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Άξζξν 1 

 Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ 

Δήκνπ Πνιπγύξνπ ελώπηνλ ηεο Δεκαξρηαθήο Επηηξνπήο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Δ.Κ.Κ.          

Ν. 3463/06).Η δεκνπξαζία ζα ιάβεη ρώξα  ζε ώξα θαη  εκέξα πνπ ζα νξηζζεί από ην Δήκαξρν 

Πνιπγύξνπ, βάζεη δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο αληίγξαθα ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ θαζώο θαη ζε όια ηα θαηαζηήκαηα ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλήθνπλ 

ζην Δήκν Πνιπγύξνπ, όπσο επίζεο θαη όπνπ αιινύ ν λόκνο νξίδεη. Σεκεηώλεηαη όηη ην κίζζην ζα 

παξαιεθζεί από ηνλ κηζζσηή ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ηεο νπνίαο θαη ζα ιάβεη γλώζε 

κέρξη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία.   

 

Άξζξν 2 

 Τν πξνο κίζζσζε θηίζκα είλαη ηζόγεην θηίζκα 150η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν Ψαθνπδίσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ρώξν πειαηώλ, θνπδίλα, απνζήθε-ιεβεηνζηάζην, WC (αλδξώλ, γπλαηθώλ, ΑΜΕΑ), 

ππαίζξην ρώξν, βηνινγηθό θαζαξηζκό θαη θεληξηθό ζύζηεκα ςύμεο-Θέξκαλζεο,  ην  νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά  σο Αλαςπθηήξην, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο απηνύ γηα 

άιιν ζθνπό. 

 

                 Άξζξν 3 

Ωο θαηώηαην εηήζην κίζζσκα  νξίδεηαη ην πνζό ησλ 10.000,00€, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ γηα θάζε κηζζσηηθό ρξόλν ηελ πξώηε Μαΐνπ θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο 

 

Άξζξν 4 

 Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα. έηε θαη ζα μεθηλά από ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ, ην δε κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη γηα θάζε ρξόλν ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό  

(10%) 

 

Άξζξν 5 

 Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο σο εγγύεζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξ/θώλ 

θαη Δαλείσλ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξ/θώλ θαη 

Δαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιιν 



πνπ λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νκνινγηώλ Δεκνζίνπ, Τξάπεδαο ή Οξγαληζκνύ 

θνηλήο σθέιεηαο, αλαγλσξηζκέλσλ γηα εγγπνδνζίεο, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) απηνύ πνπ 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε σο θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο, δει 1.000,00€ επξώ, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη, 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε όκνηα πνζνύ ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ 

κηζζώκαηνο όκσο πνπ επηηεύρζεθε.  

   

Άξζξν 6 

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ Επηηξνπή ηεο 

δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη  ην γηα ην 

ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην. 

 

Άξζξν 7 

 Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ην πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άξζξν 8 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη 

ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κεηά’ απηνύ γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Άξζξν 9 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Δήκνπ. 

 

Άξζξν 10 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 

θαηαβάιινληαο θαηά ηελ ππνγξαθή θαη ην πνζό ησλ 10.000,00 € έσο εγγύεζε ηεο κίζζσζεο, ε 

νπνία θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο εθόζνλ δελ ππάξρνπλ 

ππνρξεώζεηο ηνπ γηα Δ.Ε.Η., Δεκνηηθά ηέιε, λεξό θ.ι.π.,  , δηαθνξεηηθά ν Δήκνο ζα αμηώζεη 

απνδεκίσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.  

 

Άξζξν 11 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη  κέζα ζε δέθα κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο 

απόθαζεο επί ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, 



ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηεο 

πξνεγνύκελεο όκνηαο. 

                Άξζξν 12 

Ο Δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 

κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρηώληνο ιόγνπ. 

  

     Άξζξν 13 

 Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη έρεη νξηζηηθά θαηαξηηζηεί κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα όξγαλα. 

                 

Άξζξν 14 

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα 

απηνύ θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Επίζεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο θαη ηνπ λεξνύ πνπ ζα θαηαλαιώλεη ππνγξάθνληαο ζπκβάζεηο ζην όλνκα ηνπ.  

 

                 Άξζξν 15 

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 

παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα πνζνύ 500,00€. Επίζεο ππνρξενύηαη 

λα εμνθιήζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζα ηνλ βαξύλνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο 

(ΔΕΗ, Νεξό, θ.ι.π.), άιισο ν Δήκνο ζα ηα δηεθδηθήζεη κε όια ηα έλδηθά κέζα. 

 

               Άξζξν 16 

  Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξά αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ 

από ην κηζζσηή. 

                Άξζξν 17  

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ, ηα δε 

έμνδα ζύληαμεο ηεο κηζζσηεξίνπ ζύκβαζεο θαη ηα ινηπά έμνδα  ζα βαξύλνπλ ην κηζζσηή.  

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλσξίζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ     ΣΑ ΜΕΛΗ 

 Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ 

ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ.  

 

  

                                 Ο   Δ Η Μ Α Ρ Υ Ο             


