν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο .  
Ο Γήκνο  Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ κπνξεί αληί ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
θαηά ηελ απόιπην θξίζε ηνπ λα επηβάιιεη ζην κηζζσηή ρξεκαηηθό πξόζηηκν. Τν 
πξόζηηκν επηβάιιεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν ρξόλνο 
εληόο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί από ην κηζζσηή.  
Τα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε θαζνξίδνληαη σο εμήο:  
α) Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε πνζό κέρξη ην 1/6 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο 
εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη, 
β) Γηα ηε δεύηεξε ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο κέζα ζην ίδην έηνο πνζό κέρξη ην 1/3 
ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη θαη κέρξη ην ½ γηα 
θάζε κία από ηηο επόκελεο παξαβάζεηο .  
Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ επηηξέπεηαη ε έλζηαζε ζην Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.  Η επηβνιή 
ηξηώλ πξνζηίκσλ γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν απνηειεί ηδηαίηεξα 
επηβαξπληηθή αηηία θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ  23ο  
Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξεζεί ην κίζζην κε ππαιιήινπο ηνπ θαη αλ απαηηείηαη 
κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ ηεο ΤΥΓΚ νπνηεδήπνηε θαη λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνδείμεηο επηζθεπήο ησλ θηηξηαθώλ θαη 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ζπκπιήξσζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ν κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξίδεη ν Γήκνο λα ζπκκνξθώλεηαη ζε 
απηέο .  
ΑΡΘΡΟ 24ο  
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο, ηέιε, ραξηόζεκα, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε.   
 
III) Γηα ηελ εθκίζζσζε κε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηνπ Νν 1 θαηαζηήκαηνο 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεκνηηθή αγνξά ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηθώκνπ, θαζνξίδεη 
ηνπο όξνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο σο εμήο: 
       
