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Γιδςμόηεισο 18-05-2020

ΓΗ Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ
Ο Γήμαπσορ Γιδςμοηε ίσος
Γ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι φηη: εθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή
δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνχ αθηλήηνπ θεληξηθήο πιαηείαο Γηδπκνηείρνπ.
ΑΡΘΡΟ 1ο :
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή γηα ην δημοηικό ακίνηηο
(κηίπιο εμβαδού Δ=180,4 μ2) πος βπίζκεηαι ζηην κενηπική πλαηεία
Γιδςμοηείσος και ηος πεπιβάλλονηα σώπος πος βπίζκεηαι έμπποζθεν ηος
κηιπίος (Α΄ επίπεδο εμβαδού Δ=294,89 μ2 και Β΄ επίπεδο εμβαδού Δ=247,78
μ2) θαη ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
δεκνπξαζηψλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 53/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ηην 1η Ηοςνίος 2020 ημέπα Γεςηέπα και από ώπα 10.30π.μ. έυρ
11.00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 2Ο :
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έξι (6) έηη, πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο. Δηδηθά γηα ην Β΄ επίπεδν ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ εκβαδνχ Δ=247,78 κ2 ε ιήμε ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο δχλαηαη
λα επέιζεη πξνγελέζηεξα ηνπ νξηδνκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμαεηίαο, ζε πεξίπησζε
έλαξμεο εξγαζηψλ αλάπιαζεο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, ρσξίο απηφ λα επεξεάζεη ην
ζπκθσλεζέλ κίζζσκα.
ΑΡΘΡΟ 3ο :
Καηψηαην φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600,00)€ ηο μήνα.
Κάζε λέα πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ζα ππνβάιιεηαη
ζε αθέξαηεο λνκηζκαηηθέο κνλάδεο έρνληαο δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δέθα (10,00) εςπώ
απφ ηελ πξνεγνχκελε, κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζίνπ φπσο απηή
θαζνξίδεηαη κε ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή απφ ηελ ΔΣΥΔ.
ΑΡΘΡΟ 4ο :
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη θαη
δεκφηεο ηνπ επξχηεξνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη ή νη
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ή αληηπξφζσπνί ηνπο (κε ηα έγγξαθα πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ εμνπζία ηεο εθπξνζψπεζεο ή ηελ πιεξεμνπζηφηεηά ηνπο) γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ σο: ¨ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ¨, ζηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ (πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ):
 θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην θαη άδεηα
δηακνλήο γηα ηνπο αιινδαπνχο
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο
ζην δηαγσληζκφ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα
θαη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηα θσιχκαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
 θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 δεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν (φηη δελ νθείινληαη ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ απφ ηνλ ίδην θαη ηε ζχδπγφ ηνπ





βεβαίσζε απφ ΓΔΥΑΓ πεξί κε νθεηιήο
βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο
Γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ππέξ ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ, πνζνχ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην ( 1/10) ηνπ νξηδνκέλνπ ζηε
δηαθήξπμε εηεζίνπ κηζζψκαηνο (ήηνη 600Φ12=7.200:10= 720,00€).
 Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί
ρνξήγεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη θαη ν εγγπεηήο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο:
- ε εγγπεηηθή επηζηνιή, ζα αληηθαηαζηαζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ
φξσλ ηεο κίζζσζεο απφ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, αμηφρξεεο ηξάπεδαο,
πνζνχ 10% επί ηνπ εηήζηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο, ε νπνία ζα αλαλεψλεηαη
αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, δέθα κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο, κε πξνζσπηθή
επζχλε θαη θξνληίδα ηνπ.
Με έγθαηξε αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 5ο :
Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ
γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα, θαζψο θαη γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο θαη θαηάζηαζεο ηνπ πξνο
ελνηθίαζε πξνζθεξφκελνπ κηζζίνπ, πξάγκα ην νπνίν δειψλεηαη θαη κε ηελ ππεχζπλε
δήισζή ηνπ .
ΑΡΘΡΟ 6ο :
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο
ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, επζπλφκελνο σο απηνθεηιέηεο,
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο παξαηηνχκελνο ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο
(άξζξν 855 ΑΚ) θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ελζηάζεσλ ησλ άξζξσλ
853,855,858,862,864,866,867 θαη 868 ηνπ ΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο δελ εγθξηζνχλ απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
απνδεκίσζεο.
