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                                                   Κρανίδι, 11/08/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αρ. πρωτ.: 6856 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι»  

στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου Ερµιονίδας. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2. το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

3. το Ν.3852/2010 

4. το ΦΕΚ 2161/ τ. Β’ /23-06-2017  

5. Την υπ’ αρ. 65/2019 (Α∆Α : ΩΓΥΗΩΡΡ-ΕΕΞ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

σχετικά µε την «Επαναδηµοπράτηση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» ∆.Κ. 

Ερµιόνης.» 

1. Την υπ’ αρ. 26/2018 (Α∆Α: 6Ν1ΓΩΡΡ-ΓΛ5) απόφαση του Συµβουλίου της ∆.Κ. 

Ερµιόνης µε θέµα: «Επαναδηµοπράτηση του Μύλου Κρόθι» 

2. Την 57/09-03-2018  Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ερµιονίδας. 

3. Την 83/2020 (Α∆Α: 9ΟΓ5ΩΡΡ-Σ4Ω) Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την 

οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 

4. Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Την φανερή και προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικού 

ακινήτου στη θέση «Κρόθι» στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου Ερµιονίδας. 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου : 
 

∆ηµοτικό ακίνητο (Μύλος) στεγασµένου και περιβάλλοντος χώρου, για την 

εκµετάλλευσή του ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) και 

συγκεκριµένα ως: Επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας (πρόχειρου 

γεύµατος), που περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιµα τα οποία 

παρασκευάζονται µε απλές διεργασίες - στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα 

αναψυκτήρια -, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κρόθι» στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου 
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Ερµιονίδας και αποτελείται από οικόπεδο συνολικού εµβαδού 2.314,94 τ.µ. µετά του 

υπάρχοντος σε αυτόν µύλου (ανεµόµυλου τριών επιπέδων µε χρήση τουαλετών, σύµφωνα 

µε τις υπ’ αρ. 118/2010 και 134/2003 οικοδοµικές άδειες). 

Στον περιβάλλοντα χώρο περιλαµβάνονται: 

- Υπαίθριος χώρος στάθµευσης, επί φυσικού εδάφους 

- Κλειστή µεταλλική κατασκευή, επί ξύλινης εξέδρας εµβαδού 174,09µ2. 

- Υπαίθριος χώρος, επί ξύλινης εξέδρας, µε πέργκολα εµβαδού 118,82µ2. 

- Μύλος µε εµβαδό ορόφου 40,69µ2: 

o Υπόγειο: µε κουζίνα, πλυντήριο και ψυγείο 

o Ισόγειο: µε ύψος 3,40µ 

o Α’ διάζωµα: µε τουαλέτες και ύψος 2,90µ 

o Β’ διάζωµα: µε ύψος από 2,50µ περιφερειακά έως 5,50µ κεντρικά. 

 

 

Άρθρο 1ο  

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας και τρόπος διενέργειας αυτής 

 

Η δηµοπρασία, θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Κρανιδίου στις 21/08/2020,             

ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.µ έως ώρα 11:00 π.µ, ενώπιον της αρµόδιας 

επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασίας µισθώσεων ακινήτων, η οποία έχει οριστεί µε την 

7/2020 (Α∆Α: 9∆8ΤΩΡΡ-4ΜΨ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ερµιονίδας για το έτος 

2020 και αποτελείται από τους: 

- την Αντιδήµαρχο, κα Γκαµίλη – Σιάνα Ελένη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή της τον 

Αντιδήµαρχο, κ. Τσαµαδό Ιωάννη  

- τον δηµοτικό σύµβουλο, κ. Κουτούβαλη ∆αµιανό, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό 

µέλος το δηµοτικό σύµβουλο, κ. Μαχαίρα Εµµανουήλ  

- τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό 

µέλος τη δηµοτική σύµβουλο, κα Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 

 

και µε το σύστηµα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του 

ελαχίστου ορίου κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

 

 Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, µπορεί δε να 

συνεχισθεί και πέρα από την παραπάνω οριζόµενη ώρα λήξης εφόσον εξακολουθούν άνευ 

διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης 

ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη, µε ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Κάθε προσφορά  είναι 

δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
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πλειοδότη. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων περιορίζονται µόνο στο ποσό του ετησίως 

καταβαλλοµένου µισθώµατος.  

Μετά τη λήξη του διαγωνισµού τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή 

διαγωνισµού και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των 

πρακτικών θα αποφασίσει το αρµόδιο, σύµφωνα µε το νόµο, όργανο, ως κατωτέρω στο 

άρθρο 8 αναφέρεται.   

Η απόφαση της επί της επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού 

ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικίας 

διακήρυξης προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.Τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας τηρούνται σε απλό χαρτί.  

           Στην δηµοπρασία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981, του Ν. 

3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν σήµερα, περί καθορισµού των 

οργάνων, του τρόπου και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για την εκµίσθωση των 

πραγµάτων ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

Άρθρο 2ο  

          Στη δηµοπρασία µπορεί να συµµετάσχει οιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο 

νοµίµως εγκατεστηµένο στην Ελλάδα. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας διακήρυξης και 

των παραρτηµάτων, καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου που εκµισθώνεται, τον οποίο 

οι υποψήφιοι µισθωτές-συµµετέχοντες στη δηµοπρασία έχουν επισκεφθεί και ελέγξει.  

          Από τη συµµετοχή στην δηµοπρασία τεκµαίρεται αµάχητα η γνώση των όρων της 

δηµοπρασίας και η ανεπιφύλακτη παραδοχή τους.  

 

Άρθρο 3ο  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

          Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος για το ανωτέρω µίσθιο 

ορίζεται το ποσό των  οχτακοσίων ευρώ (800,00 €).  

 

Άρθρο 4ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν 

στην Επιτροπή της δηµοπρασίας και επί αποδείξει, πριν την έναρξη της διαδικασίας, 

φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα προβλεπόµενα µε την παρούσα διακήρυξη, 

δικαιολογητικά. Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του φακέλου στο Γραφείο Γενικού 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ερµιονίδας (Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι Τ.Κ. 21300, τηλ.: 

2754360022 & φαξ: 2754023668). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τα εξής:  

 

1. Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 

του συµµετέχοντα, ήτοι επαγγελµατική διεύθυνση, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα 

επικοινωνίας, Α.∆.Τ., Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση.  

2. Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας,  ως εγγύηση για 

ΑΔΑ: ΩΣΥΧΩΡΡ-ΘΩ5



4 
 

ποσό ίσο µε το 10% του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δύο (2) ετών, ανερχόµενο 

στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (1.920,00 €) Το γραµµάτιο ή η εγγυητική 

επιστολή θα αποτελούν εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία και υπογραφής της 

σύµβασης µισθώσεως. Η εγγύηση συµµετοχής που θα κατατεθεί, επιστρέφεται στους 

συµµετέχοντες, εφ’ όσον δεν είναι πλειοδότες, µέσα σε 10 ηµέρες από την κατακύρωση 

του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

Η εγγύηση αυτή πριν από την υπογραφή της σύµβασης, αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε 

άλλη εγγυητική επιστολή από τον πλειοδότη, ως κατωτέρω στο άρθρο 7, αναφέρεται. 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων 

της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι 

έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του χώρου και έλαβε γνώση της 

σχετικής µελέτης και των σχετικών αδειών οικοδοµής.  

4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της 

δηµοπρασίας και πρέπει να προσκοµίσει το νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά 

θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του.  

5. Βεβαίωση Φορολογικής ενηµερότητας. 

6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που 

είναι ασφαλισµένος τόσο ο ίδιος ο συµµετέχοντας, όσο και ασφαλιστική ενηµερότητα του 

Ι.Κ.Α. σε περίπτωση που απασχολεί προσωπικό. 

7. ∆ηµοτική ενηµερότητα, τις οποίες προσκοµίζουν τόσο ο συµµετέχοντας όσο και ο 

εγγυητής.  

8. Αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

9. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής (Πρωτοδικείο) περί µη κήρυξης σε πτώχευση και ότι 

δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή µε την οποία αποδέχεται τον ορισµό του ως 

εγγυητή υπέρ του συµµετέχοντα. 

11. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, τόσο του συµµετέχοντα όσο 

και του εγγυητή.  

 

- Στην περίπτωση που στην δηµοπρασία συµµετέχει προσωπική εταιρεία, τα 

δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται αµέσως ανωτέρω, 

πρέπει να υποβληθούν τόσο για την προσωπική εταιρεία όσο και ξεχωριστά για 

κάθε εταίρο.  

- Σε περίπτωση συµµετοχής φυσικών προσώπων που ενεργούν «εν κοινοπραξία», 

προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας, 

ξεχωριστά, α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται  ότι 

οι συµµετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή µε σκοπό να 

αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (µίσθωση) και ότι ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ∆ήµου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό ενιαία, 

αδιαίρετα και εις ολόκληρον έκαστος, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, τυχόν δε 

αντίθετη δήλωσή τους και µετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη. Επίσης στην 

υπεύθυνη δήλωση τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατοµικά 

και εις ολόκληρον κατά την σύναψη της οικίας σύµβασης, την  εκπλήρωση των 

όρων της σύµβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη και β) προσκοµίζεται 

η έγγραφη σύσταση της κοινοπραξίας.  
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- Αποκλείονται από τη δηµοπρασία οι οφειλέτες του ∆ήµου και όσοι δεν 

προσκοµίσουν όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.   

 

Άρθρο 5ο  

            Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεσµεύονται µε την προσφορά τους.  

Κάθε νέα προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη από την αµέσως προηγούµενη κατά 

ποσοστό 3%. 

            Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή 

µεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, ο τελευταίος εκ των οποίων είναι υπεύθυνος για την 

προσφορά του και καθίσταται µισθωτής µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 

δηµοπρασίας.  

           Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση από τον εκµισθωτή 

∆ήµο, από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια 

όργανα.  

 

Άρθρο 6ο  

 
 

            Για τη νοµιµότητα της διακήρυξης της συµµετοχής ή τη νοµιµότητα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων οργάνων, όπως ο νόµος 

ορίζει, ήτοι ενώπιον της Επιτροπής της δηµοπρασίας και επ’ αυτών αποφασίζει οριστικά η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  

            Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνον από αυτούς που συµµετέχουν στη δηµοπρασία 

και µόνον εγγράφως, κατά τη διάρκειά της ή µέσα σε 24 ώρες από τη λήξη της.  

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

             Ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να καταθέσει στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή, 

αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης 

των όρων της συµβάσεως, πριν την υπογραφή της σύµβασης και εντός δέκα (10)  ηµερών 

από της κοινοποιήσεως της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, η οποία ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, ποσού 

ίσου προς το 10% επί των µισθωµάτων του ετήσιου µισθώµατος, συνολικά δύο (2) ετών. 

Ως µίσθωµα εννοείται αυτό που κατακυρώθηκε στην δηµοπρασία. Το ποσό αυτό της 

εγγύησης θα παραµένει στο ∆ήµο, άτοκο, µέχρι τη λήξη του χρόνου της σύµβασης 

µισθώσεως και τη διαπίστωση ότι εκπληρώθηκαν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που 

αναλαµβάνει ο µισθωτής µε την διακήρυξη αυτή και την σύµβαση µισθώσεως. Σε αντίθετη 

περίπτωση η εγγύηση θα εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου, µε απλή πράξη του ∆ηµάρχου.  

Εκτός της ως άνω υποχρέωσης, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να 

παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας 

καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετά του τελευταίου πλειοδότη για 

την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.  
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Ο αναδειχθείς µισθωτής θα ειδοποιηθεί εγγράφως µετά την έγκριση του αποτελέσµατος, 

να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για την υπογραφή της σύµβασης της µίσθωσης 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του.  

             Εάν ο µισθωτής δεν προσέλθει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία για την υπογραφή 

της σύµβασης, ή δεν προσκοµίσει τη συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή για την πιστή 

και ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και σε βάρος του εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

παρόντος περί εκπτώσεως, θα ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος του και θα 

ενέχεται για την τυχόν διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από την 

προηγούµενη. Στην περίπτωση αυτή ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τον 

αναπλειστηριασµό ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε επ’ ονόµατί του, δυνάµενο να 

µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα οφειλόµενα, στο ∆ήµο, ποσά από τις 

υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις «περί εισπράξεως 

δηµοσίων εσόδων».   