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο ηελ 26/8/2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. έσο 12:00 
κ.κ. Ώρα καηάθεζης απαραίηηηων  δικαιολογηηικών 10:00 π.μ. ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο.  
Η επηηξνπή ζα απνηειείηαη από ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο Φεηκώλα Αλδξέα θαη 
Καξαληώλε Παλαγηώηε  κε αλαπιεξσηέο ηνπο Γεσξγηιέ Γεώξγην θαη Κσζηόπνπιν 
Γεώξγην θαη ηελ δεκνηηθή ππάιιειν Φξηζηνπνύινπ Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ 
δεκνηηθό ππάιιειν Τδηόκπαλν Θσκά . 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
Τν ελνηθηαδόκελν θαηάζηεκα έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 54,00 η.κ., δηαζέηεη πιήξεηο 
πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζπλδεκέλν κε ην απνρεηεπηηθό 
δίθηπν.  
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε  πέληε (5)  έηε θαη αξρίδεη από ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
Ωο κίζζσκα εθθηλήζεσο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 350,00 € κεληαίσο.  
Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ηειηθά ζα ηζρύεη άλεπ πξνζαπμήζεσο γηα ηα δύν 
πξώηα έηε. Ωο έηνο ζα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ππνγξαθήο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ην εκεξνινγηαθό δειαδή από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ  31ε 
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.   
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Τα ππόινηπα έηε δειαδή αξρίδνληαο από ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο, ην 
ελνίθην ζα πξνζαπμάλεηαη ηηκαξηζκηθά εηεζίσο.  
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί σο θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 
Ο ελνηθηαζηήο δύλαηαη λα  πξνβαίλεη ζε πξάμεηο βειηίσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα ηελ 
θαιιίηεξε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά από λόκηκε 
έγθξηζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο .  
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο,  πξόζσπα θπζηθά ή λνκηθά (εηαηξείεο) λνκίκσο ζπζηαζείζεο 
θαη λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο. 
Γελ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο δεκνηηθνί ππάιιεινη, δεκόζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη 
ΝΠΓΓ, θαζώο θαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ εθηόο αλ θαηαβάιινπλ ηα ρξέε ηνπο κέρξη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο . 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Οη κεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο 
ηεο δεκνπξαζίαο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε γξακκάηην παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνζνύ € 10% ησλ κηζζσκάησλ ελόο 
έηνπο, κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο ήηνη 420,00 € σο θαη αμηόρξεν  θαηά θνηλή εθηίκεζε 
εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο, παξαηηνύκελνο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο 
δηδήζεσο. Η σο άλσ εγγύεζε γηα ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε παξαθξαηείηαη θαη 
αληηθαζίζηαηαη κε άιιε πξηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ, πνζνύ 
ίζν πξνο ην 10% ησλ εηεζίσλ κηζζσκάησλ ηεο επηηεπρζείζεο   πξνζθνξάο.  
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γηα λα πιεηνδνηήζεη θάπνηνο γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη απηό ζηελ 
επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ αξρίζεη ν δηαγσληζκόο θαη παξάιιεια λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ πιεηνδνζία λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη όηη 
πιεηνδνηεί δη’ ίδηνλ ινγαξηαζκό. Πάζα πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
πιεηνδόηε, ε ππνρξέσζε  δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 
επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Η πξώηε πξνζθνξά 
πάλσ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη πξνζαπμεκέλε θαηά 5% ηνπιάρηζηνλ θαη 
θάζε αληηπξνζθνξά αλώηεξε ηεο πξνεγνύκελεο ηνπιάρηζηνλ 5%.  
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Γελ επηηξέπεηαη νπδεκία αιιαγή ή πξνζζήθε ζην θαηάζηεκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο .  
Δπίζεο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηαηάμεσο ή δηαθνζκήζεσο  αιιαγήο θσηηζκνύ 
θ.ι.π., αθνύ ππνβάιεη ζην δήκν πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ πξνηεηλόκελσλ 
αιιαγώλ ή πξνζζεθώλ, ππνγεγξακκέλα από δηπισκαηνύρν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό.  
Τν κίζζην παξαδίδεηαη ζηελ θαηλνπξγή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θαη ππνρξενύηαη ν 
κηζζσηήο λα ην δηαηεξεί όπσο ην παξέιαβε θαη λα πξνβαίλεη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε 
θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη δε ππνρξεσκέλνο ζηελ θαιή θαη ζπλερή 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η παξάβαζε ηνπ όξνπ απηνύ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη 
απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ 
κηζζσηή ζπλέπεηεο .  
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν.  
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Δθείλνο  πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο 10 εκεξώλ από ηεο 
θνηλνπνηήζεσο ζε απηόλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ «πεξί εγθξίζεσο 
ηνπ απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο», λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ αμηόπηζηνπ θαη αμηόρξενπ 
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εγγπεηνύ ηνπ γηα λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ν νπνίνο ζα θαζίζηαηαη 
αιιειέγγπνο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κεη’ απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ 
ηεο ζπκβάζεσο, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη πξνθεξύζζεηαη λέα 
δεκνπξαζία ζε βάξνο  απηνύ θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, ελερόκελσλ έλαληη ηνπ Γήκνπ 
ακθόηεξσλ γηα ηελ επί ην έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απηήο από ηεο πξνεγνύκελεο .  
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ππξαζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη απόδεημε 
πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαζώο θαη εμνθιεκέλα ηα ηηκνιόγηα δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε.  
Η ζύκβαζε κίζζσζεο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό έγγξαθν, κπνξεί όκσο λα ζπληαρζεί 
θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά κεηά από αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ ηνλ νπνίν ζα βαξύλνπλ νη 
δαπάλεο ζύληαμεο κε ηξία αληίγξαθα πνπ ζα πάξεη ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ θαη ηεο ππέξ απηνύ 
δνπιείεο, ην όξην θαη γεληθά ην αθίλεην θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
λα ην πξνζηαηεύεη από θαηαπαηήζεηο, θζνξέο επίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα 
δηαηεξήζεη ην θαηάζηεκα αλνηρηό γηα νιόθιεξν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο, 
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Γήκνπ .  
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
κηζζίνπ ην νπνίν εμάιινπ είλαη θαηλνπξγή θαη γηα ην νπνίν έρεη ιάβεη γλώζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ύπαξμε 
νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή 
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή άιιεο απνδεκίσζεο ζηνλ 
ελνηθηαζηή.  
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ν ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θάθειν 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο εάλ είλαη θπζηθό 
πξόζσπν ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο εάλ πξόθεηηαη πεξί εηαηξείαο θαη εάλ ζπκκεηέρεη 
γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  
Σην θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο :  