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ηνλ
ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ.
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιφ ραξηί.
ΑΡΘΡΟ 9ο :
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζε απηφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηηο απνδείμεηο εμφθιεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ, γηα ηε
ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Δάλ θαηά ηε δεκνπξαζία δελ εκθαληζηεί νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο, ε
δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή, ηελ επφκελε εβδνκάδα ηελ
ίδηα εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ :
α. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δελ εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ή ην Γεληθφ
Γξακκαηέα Πεξηθεξείαο σο αζχκθνξν ή ιφγσ ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο ή
β. εάλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο κε ηνλ εγγπεηή ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ή
γ. εάλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο, παξά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο,
πνπ εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα θαη
πξνζεθφλησο (κε ηνλ εγγπεηή ηνπ θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο)
γηα ηελ ζχληαμε θαη ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
Σηηο πεξηπηψζεηο β΄ & γ΄ ε επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο
ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ εηο νιφθιεξνλ γηα θάζε
δεκία ηνπ Γήκνπ θαη ηδίσο γηα ηε δηαθνξά πξνο ηα θάησ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δεκνπξαζία. Η επαλαιεπηηθή
δεκνπξαζία δηελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο, πνπ δφζεθε θαηά
ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία, ε νπνία δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 11, γλσζηνπνηείηαη δηα
δεκνζίεπζεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία νη
ελδηαθεξφκελνη ζα θαινχληαη λα εθδειψζνπλ ην ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο εληφο δέθα
(10) εκεξψλ.
Δάλ ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δε θέξεη απνηέιεζκα ε εθκίζζσζε δχλαηαη λα
θαηαξηηζηεί κε απεπζείαο ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ192 παξ. 1 λ.3463/2006.
ΑΡΘΡΟ 13ο
-Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ¨ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ¨.
Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.
-Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη να καηαβάλλει ηο μίζθυμα ζηο ηέλορ ηος μήνα θαζψο
θαη ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν ζην Γεκνηηθφ Τακείν ή κε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ
ζηνλ Τξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ .
- Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν μιζθυηήρ ππνρξενχηαη ρσξίο φριεζε λα
παξαδψζεη ζηνλ εθκηζζσηή Γήκν Γηδπκνηείρνπ ακέζσο ην κίζζην ρσξίο θακία
ρξνλνηξηβή θαη αληίξξεζε ζε θαηάζηαζε φπσο ην είρε παξαιάβεη δηαθνξεηηθά
ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο θαη ζε
πεξίπησζε άξλεζεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαηαβάιιεηαη πνζφ δηπιάζην ηνπ
ηζρχνληνο ελνηθίνπ γηα θάζε κήλα πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
- Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ ΔΟΤ, ησλ
Γηνηθεηηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ζε φηη αθνξά ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζε,
θαζαξηφηεηα θαη άςνγε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
-Ο κηζζσηήο επηβαξχλεηαη επηπιένλ θαη ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ζην ζχλνιφ ηνπο:
 ηα ηέιε ραξηνζήκνπ
 ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά θαη βάξνο
πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΗ,ΟΤΔ, θιπ.)














θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά θαη βάξνο πνπ επηβάιιεηαη ή ζα επηβιεζεί ζην
Γήκν γηα ην κίζζην, εθηφο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο
νπνηνδήπνηε θφξν, ηέινο, εηζθνξά θαη βάξνο πνπ επηβαξχλεη ην κίζζσκα
ζχκθσλα κε ην λφκν.
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ κηζζίνπ (ΓΔΗ,ΟΤΔ, δαπάλε ζέξκαλζεο θ.ι.π)
βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη
εγθαίξσο ζηνπο αξκνδίνπο θαζ΄ χιε νξγαληζκνχο ΓΔΗ, ΟΤΔ, θιπ. ηα ηέιε
θαζψο θαη ηα ηέιε χδξεπζεο – θαζαξηφηεηαο, θσηηδφκελσλ ρψξσλ θιπ. Η
θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο απηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ κε φια ηα επαθφινπζα.