Όλα τα έξοδα δηµοσιεύσεων κ.λ.π. όπως ισχύουν κάθε φορά, βαρύνουν τον µισθωτή.  

          Η εγγύηση συµµετοχής που θα κατατεθεί επιστρέφεται στους συµµετέχοντες (εκτός 

του πλειοδότη) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας.  

Άρθρο 8ο  

 

          Τα πρακτικά της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν στην 

ελεύθερη κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

          Ο ∆ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα 

πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.   

          Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, υποχρεούται δε 

εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της απόφασης περί κατακύρωσης ή 

εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, η οποία ενεργείται µε αποδεικτικό 

παραλαβής, να προσέλθει µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της 

συµβάσεως αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου, 

χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του πλειοδότη και 

του εγγυητή, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

από τον προηγούµενο.  

Ο αναδειχθείς µισθωτής, όπως προαναφέρθηκε, θα ειδοποιηθεί εγγράφως µετά την 

έγκριση του αποτελέσµατος, να προσέλθει στο ∆ηµαρχείο για την υπογραφή της 

σύµβασης της µίσθωσης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Αν ο µισθωτής δεν προσέλθει µέσα 

στην πιο πάνω προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τη 

συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση των όρων της 

σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και σε βάρος 

του εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου  26 της παρούσης.  

 

Άρθρο 9ο 

Επανάληψη δηµοπρασίας 

 

           Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  
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1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί σ’ αυτήν 

πλειοδότης.  

2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

όταν :  

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω 

ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της 

δηµοπρασίας, 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής 

αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν µετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως 

της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και  υπογραφή 

της συµβάσεως. Σ’ αυτήν την περίπτωση ενεργείται αναπλειστηριασµός ως ορίζεται 

ανωτέρω στο άρθρο 7 της παρούσης.  

         Αν και η επαναληπτική δηµοπρασία υπάρξει χωρίς αποτέλεσµα λόγω έλλειψης 

ενδιαφέροντος, µπορεί να µεταβάλλεται το ποσό της αρχικής προσφοράς µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

          Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του 

δηµάρχου αναφερόµενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης ως 

ανωτέρω ορίζεται, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της 

δηµοπρασίας, διεξάγονται δε κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα άρθρα.  

 

Άρθρο 10ο  

Όροι Μίσθωσης - ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

 

Η διάρκεια της παρούσας µίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα επτά (7) ετών µε 

δυνατότητα παράτασης πλέον δυο (2) ετών, µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αρχόµενη από της  υπογραφής του συµφωνητικού, η οποία θα γίνει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη, της απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.  

          Ρητά δηλώνεται ότι στην παρούσα µίσθωση δεν έχουν εφαρµογή τυχόν ισχύουσες 

στο µέλλον διατάξεις περί παρατάσεως των εµπορικών µισθώσεων, αφού η παρούσα 

µίσθωση δεν προστατεύεται από το νόµο περί εµπορικών µισθώσεων (Ν. 813/1978), 

άλλως ο µισθωτής ρητά παραιτείται από την προστασία της αναγκαστικής παράτασης της 

µίσθωσης δεδοµένου ότι το µίσθιο βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου, το οποίο 

αναγνωρίζεται από τον µισθωτή.  

 

Άρθρο 11ο 

Μίσθωµα – Αναπροσαρµογή – Καταβολή 

 

          Το µίσθωµα θα είναι αυτό που θα προσφερθεί στην δηµοπρασία.  

          Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µισθώµατος του ανωτέρω περιγραφόµενου 

µισθίου ορίζεται το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800,00 €) µηνιαίως.  

          Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης – µισθωτής έχει υποχρέωση να πληρώνει και οποιοδήποτε τέλος 

και δικαίωµα που προβλέπεται για την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., όπως για νερό, 

ηλεκτρικό, τηλέφωνο, τέλη καθαριότητας, τέλη αποχέτευσης, κ.λ.π.. 

        Ο µισθωτής υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος, ακόµα και 

στην περίπτωση κατά την οποία,  για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του ∆ήµου, δεν κάνει χρήση του µισθίου.   

             Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των µισθωµάτων από το µισθωτή, ως 

ανωτέρω ορίζεται, εφαρµόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, ο δε µισθωτής θα επιβαρύνεται επιπλέον µε όλες τις 

νόµιµες προσαυξήσεις λόγω υπερηµερίας.  

             Η τυχόν απαλλαγή του µισθωτή ή άλλου συνυπόχρεου από τυχόν ασκηθείσα 

αγωγή, δεν τον απαλλάσσει από τις συνέπειες που καθορίζονται µε την παρούσα και ιδίως 

από την κήρυξή του ως εκπτώτου.  

 

Άρθρο 12ο  

Χρήση Μισθίου 

 

Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή σαν:   

• Επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύµατος), που 

περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιµα τα οποία παρασκευάζονται 

µε απλές διεργασίες - στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια - όπου 

θα διατίθενται σε καθήµενους ή περαστικούς πελάτες ή θα διανέµονται κατ’ οίκον, 

ροφήµατα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευµατώδη ποτά, γλυκίσµατα και 

πρόχειρα γεύµατα που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία, µε την προϋπόθεση 

ότι διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και 

ασφάλεια των τροφίµων. Επίσης µπορεί να διατίθενται γλυκίσµατα και πρόχειρα 

γεύµατα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους 

παραπάνω όρους.   

Το µίσθιο θα λειτουργεί υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και εντός του 

νοµίµου ωραρίου λειτουργίας, απαγορευµένης οποιασδήποτε αλλαγής, καθώς και 

οποιασδήποτε άλλης µετατροπής της χρήσεως, αυστηρά και απολύτως απαγορευµένης 

της χρήσης αυτού ως κέντρου πολιτικών και θρησκευτικών οργανώσεων και 

συναθροίσεων, χαρτοπαικτικής λέσχης, γραφείου τελετών, χώρου αποθήκευσης παντός 

είδους πραγµάτων και αντικειµένων ή πώλησης εύφλεκτων, εκρηκτικών, ανθυγιεινών ή 

δύσοσµων υλών, εργαστηρίου ή µηχανουργείου ή συνεργείου παντός είδους, καθώς και 

κάθε άλλης χρήσης επικίνδυνης για την ασφάλεια της όλης οικοδοµής που ενοχλεί τους 

περιοίκους ή προκαλεί υπερβολικό θόρυβο ή επικίνδυνες δυσοσµίες και αναθυµιάσεις ή 

είναι αντίθετη στους νόµους, στις αστυνοµικές διατάξεις και τα χρηστά ήθη ή διαταράσσει 

την ησυχία και ασφάλεια των περιοίκων  ή που προσβάλλει την οικογενειακή ηθική και την 

κοινωνική τάξη  ή ευπρέπεια , ανεξάρτητα από τη λήψη ή µη άδειας από τη ∆ηµόσια Αρχή.  

          Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν εκ του νόµου απαγορεύσεις ή 

περιορισµούς της εκµετάλλευσης του µισθίου για λόγους δηµόσιας ασφαλείας ή 

οιουσδήποτε άλλους λόγους.  

             Ο µισθωτής υποχρεούται να εφοδιάσει το µίσθιο και τους υπαίθριους χώρους του 

µε καθίσµατα και τραπέζια σε αριθµό ανάλογο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα έπιπλα και ο 
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εξοπλισµός θα αγοραστούν και θα τοποθετηθούν στο µίσθιο από τον µισθωτή µετά από 

σύµφωνη  γνώµη επιτροπής που θα αποτελείται από έναν δηµοτικό σύµβουλο, έναν 

εκπρόσωπο των τεχνικών υπηρεσιών και τον µισθωτή, προκειµένου αυτά να είναι 

λειτουργικά και καλαίσθητα.  

          Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα, εκτός από τον χώρο εντός του καταστήµατος, να 

τοποθετεί τραπέζια και καθίσµατα και στον περιβάλλοντα  ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.               

Ο µισθωτής οφείλει έγκαιρα να προβεί στις νόµιµες ενέργειες για την έκδοση αδείας 

λειτουργίας του καταστήµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

 

Άρθρο 13ο 

Υποχρεωτικές Εργασίες Επισκευής Και Ανακαίνισης Του µισθίου 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει µε αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του, 

όλες τις τυχόν εργασίες για την προσαρµογή στις απαιτήσεις της συµφωνηθείσας χρήσης, 

κατόπιν εκδόσεως, µε ευθύνη του, των απαραίτητων αδειών.  

 

Άρθρο 14ο 

Απαγόρευση Εκχώρησης  - Υποµίσθωσης -Αναµίσθωσης 

 

          Απαγορεύεται ρητά στον µισθωτή η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η ολική ή 

µερική µεταβίβαση οιουδήποτε δικαιώµατος, η εκχώρηση ή υποµίσθωση ή η µε 

οποιονδήποτε τρόπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα, παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε 

τρίτον, χωρίς την προηγούµενη ρητή και σαφή έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου. 

Επιτρέπεται η σύσταση προσωπικής εταιρείας από τον µισθωτή, στην οποία αυτός θα 

συµµετέχει τουλάχιστον κατά ποσοστό 15% ως οµόρρυθµος εταίρος. Στην περίπτωση 

σύστασης προσωπικής εταιρείας ο µισθωτής θα γνωστοποιεί επίσηµα στον εκµισθωτή 

∆ήµο τη σύσταση της εταιρείας επισυνάπτοντας αντίγραφο του εταιρικού καθώς και κάθε 

µελλοντικού τροποποιητικού εγγράφου. Εφ’ όσον συσταθεί προσωπική εταιρεία, αυτή θα 

έχει έναντι του εκµισθωτή ∆ήµου τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από 

τη σύµβαση µισθώσεως.  

          Σε περίπτωση που ο αναδεικνυόµενος µισθωτής είναι εταιρεία επιτρέπεται η 

σύσταση άλλης εταιρίας οµόρρυθµης στην οποία η προηγούµενη (µισθώτρια),εταιρία ή τα 

µέλη αυτής θα συµµετέχουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 30% ως οµόρρυθµοι εταίροι. 

Η σιωπηρή αναµίσθωση ή η παράταση ή η ανανέωση του χρόνου µίσθωσης 

αποκλείεται απολύτως και για κανένα λόγο δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοια, η από 

οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, 

ρητά συνοµολογούµενου ότι µε την τοιαύτη παράταση και παραµονή του µισθωτή στο 

µίσθιο κανένα απολύτως δικαίωµα δεν γεννάται υπέρ αυτού, το µίσθωµα δε που τυχόν θα 

εισπραχθεί από τον ∆ήµο κατ’ αυτόν τον χρόνο θα θεωρείται ως καταβληθέν λόγω 

αποζηµιώσεώς του για την µη εµπρόθεσµη παράδοση του µισθίου και όχι ως ενέχον την 

έννοια σιωπηρής παράτασης της µίσθωσης.  

 

Άρθρο 15ο  

Επισκευές – Μετατροπές µισθίου 
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          Ο µισθωτής καµία, προσθήκη ή αλλαγή της διαρρύθµισης του µισθίου δικαιούται. 

Εφ’ όσον όµως αυτές κρίνονται απαραίτητες να γίνουν για τη λειτουργική χρήση και 

εκµετάλλευση του µισθίου, ο µισθωτής θα µπορεί να κάνει αυτές µετά από έγγραφη 

συναίνεση του εκµισθωτή ∆ήµου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, της Υπηρεσίας 

∆όµησης ή κάθε άλλης εµπλεκόµενης Υπηρεσίας, όπου θα εξειδικεύεται η κάθε επιµέρους 

εργασία. Εφ’ όσον είναι απαραίτητη η έκδοση αδείας ανοικοδόµησης αυτό θα γίνεται µε 

ευθύνη και δαπάνη του µισθωτή, όπως µε ευθύνη και δαπάνη του µισθωτή θα γίνονται και 

εγκριθησόµενες εργασίες, προσθήκες κλπ.  

            Κάθε προσθήκη, επισκευή, διαρρύθµιση, κατασκευή κλπ. που θα ενεργήσει ο 

µισθωτής στο µίσθιο, θα παραµένει σε όφελος του µισθίου και του εκµισθωτή µετά τη λήξη 

ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση της µισθώσεως χωρίς ο µισθωτής να έχει δικαίωµα 

αποζηµιώσεως.  