1. Δγγπεηηθή  επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
8 ηεο παξνύζαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε δήκν ή θνηλόηεηα ηνπ θξάηνπο ή επηθπξσκέλε 
θσηνηππία ηαπηόηεηαο.  

3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ δηώθεηαη πνηληθά, όηη 
δελ δηώθεηαη ζαλ θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο θαη εάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξία 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ πξσηνδηθείνπ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη δελ 
εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε πηώρεπζεο. 

4. Βηνγξαθηθό επαγγεικαηηθό  ζεκείσκα ζην νπνίν ζα  αλαθέξεηαη ε 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα .   

5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη 
έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη , θαζώο θαη 
ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ κεηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνύ θαη ηνπ νηθνπεδηθνύ ρώξνπ .   

6. Απνδεηθηηθό κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ θαζώο επίζεο θαη ησλ αηόκσλ Α’ βαζκνύ ζπγγέλεηαο ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ. 

7. Όηαλ ζην δηαγσληζκό ζα ζπκκεηέρεη εηαηξεία ηα ππό ζηνηρεία 1,3 θαη 4 ζα 
εθδίδνληαη επ’ νλόκαηη ηεο εηαηξείαο θαη ηα ππόινηπα επ’ νλόκαηη ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπσλ , πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ. ή Α.Δ.  Δπηπιένλ, ε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.  ζα 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζύζηαζε 
θαη γελόκελεο ηξνπνπνηήζεηο , αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 
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ηξνπνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ηα ΦΔΚ ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Τα 
ζπκκεηέρνληα  από θνηλνύ θπζηθά πξόζσπα επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο 
νιόθιεξνλ.  Αλ ν δηαγσληζκόο θαηαθπξσζεί ζε απηνύο κπνξνύλ λα 
ζπζηήζνπλ νκόξξπζκε εηαηξεία κεηά από έγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 
θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .  

8. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη 
ην θαηάζηεκα ζα είλαη αλνηθηό γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. 

ΑΡΘΡΟ  15ο  
Δμέηαζε δηθαηνινγεηηθώλ :  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ, ε αξκόδηα επηηξνπή ειέγρεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηεη θαη απνθιείεη όζνπο δελ έρνπλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί όζνπο ζπκκεηέρνπλ λόκηκα θαη δελ  
έρνπλ απνθιεηζζεί λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία . 

 Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ελζηάζεηο θαηά ηνπ 
θύξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία 48 σξώλ ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ . 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Ο κηζζσηήο απαγνξεύεηαη λα πξνζιάβεη πξνο εξγαζία άηνκα πνπ δελ έρνπλ άδεηα 
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ην δε πξνζσπηθό ππνρξεσηηθά ζα είλαη αζθαιηζκέλν θαη ζα 
ηεξείηαη πηζηά ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  
Τν θαηάζηεκα πνπ εθκηζζώλεηαη πξέπεη λα δηεπζύλεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο από 
ηνλ αλάδνρν, εθόζνλ έρεη ηα λόκηκα πξνζόληα ή από δηεπζπληή πνπ ζα πξνζιάβεη. 
Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη θαη κηζζνδνηείηαη από ηνλ κηζζσηή, πξέπεη δε λα 
είλαη ζε αξηζκό θαη ζε πξνζόληα αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σηηο 
βνεζεηηθέο ζέζεηο ν κηζζσηήο ζα πξνζιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαηνίθνπο ή δεκόηεο 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ . 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην κίζζην κεηά ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, θαηά ησλ θηλδύλσλ ππξθαγηάο θαη θεξαπλνύ 
ζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Τν πνζό ηεο αζθάιηζεο ζα 
εγθξίλεηαη από ην Γήκν. Η αζθάιηζε ζα γίλεηαη ζην όλνκα ηνπ κηζζσηή θαη ν 
κηζζσηήο εθρσξεί από ηώξα θαη κεηαβηβάδεη ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ ππνρξεσκέλνπ, αλ  
ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηεο 
απνδεκίσζεο, παξέρσλ κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ, ηελ εμνπζηνδόηεζε  λα πξνβεί θαη ν ίδηνο ν Γήκνο ζηηο παξαπάλσ 
απαξαίηεηεο δηαηππώζεηο ρσξίο ηελ ζύκπξαμε ηνπ κηζζσηή .  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ ην πξώην 
ππξαζθαιηζηήξην  ζπκβόιαην καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο θαη ππνρξενύηαη έλα κήλα πξηλ από ηε 
ιήμε θάζε ππξαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ λα παξαδίδεη ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ ην ζπκβόιαην αλαλέσζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ 
αζθαιίζηξσλ.  Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ πξνζθνκίζεη ζηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ηελ αλαλέσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ 
πξόζηηκν ίζν πξνο ην δηπιάζην ησλ αζθαιίζηξσλ αιιά θαη ηα αζθάιηζηξα δηθαηνύηαη 
λα εηζπξάηηεη κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ ηκήκαηνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  
ΑΡΘΡΟ 18ο  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηειεθώλνπ, ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, απνρέηεπζεο θαη θάζε άιιεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα θαηαβάιιεη ηα έμνδα πιηθώλ θαη επηζθεπήο απηώλ, θαζώο θαη ηα 
έμνδα ζύλδεζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο  θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ 
θαη ησλ άιισλ παξνρώλ κεηά ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ, θαζώο 
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επίζεο θαη ην λόκηκν ραξηόζεκν επί ησλ ελνηθίσλ. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ 
δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε θαηάπησζε ηζόπνζνπ 
ηκήκαηόο ηεο, θάζε νθεηιή ηνπ κηζζσηή γηα κηζζώκαηα, πξόζηηκα, δαπάλε 
ππξαζθάιεηαο,  ΓΔΗ, ΟΤΔ  θ.ι.π. θαη γεληθά νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κεηά από θάζε θαηάπησζε θαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηε 
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπ, λα ζπκπιεξώζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή άιισο ζα ηνπ 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κέρξη ην 1/10 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο θαη ζα ρνξεγείηαη 
πξνζεζκία κέρξη ελόο κελόο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε απηήο ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε . 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα 
είδε δηαηίκεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία θαηάηαμεο ηεο κνλάδαο. Η ηειεζίδηθε 
θαηαδίθε ηνπ κηζζσηή γηα ηελ παξαπάλσ αηηία απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
Η ζησπεξή αλνρή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ γηα παξάβαζε ή κε 
εθαξκνγήο ή κε ηήξεζεο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο δελ 
ζεσξείηαη έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαησκάησλ ή ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο νύηε 
δεκηνπξγεί δηθαηώκαηα ζην κηζζσηή. Δπίζεο, δελ λνείηαη ζησπεξή αλακίζζσζε ή  
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη δηα πξσηνθόιινπ ην 
αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ ζε 
απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Πξηλ από ηελ 
θαλνληθή ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ε ζύκβαζε ιύεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ 
κηζζσηή, λνκηθήο αληθαλόηεηαο απηνύ θαη κε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο παξόληεο όξνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. θαη 
άιισλ λόκσλ.   
Σε πεξίπησζε παξαλόκνπ παξαθξαηήζεσο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν 
Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη πιένλ ηεο 
απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνύ πνπ είλαη ίζε κε ην ζπκβαηηθό κίζζσκα θαη πνηληθή 
ξήηξα ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ ζπκβαηηθνύ κηζζώκαηνο γηα θάζε 
κέξα θαζπζηέξεζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζώο θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή κε θάζε λόκηκν 
κέζν. Δπηπιένλ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, δηθαηνύηαη λα πξνβεί κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ κηζζσηή ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ ζηελ εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ηηκή θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε απόζβεζεο από πνζνζηό 10% γηα θάζε ρξόλν από 
ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ. Αθόκε δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη ηνλ εμνπιηζκό ζηελ 
παξαπάλσ ηηκή γηα λα ζπκςεθίζεη νθεηιέο ηνπ κηζζσηή πξνο ην Γήκν Αλδξίηζαηλαο 
Κξεζηέλσλ.  
ΑΡΘΡΟ 20ο  
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη  ζην Γήκν ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κελόο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή θάπνηαο δόζεο από ην 
κίζζσκα, ηνπ γίλεηαη έμσζε ακέζσο από ην κίζζην κε δηνηθεηηθή πξάμε άλεπ 
δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο κε κόλε ελέξγεηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ κηζζσηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ κε δηαηαγή πξνο έμσζε θαη δηελεξγείηαη λέα δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ 
θαη ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, θαηαπίπηεη δε θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο. 
Τα νθεηιόκελα κηζζώκαηα θαη νη ινηπέο ππνρξεώζεηο εηζπξάηηνληαη ππό ηνπ 
δεκνηηθνύ ηακείνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 
εζόδσλ.  Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ ελνηθηαζηή 
κόιηο ιήμε ε ζύκβαζε θαη παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην πήξε θαη 
αθνύ έρεη εμνθιήζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε δηαθήξπμε θαη ηε 
ζύκβαζε .  
ΑΡΘΡΟ 21ο  
Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή ε ζησπεξή αλακίζζσζε, ε ππεθκίζζσζε ή παξαρώξεζε 
ηνπ κηζζίνπ ελ όισ ή ελ κέξεη πξνο νπνηνλδήπνηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, θαζώο θαη 
ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ . 
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ΑΡΘΡΟ 22ο  
Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη 
βαζηθνί θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από απηνύο απνηειεί ζπνπδαίν ξόιν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο .  
Ο Γήκνο  Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ κπνξεί αληί ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
θαηά ηελ απόιπην θξίζε ηνπ λα επηβάιιεη ζην κηζζσηή ρξεκαηηθό πξόζηηκν. Τν 
πξόζηηκν επηβάιιεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν ρξόλνο 
εληόο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί από ην κηζζσηή.  
Τα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε θαζνξίδνληαη σο εμήο:  
α) Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε πνζό κέρξη ην 1/6 ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο 
εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη, 
β) Γηα ηε δεύηεξε ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο κέζα ζην ίδην έηνο πνζό κέρξη ην 1/3 
ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη θαη κέρξη ην ½ γηα 
θάζε κία από ηηο επόκελεο παξαβάζεηο .  
Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ επηηξέπεηαη ε έλζηαζε ζην Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.  Η επηβνιή 
ηξηώλ πξνζηίκσλ γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν απνηειεί ηδηαίηεξα 
επηβαξπληηθή αηηία θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο . 
ΑΡΘΡΟ  23ο  
Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξεζεί ην κίζζην κε ππαιιήινπο ηνπ θαη αλ απαηηείηαη 
κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ ηεο ΤΥΓΚ νπνηεδήπνηε θαη λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνδείμεηο επηζθεπήο ησλ θηηξηαθώλ θαη 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ζπκπιήξσζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ν κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξίδεη ν Γήκνο λα ζπκκνξθώλεηαη ζε 
απηέο .  
ΑΡΘΡΟ 24ο  
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο, ηέιε, ραξηόζεκα, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε.   
 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο, γηα θάζε 
αθίλεην,  ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην 
άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 270/81. 

    Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 106/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟΛΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

  ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΜΘΛΣΘΑΔΗ 
 
                                            Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
      

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 
ΔΗΜΑΡΥΟ 