Ο μιζθυηήρ ςποσπεούηαι να ςπογπάτει άμεζα ζςμβάζειρ με όλοςρ
ηοςρ οπγανιζμούρ κοινήρ υθέλειαρ (ΓΔΖ,ΟΣΔ,κλπ) ζηο όνομά ηος.
ε πεπίπηυζη
καθςζηέπηζηρ καηαβολήρ δύο (2) μηνιαίυν
μιζθυμάηυν (εν όλυ ή εν μέπει) ο μιζθυηήρ κηπύζζεηαι έκπηυηορ από
ηη μίζθυζη ηος ακινήηος και εν ζςνεσεία ο Γήμορ ενεπγεί ζε βάπορ
αςηού και ηος εγγςηηή ηος νέα δημοππαζία και ζςνεπάγεηαι όλυν ηυν
εννόμυν ζςνεπειών, οι οποίερ πποβλέπονηαι ζηη διακήπςξη, ζηη
ζύμβαζη και ζηο νόμο.
Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζην κηζζσηή κεηά ηε ιήμε
ηεο κηζζψζεσο, ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηε ζχκθσλε κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζην Γήκν.
Σπκθσλείηαη ξεηά φηη ν κηζζσηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη ζε
ζπκςεθηζκφ ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή έλαληη νπνηαζδήπνηε
απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ. Σε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο κίζζσζεο εμαηηίαο
αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κηζζσηή ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαηαπίπηεη σο πνηληθή ξήηξα ζην ζχλνιφ ηνπ ζε βάξνο ηνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεηθλπφκελε δεκία θαη ρσξίο λα απνθιείεηαη αμίσζε
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ.
Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα νπνηνδήπνηε
πξαγκαηηθφ ή λνκηθφ ειάηησκα ηνπ κηζζίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
εκθαλίζεψο ηνπ. Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, νχηε γηα ηελ χπαξμε
νπνηνζδήπνηε δνπιείαο ζε βάξνο ηνπ κηζζίνπ, θαη ηεθκαίξεηαη φηη ν κηζζσηήο
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
κηζζίνπ, θαηά ζπλέπεηα ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη εληεχζελ ζηελ επηζηξνθή ή
ζηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή ζηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. Ο κηζζσηήο έρεη
ειέγμεη, γλσξίδεη πιήξσο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε θαη ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ θαη δειψλεη αλεπηθχιαθηα
φηη ην κίζζην είλαη ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο δνπιείεο
ππέξ ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηα ηνπ θαη ελ γέλεη ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεχεη ην κίζζην απφ θάζε θαηαπάηεζε,
δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. Υπνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε
θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξφ θαη επζχλεηαη γηα θάζε δεκία, βιάβε ή θζνξά
ζην κίζζην, είηε πξνθαιείηαη απφ ηνλ ίδην, είηε απφ ηξίηα πξφζσπα, είηε απφ
νπνηαδήπνηε ηπραία γεγνλφηα θαη εθφζνλ απηέο απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ
εθκηζζσηή Γήκν, ε δαπάλε απνθαηαζηάζεσο ζα βεβαηψλεηαη εηο βάξνο ηνπ
κηζζσηή ζην Γεκνηηθφ Τακείν. Ο μιζθυηήρ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαβάιιεη θάζε επηκέιεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, φπσο είλαη ζήκεξα πνπ ηνπ παξαδίλεηαη θαη λα απνθεχγεη θάζε
πξάμε ή ελέξγεηα ή παξάιεςε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ
θηηξίνπ. Κάζε δεκία (εμαηηίαο ηεο θπζηνινγηθήο ή κε θζνξάο) ηνπ κηζζίνπ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηθηχσλ ηνπ βαξχλεη ην κηζζσηή, ν νπνίνο













ππνρξενχηαη (κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ) ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηεο.
Ο κηζζσηήο δειψλεη ξεηά φηη έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη πιήξσο ηελ
θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη ησλ δηθηχσλ ηνπ,
παξαιακβάλεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαη φηη έρεη
ζπλππνινγίζεη
ηηο
ζρεηηθέο
δαπάλεο
(ζπληήξεζεο,
επηζθεπψλ,
αληηθαηάζηαζεο θιπ.) ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η ζπληήξεζε ηνπ κίζζηνπ
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη λα ηεξεί φια ηα κέηξα αζθάιεηαο ηνπ κηζζίνπ.
Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ
κηζζσηή.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην θηίξην έλαληη θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ ππξθαγηά, αλεκνζχειια θ.ι.π.
Φζνξέο ή βιάβεο πνπ γίλνληαη ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ απφ
θαηξηθέο ζπλζήθεο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, θαηαζθεπάδνληαη απφ ην
Γήκν κε δαπάλεο ηνπ.
Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κίζζην νπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, βειηίσζε ή άιιε κεηαβνιή ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή έγγξαθε άδεηα ηνπ
Γήκνπ. Γηα θάζε δηαξξχζκηζε (π.ρ. ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ γιαζηξψλ,
ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ θιπ.) θαη γηα θάζε αλαγθαία κεηαβνιή ηνπ
κηζζίνπ ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηελ πξνεγνπκέλσο
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη
επίζεο ππνρξενχηαη (κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ) λα ιακβάλεη απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε άδεηα, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Οη
ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα ηεινχλ ππνρξεσηηθά ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Γηεχζπλζεο
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη θάζε
θαθφηερλε ή επηβιαβή εξγαζία. Η παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ εθ
κέξνπο ηνπ κηζζσηή ζπληζηά ιφγν έμσζήο ηνπ.
Οη ηπρφλ βειηηψζεηο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην κηζζσηή,
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή θαη παξακέλνπλ πξνο φθεινο ηνπ
κηζζίνπ. Ο κηζζσηήο δελ έρεη θακία αμίσζε απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαηά ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε είδνπο (αλαγθαίσλ, επσθειψλ ή
πνιπηειψλ) δαπαλψλ, πνπ ηπρφλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην κίζζην. Ο κηζζσηήο
δελ έρεη δηθαίσκα αθαίξεζεο ή αμίσζε απφδνζεο ησλ θαηαζθεπαζκάησλ ηνπ
(ή ηεο αμίαο ηνπο), ηα νπνία παξακέλνπλ πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ. Σε θάζε
πεξίπησζε ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ
ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπο κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.
Κάζε κεηαηξνπή ή πξνζζήθε ζην θηίξην απαγνξεχεηαη απνιχησο. Τπρφλ
παξάβαζε ηνπ φξνπ γελλά ππέξ ηνπ εθκηζζσηή Γήκνπ δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε θαη λα δεηήζεη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εθκεηαιιεπηεί ην κίζζην κε ηνλ απαξαίηεην
κεραληζκφ θαη θαηάιιειν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληθφ εμνπιηζκφ
(ςπγεία, ςεζηηέξεο, θαθεηηέξεο, θνπδίλεο, ζθεχε) θαζψο θαη κε ηξαπέδηα,
θαξέθιεο, ηέληεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν
Γήκνο.
Η ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, απφ ηνλ κηζζσηή
πξννξίδεηαη γηα πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ, πνηψλ θαη γεληθψο πξντφληα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή πγεηνλνκηθή δηάηαμε.
Απαγνξεχεηαη απνιχησο ζην κηζζσηή λα παξαρσξήζεη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (ελ φισ ή ελ κέξεη) ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν θαη ηδίσο απαγνξεχνληαη ε
ππεθκίζζσζε ηνπ κίζζηνπ, ε κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, ε
πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ θιπ. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ν κηζζσηήο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν (π.ρ. εηαηξία), νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζή ηνπ, παξέρεη





















ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη άκεζα θαη αδεκίσο ηε
κίζζσζε.
Η ζησπεξή αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο απαγνξεχεηαη
απνιχησο.
Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα επηζθέπηεηαη, λα επηζεσξεί θαη λα ειέγρεη ην κίζζην
αλά πάζα ζηηγκή θαη θξαηάεη ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε αλάπιαζεο ηεο
θεληξηθήο πιαηείαο λα επεθηείλεη απηήλ ζην πξψην επίπεδν ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ην κίζζην
ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ζα ζπληαρζεί απφ ηε
Γηεχζπλζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκν. Η απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζα
ζεσξείηαη φηη έγηλε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαπάλσ πξσηνθφιινπ.