          Ο µισθωτής δικαιούται βέβαια να αναλάβει όλα τα κινητά του πράγµατα που 

µπορούν να αποχωριστούν χωρίς βλάβη του µισθίου, υποχρεωµένου  όµως να 

αποκαταστήσει κάθε βλάβη που θα προξενηθεί στο µίσθιο από την αφαίρεση των 

πραγµάτων αυτών.  

         Επιτρέπεται το αναγκαίο κλάδεµα, πότισµα και η εν γένει περιποίηση των φυτών 

στον περιβάλλοντα χώρο του µισθίου. Ρητά απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη παρέµβαση 

στους εκµισθούµενους χώρους και στους εκτός του µισθίου χώρους άνευ της εγγράφου 

συναινέσεως του ∆ήµου.   

 

Άρθρο 16ο  

Συνδέσεις – Παροχές – Τέλη 

 

Το µίσθιο είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Οποιαδήποτε τροποποίηση παροχής, 

βαρύνει τον µισθωτή. Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

προκειµένου οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ να εκδίδονται στο όνοµά του και όχι στο όνοµα του 

∆ήµου. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδατος βαρύνει τον µισθωτή, τον οποίο 

επίσης βαρύνει η υποχρέωση πληρωµής των τελών καθαριότητας και φωτισµού, 

αποχέτευσης. Τον µισθωτή επίσης βαρύνει και κάθε άλλη υποχρέωση υφισταµένη ή 

µέλλουσα η οποία βαρύνει κατά Νόµο τους µισθωτές.  

 

Άρθρο 17ο  

∆εσµεύσεις – Υποχρεώσεις Μισθωτή 

 

          Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία 

επισκευή ή συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισµού.  

           Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συντηρεί το ακίνητο όποτε θέλει, αλλά χωρίς 

επιβάρυνση του ∆ήµου, είναι όµως υποχρεωµένος να επισκευάζει το κτίριο και τις 

εγκαταστάσεις του εάν αυτό υποστεί ζηµιές που προέρχονται ακόµα και από συνήθη 

χρήση και σε αρνητική περίπτωση, οι επισκευές αυτές γίνονται από το ∆ήµο, µε δαπάνες 

του µισθωτή, ύστερα από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

          Ο µισθωτής καθ’  όλη τη διάρκεια της µίσθωσης οφείλει να φροντίζει για την 

διατήρηση της κατοχής του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να 

προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά  να αποκρούει κάθε προσβολή της 
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κυριότητας, νοµής και κατοχής του, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Για το σκοπό αυτό 

οφείλει να γνωστοποιεί µε έγγραφο στον ∆ήµο, κάθε τυχόν προσβολή των δικαιωµάτων 

του ∆ήµου επί του µισθίου από οιονδήποτε τρίτον.  

          Ο µισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο εξάµηνο της µίσθωσης, να επιτρέπει την 

επίσκεψη  του  εκµισθωτή και των νέων υποψηφίων µισθωτών στο µίσθιο.  

          Κάθε έτος, κατ’ ελάχιστο, το µίσθιο θα επιθεωρείται από επιτροπή αποτελούµενη 

από έναν εκπρόσωπο των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου, ένα δηµοτικό σύµβουλο και 

τον µισθωτή ή τον εκπρόσωπό του και θα αποφασίζουν αν απαιτούνται εργασίες 

συντήρησης του µισθίου, σε περίπτωση δε που απαιτούνται αυτές θα εξειδικεύονται και θα 

εκτελούνται µε ευθύνη και δαπάνες του µισθωτή.  

          Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του µισθίου και να το διατηρεί σε 

άριστη κατάσταση, ευθυνόµενος σε ανόρθωση, διαφορετικά σε αποζηµίωση για κάθε 

ζηµιά, φθορά και βλάβη που θα προξενηθεί στο µίσθιο από αυτόν τον ίδιο ή από 

οποιονδήποτε τρίτο εργαζόµενο σ’ αυτόν, πελάτη ή επισκέπτη στο µίσθιο, ακόµα και γι’ 

αυτές που προέρχονται από τη συνήθη χρήση.  

          Ο µισθωτής υποχρεούται να επιµελείται προσωπικά τη λειτουργία του µισθίου 

καταστήµατος και σε περίπτωση παρατεταµένης απουσίας του για σοβαρό λόγο, θα 

γνωστοποιεί εγγράφως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον λόγο της απουσίας του και το 

πρόσωπο, το οποίο θα τον αναπληρώνει κατά την διάρκεια της απουσίας του.  

          Ο ∆ήµος µπορεί να λύσει την µίσθωση, κηρύσσοντας έκπτωτο το µισθωτή, αν 

διαπιστωθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ότι αυτός έπαψε να επιµελείται προσωπικά για 

την καλή λειτουργία του καταστήµατος, ή το πρόσωπο το οποίο όρισε ως αντικαταστάτη 

του, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία του καταστήµατος. Σε 

περίπτωση συστάσεως προσωπικής εταιρείας τα ως άνω θα ισχύουν ως προς το 

πρόσωπο του διαχειριστή και του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων  της εταιρείας.  

         Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί υλικά άριστης ποιότητας και να διατηρεί ή 

να συντηρεί αυτά σε κατάλληλους χώρους. Ο µισθωτής οφείλει να έχει επάρκεια όλων των 

προσφεροµένων από το κατάστηµα ειδών.   

          Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα, να τηρεί πιστά τους 

κανόνες υγιεινής και να συµµορφώνεται απόλυτα µε τις οδηγίες του ∆ήµου και της 

Υγειονοµικής Υπηρεσίας, που αφορούν την καθαριότητα και την τάξη, να διατηρεί όλους 

τους χώρους του µισθίου καθαρούς, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και 

καθαριότητος. 

Στα αποχωρητήρια θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς σαπούνι, χαρτί υγείας, χαρτί για 

τα χέρια ή ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών.   

Γενικά ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί το µίσθιο κατά τρόπο που να µη 

θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των παραπλεύρων κατοίκων 

και / ή καταστηµάτων, των γειτόνων ή των πελατών του µισθίου.  

 

Άρθρο 18ο  

 

          Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τον ∆ήµο ζηµιές ή φθορές που οφείλονται 

ακόµα και σε συνήθη χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές 

ανωµαλίες του µισθίου, έστω και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής 
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έγγραφα, να προβαίνει ο ίδιος, εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε δικά του έξοδα 

στην αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.  

          Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί στον µισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί 

αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών του µισθίου, είναι δυνατόν ο 

εκµισθωτής να προβεί, για λογαριασµό και σε βάρος του µισθωτή στην εκτέλεση των 

επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή, η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί 

προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του µισθωτή, αφού εκδοθεί καταλογιστική 

πράξη από τον ∆ήµο σε βάρος του.  

          Ρητά συνοµολογείται ότι η άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην πιο πάνω 

εντολή του ∆ήµου, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συµβάσεως µισθώσεως µε όλες τις 

σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες.  

 

Άρθρο 19ο  

Ασφάλιση µισθίου 

 

          Ο µισθωτής οφείλει να προβεί στις απαραίτητες προµήθειες υλικών πυρόσβεσης 

του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του και υποχρεούται να ασφαλίσει µε δικά του έξοδα 

το µίσθιο (κτιριακή εγκατάσταση, έπιπλα, σκεύη κ.λ.π.) για φωτιά και αστική ευθύνη και να 

το διατηρεί ασφαλισµένο κατά των κινδύνων πυρκαγιάς και κεραυνού καθ’ όλη την 

διάρκεια  της µίσθωσης.  

          Ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει στον ∆ήµο το πρώτο συµβόλαιο ασφάλισης  

πυρός, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων, κατά την υπογραφή της 

µίσθωσης και κάθε φορά να παραδίδει στον ∆ήµο τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

ανανέωσης των συµβάσεων ασφάλισης µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων, 

δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη του συµβολαίου ασφάλισης.  

          Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν ασφαλίσει ή δεν ανανεώσει εµπρόθεσµα τη 

σύµβαση πυρασφάλισης, η παράλειψη αυτή αποτελεί ειδικό λόγο για καταγγελία της 

µίσθωσης.  

          Σε περίπτωση, πυρκαγιάς στο µίσθιο, παραµένει οπωσδήποτε ακέραιη η ευθύνη 

του µισθωτή, ο οποίος µάλιστα βαρύνεται και µε την υποχρέωση να αποδείξει ότι δεν είναι 

υπαίτιος αυτής, την δε αποζηµίωση από την ασφάλιση του ακινήτου κατά τα ως άνω 

αναφερόµενα θα λαµβάνει ο ∆ήµος και ο µισθωτής. 

  Σε περίπτωση µη κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία της αποζηµίωσης, ο 

µισθωτής είναι υποχρεωµένος να καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης των εγκαταστάσεων 

(κτηριακών, ηλεκτοµηχανολογικών, κλπ). 

 

 

Άρθρο 20ο  

Λήξη Της Μίσθωσης 

 

          Προστασία του µισθωτή ή κάθε άλλου που θα έλκει τα δικαιώµατά του απ’ αυτόν δεν 

αναγνωρίζεται στη χρήση του µισθίου και η µίσθωση θα διέπεται από την ελεύθερη 

βούληση των εδώ συµβαλλοµένων και τους νόµους του Κράτους. Κατά τη λήξη της 

µίσθωσης, ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος, χωρίς να ειδοποιηθεί να αδειάσει και να 

παραδώσει το µίσθιο / κατάστηµα στον ∆ήµο, σε άριστη κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται 
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σε κάθε αποζηµίωση του εκµισθωτή συνεπεία της µη έγκαιρης παράδοσής του, ακόµη δε 

και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου µε το 

10% του τότε καταβαλλόµενου ετησίου µισθώµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 

παράδοσης του µισθίου, από οποιονδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. 

∆απάνες που έκανε στο µίσθιο ο µισθωτής για βελτίωσή του δεν αναζητούνται. Η 

παρούσα µίσθωση ρητά εξαιρείται της προστασίας του Νόµου περί εµπορικών 

µισθώσεων.  

           Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραδίδει στον εκµισθωτή την χρήση του 

µισθίου, κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µίσθωσης ή κατά την για οιανδήποτε αιτία λύση 

της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης ή από 

αποκλειστική υπαιτιότητά του κατέστη αυτή ανέφικτη όπως π.χ. µε την µη αποκόµιση από 

το µίσθιο των κινητών πραγµάτων που εισκόµισε σε αυτό για την λειτουργία της 

επιχείρησής του, υποχρεούται να καταβάλει στον εκµισθωτή αποζηµίωση ίση προς το 

διπλάσιο του ύψους του µισθώµατος που κατέβαλε κατά το τελευταίο προς της λήξεως ή 

της λύσεως της µισθώσεως έτος το οποίο θα βεβαιώνεται στο όνοµά του στο τέλος κάθε 

µήνα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆εν αποκλείεται και κάθε άλλη αποζηµίωση του εκµισθωτή για 

την παραπάνω αιτία.     

Ο εκµισθωτής κατά τη λήξη ή τη λύση της µίσθωσης, εφ’ όσον ο µισθωτής δεν παραδίδει 

ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση του µισθίου, δικαιούται µε δικά του µέσα και µε δαπάνη 

που βαρύνει τον µισθωτή, να αποκοµίσει τα εισκοµισθέντα σε αυτό κινητά πράγµατα των 

οποίων κατά αµάχητο τεκµήριο θεωρείται κύριος και νοµέας (ο εκµισθωτής)και επίσης 

δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε νατα εκποιήσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, 

χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οιαδήποτε αποζηµίωση.  

 

Άρθρο 21ο  

Τροποποίηση Όρων – Άσκηση ∆ικαιωµάτων 

 

         Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά 

και µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµα και αυτού 

του όρκου. Η τυχόν µη ενάσκηση από τον ∆ήµο οποιουδήποτε δικαιώµατός του για µια 

φορά ή κατ’ επανάληψη, δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωµα αυτό.  

 

 

Άρθρο 22ο  

Συνέπειες Παράβασης Των Όρων Της Μίσθωσης Και Μη Καταβολής 

Μισθώµατος 

 

          Η µη εµπρόθεσµη ή ελλιπής καταβολή του µισθώµατος ως και των δαπανών που 

βαρύνουν το µίσθιο ή η άρνηση καταβολής της αποζηµίωσης που τυχόν θα επιδικαστεί 

τελεσιδίκως για φθορές ή µεταβολές του µισθίου πέραν της συµφωνηµένης χρήσης ή η 

παράβαση οιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, συµφωνουµένων όλων ως 

ουσιωδών, παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα όπως µε απλή υφ’ οιονδήποτε τύπο δήλωση 

της περί τούτου θέλησής τους προς το µισθωτή:  

           α) καταγγείλει και λύσει µονοµερώς την παρούσα µίσθωση και εξώσει τον µισθωτή 

από το µίσθιο κατά τη σχετική διαδικασία του νόµου και 
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            β) επιδιώξει την πλήρη αποζηµίωσή του.  

Η αδικαιολόγητη και επανειληµµένη άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στα παραπάνω 

ως και η άµεση ή έµµεση υπόδειξη από τον µισθωτή προς τρίτους υποψήφιους µισθωτές 

περί δήθεν πραγµατικών ελαττωµάτων του µισθίου επί σκοπώ µαταίωσης της µίσθωσης 

θα δίνει στον ∆ήµο το δικαίωµα της αµέσου καταγγελίας της µίσθωσης, ανεξάρτητα 

παρέλευσης του νοµίµου ή του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης ή της τυχόν παράτασης 

ως και κάθε άλλο νόµιµο δικαίωµα. 

 

Άρθρο 23ο  

 

          Ο µισθωτής σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της παρούσης 

µισθώσεως, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ∆ήµο τη νέα του διεύθυνση. 

Σε περίπτωση που παραλείψει να κάνει τέτοια γνωστοποίηση, τότε κάθε έγγραφο ή 

δικόγραφο οποιασδήποτε φύσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των τοιούτων της 

αναγκαστικής εκτελέσεως µέχρι πέρατος αυτής) που έχει σχέση µε την εν λόγω µισθωτική 

σύµβαση και απευθύνεται στο µισθωτή µπορεί να κοινοποιηθεί νόµιµα στον Γραµµατέα του 

Πρωτοδικείου Ναυπλίου, τον οποίο διορίζει αντίκλητο µε το παρόν σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του Κ. Πολ. ∆..  

Άρθρο 24ο  

 

          Το προσωπικό που θα απασχολεί ο µισθωτής για την λειτουργία του καταστήµατος 

πρέπει να έχει ευπρεπή ενδυµασία και καλή αγωγή. Η κατάσταση της υγείας του 

προσωπικού πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις για ανάλογα 

καταστήµατα.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις παροχές, τακτικές ή έκτακτες, 

ολοκλήρου του προσωπικού που θα απασχολεί στο κατάστηµα, όπως µισθούς, 

ηµεροµίσθια, δώρα, υπερωρίες ή νυχτερινή εργασία, άδεια, επιδόµατα αδείας, τις τυχόν 

αποζηµιώσεις σε περίπτωση απολύσεως, εισφορές εργοδότου και εργαζοµένων προς το 

Ι.Κ.Α. και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό ταµείο, τις τυχόν εισφορές στο ταµείο ανεργίας και 

υπέρ ειδικών ταµείων συντάξεων, τις κάθε φύσεως αποζηµιώσεις, κατά τους ισχύοντες 

εργατικούς νόµους, ως και κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ως και τις αποζηµιώσεις 

για ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στο προσωπικό κατά την εκτέλεση της εργασίας 

του. 

 

Άρθρο 25ο  

 

          Ο  ∆ήµος σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της σύµβασης µισθώσεως, 

καθώς και για καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, έχει 

το δικαίωµα να θεωρήσει τη σύµβαση λυµένη και να εξώσει τον µισθωτή σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα  και του Κ. Πολ. ∆. περί αποδόσεως µισθίου.  

           Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση µισθώσεως 

πριν τη λήξη της µίσθωσης από υπαιτιότητά του ή κατόπιν αιτήσεώς του, στην καταβολή 

και των υπολοίπων µισθωµάτων µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρούσας µίσθωσης, 

χωρίς να αποκλείεται το δικαίωµα του ∆ήµου για περαιτέρω  αποζηµίωση.  
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Στις περιπτώσεις θανάτου του µισθωτή, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η σύµβαση 

συνεχίζεται µε τους νόµιµους κληρονόµους του, οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µισθωτή που απορρέουν από τη παρούσα σύµβαση 

µε τους παρακάτω όρους:  

Εντός διµήνου από τον θάνατο του µισθωτή οι κληρονόµοι είναι υποχρεωµένοι να 

γνωστοποιήσουν εγγράφως στον εκµισθωτή ∆ήµο εάν δύνανται και επιθυµούν να 

συνεχίσουν την µίσθωση. Στην περίπτωση που µπορούν να συνεχίσουν τη µίσθωση, είναι 

υποχρεωµένοι µε την ίδια έγγραφη δήλωση, στην ίδια προθεσµία (δίµηνη) να ορίσουν 

µεταξύ τους έναν ενήλικα εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 

εκµετάλλευση του µισθίου κατ/τος.  

            Στην περίπτωση που δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν τη συνέχιση της µίσθωσης ή 

δεν προβούν σε καµία δήλωση εντός της παραπάνω ορισθείσας προθεσµίας (δίµηνης) η 

µίσθωση λύεται αυτοδικαίως και το µίσθιο περιέρχεται στη κατοχή του ∆ήµου ο οποίος το 

εκµισθώνει εκ νέου.   

           Μέχρι να εκµισθωθεί εκ νέου το µίσθιο η χρήση των σκευών, επίπλων κλπ. ειδικού 

εξοπλισµού που θα ανήκουν στους κληρονόµους του µισθωτή, θα παραµείνει στο µίσθιο. 

Εφ’ όσον ο νέος µισθωτής θέλει να χρησιµοποιήσει για την εκµετάλλευση του µισθίου τον 

ίδιο εξοπλισµό, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει αποζηµίωση στους 

κληρονόµους του προηγούµενου µισθωτή εντός µηνός από την έναρξη της µίσθωσης, 

οπότε όλος ο εξοπλισµός, σκεύη κλπ. θα περιέχονται στην κυριότητά του. Η αποζηµίωση 

θα ορίζεται από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 17 της παρούσας.  

            Σε περίπτωση που ο νέος µισθωτής δεν επιθυµεί να εκµεταλλευτεί το µίσθιο µε τον 

παλαιό εξοπλισµό τότε θα είναι υποχρεωµένος εντός µηνός από την έναρξη της µίσθωσης 

να τον παραδώσει στους κληρονόµους του µισθωτή και αυτοί θα είναι υποχρεωµένοι να 

τον παραλάβουν.  