Αλ ν κηζζσηήο κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο
ή θήξπμεο απηνχ έθπησηνπ δελ παξαδψζεη ην κίζζην, επηβαξχλεηαη κε ηελ
θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο 50,00€ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο
ηνπ κηζζίνπ.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη -πξηλ απνδψζεη ην κίζζην- λα απνθαηαζηήζεη κε
δαπάλεο ηνπ φιεο ηηο δεκίεο θαη ηηο θζνξέο, γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη θαηά
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί
ηελ παξαιαβή ηνπ κίζζηνπ πξηλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ
δεκηψλ θαη θζνξψλ.
Σε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ
δεκηψλ θαη θζνξψλ, ζα ζεσξείηαη φηη ν κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ην
κίζζην θαη ζα επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά ηνπ Γήκνπ εμαηηίαο νπνηνζδήπνηε
θαζπζηέξεζεο.
Σε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ κηζζσηή ε κίζζσζε ιχεηαη απηνδίθαηα. Σηελ
παξαπάλσ πεξίπησζε ε πξφσξε ιχζε ηεο κίζζσζεο ζεσξείηαη φηη επήιζε
κε ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή.
Σε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη κηζζσηέο είλαη πεξηζζφηεξνη νη κηζζσηέο
επζχλνληαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθπιήξσζε θάζε
ππνρξέσζήο ηνπο, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, θαη θάζε
κηζζσηήο επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο πξάμεηο, ηηο παξαιείςεηο θαη ελ γέλεη γηα
νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ζπλεπάγεηαη επζχλε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο
κηζζσηέο.
Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φπσο θαη
ε παξάηαζε ή ε ζχληκεζε ηεο δηάξθεηάο ηεο, θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθψο θαη
κφλν εγγξάθσο (ζπζηαηηθφο ηχπνο) θαη απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθν
απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.
Όινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο είλαη νπζηψδεηο θαη αλαγθαίνη. Η κε
θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο, ε κε θαηαβνιή θάζε άιιεο ζρεηηθήο κε ηε
κίζζσζε νθεηιήο ηνπ κηζζσηή ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ ηεο
ζχκβαζεο κίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ, παξέρεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη ηε κίζζσζε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο (σο πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ),
δηαηεξνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γήκνπ λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα θάζε
επηπιένλ δεκία ηνπ απφ ηελ αζέηεζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
Η θηλεηή πεξηνπζία, εμνπιηζκφο ηνπ κηζζίνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ
κηζζσηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηελ ζπληεξεί σο πξνο ηελ άςνγε
εκθάληζή ηεο θαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε θζνξά ηεο. Κάζε ππφδεημε
αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλνπ εμνπιηζκνχ, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηελ
εθηειεί ακέζσο.

ΑΡΘΡΟ 14ο :
Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν πξν ηεο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο, γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ
αλαπιεηζηεξηαζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαζηζηακέλσλ
ππεγγχσλ α) ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Τξαπέδεο θαη β) ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ (
επίπισλ, ζθεπψλ θιπ.).
ΑΡΘΡΟ 15ο :
Η ιχζε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη θαη πξν ηεο θαλνληθήο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ απηήο ζηηο
πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ ή λνκηθήο αληθαλφηεηάο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
(ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ιπζεί), ή δηάιπζεο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ δχλαηαη θιεξνλφκνο
ηνπ, αθνχ δειψζεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ, λα
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζην φλνκά ηνπ θαη λα
πξνζππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή δήισζή ηνπ θαη ν εγγπεηήο ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 16ο:
Η ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ επηβιέπεη ηελ θαιή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, απφ ηνλ κηζζσηή, δχλαηαη δε λα εηζεγεζεί ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ελφο
ελνηθίνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεπνκέλσλ.
ΑΡΘΡΟ 17ο :
Τα θεξχθεηα θαη ινηπά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ ελνηθηαζηή.
ΑΡΘΡΟ 18ο :
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν εκεξήζηεο Τνπηθέο εθεκεξίδεο θαη
ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε, ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 θαζψο
θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΟΓΛΟΤ ΡΧΜΤΛΟ