            Όταν αναφέρουµε εξοπλισµό εννοούµε όλα τα έπιπλα και σκεύη του µισθίου και 

γενικά κάθε κινητό αντικείµενο που δεν είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το µίσθιο.          

Σε περίπτωση µη ανάθεσης της συνέχισης  της σύµβασης µισθώσεως, κατά τα 

προαναφερόµενα, στους κληρονόµους του θανόντος µισθωτή, η χρήση των σκευών και 

επίπλων κ.λ.π. ειδικού εξοπλισµού του µισθίου, ιδιοκτησίας των κληρονόµων του µισθωτή, 

παραµένει µέχρι τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης ή της ανάδειξης νέου οριστικού 

µισθωτή στον ∆ήµο, στον οποίο παρέχεται η ευχέρεια να αναθέτει την προσωρινή 

εκµετάλλευση του µισθίου σε τρίτο πρόσωπο, χορηγώντας στους κληρονόµους 

αποζηµίωση για τη χρήση του ανήκοντος στον θανόντα εξοπλισµού. Η αποζηµίωση αυτή 

χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

             Επίσης είναι δυνατή η αποζηµίωση των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού των 

κληρονόµων του µισθωτή κατά την ελεύθερη κρίση του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη την 

κατάστασή των επίπλων και του εν γένει εξοπλισµού και τον χρόνο  κτήσης και χρήσης 

τους, έτσι ώστε να περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου. 

            Η εκτίµηση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού του καταστήµατος γίνεται από 

Επιτροπή που αποτελείται από ένα δηµοτικό σύµβουλο που υποδεικνύεται από το ∆ήµο, 

έναν υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου και ένα από τους κληρονόµους, η 

απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική και για τα δύο µέρη.  
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Άρθρο 26ο  

 

Αν διαπιστωθεί από το ∆ήµο ή άλλη αρµόδια υπηρεσία παράβαση του µισθωτή ή του 

προσωπικού του µισθίου, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας, την καθαριότητα των 

αποχωρητηρίων, του περιβάλλοντος χώρου και του καταστήµατος γενικότερα, την 

ποιότητα των προσφερόµενων υλικών, την εξυπηρέτηση των πελατών και τη 

συµµόρφωση επ’ ακριβώς µε τους όρους της παρούσας, ύστερα από διαπίστωση των 

παραβάσεων, η Οικονοµική Επιτροπή επιβάλλει στο µισθωτή τα ακόλουθα χρηµατικά 

πρόστιµα, χωρίς να αποκλείεται και η κήρυξή του  ως έκπτωτου, σύµφωνα µε τους 

σχετικούς όρους της παρούσας σύµβασης:  

1. Για πρώτη παράβαση πρόστιµο µέχρι 10% επί του ετησίως καταβαλλοµένου 

µισθώµατος.  

2. Για δεύτερη παράβαση µέσα στον ίδιο χρόνο, πρόστιµο µέχρι 20% επί του ετησίως 

καταβαλλοµένου µισθώµατος.  

3. Για τις επόµενες παραβάσεις µέσα στον ίδιο χρόνο, πρόστιµο µέχρι 30% επί του 

ετησίως καταβαλλοµένου µισθώµατος για κάθε παράβαση.  

          Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα 

από αιτιολογηµένη εισήγηση κατά της οποίας µπορεί ο µισθωτής να προσφύγει για 

επανεξέταση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέσα σε 30 ηµέρες από της κοινοποίησής της.  

           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για την υποβληθείσα ή όχι ποινή.  

           Ο µισθωτής δηλώνει από τώρα ότι αναγνωρίζει την τελική απόφαση ως 

υποχρεωτική και αµέσως εκτελεστή απ’ αυτόν και το χρηµατικό πρόστιµο εισπράττεται 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.  

 

Άρθρο 27ο  

Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της µισθώσεως ή τυχόν κήρυξη εκπτώτου 

του µισθωτή, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει σε καλή κατάσταση, το µίσθιο µε 

πρωτόκολλο παράδοσης, ευθυνόµενος για φθορές του µισθίου ακόµα και για αυτές της 

συνήθους  χρήσεως.  

           Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραστεί στην παράδοση του κτιρίου και 

αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή γίνεται µονοµερώς από την 

υπηρεσία του ∆ήµου, παρουσία Αστυνοµικού οργάνου, υπογράφοντας και το 

πρωτόκολλο, χωρίς να απαιτείται παράδοση από το µισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, 

κοινοποιείται αντίγραφο του πρωτοκόλλου στον µισθωτή, ο οποίος δικαιούται εντός 

ανατρεπτικής προθεσµίας 5 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου να υποβάλει 

σχετική ένσταση στο ∆ήµο, για να αποφασίσει οριστικά η Επιτροπή η οποία θα 

αποτελείται από ένα δηµοτικό σύµβουλο, έναν υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του 

∆ήµου, έναν εκπρόσωπο του µισθωτή, στην οποία ισχύει η πλειοψηφία και είναι 

υποχρεωτική για το ∆ήµο και τον µισθωτή.  

           Εάν ο µισθωτής εντός 10 ηµερών από τη λήξη ή τη λύση της µίσθωσης, ή της 

κηρύξεώς του ως έκπτωτου, δεν θέλει να παραδώσει το µίσθιο, υπόκειται για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης εκτός της καταβολής του µισθώµατος και στην πληρωµή προς το ∆ήµο, 

ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσης. Η ποινική ρήτρα 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, ρητά 

επιφυλασσόµενου και παντός άλλου δικαιώµατος του.  
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Άρθρο 28ο  

 

Αν από µέρους του ∆ήµου δε γίνει αντιληπτό το γεγονός παραβάσεων διατάξεων ή 

όρων της παρούσας σύµβασης, δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση από την πλευρά 

του ∆ήµου, των δικαιωµάτων του ή τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης, 

ούτε παρέχεται οιοδήποτε  δικαίωµα  στον µισθωτή.  

 

Άρθρο 29ο  

          Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου 

του µισθωτή ή του τελευταίου πλειοδότη µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η 

κήρυξη ως έκπτωτου του τελευταίου πλειοδότη ή του µισθωτή έχει τις εξής συνέπειες:  

1. Ενεργείται αναπλειστηριασµός για λογαριασµό και σε βάρος του εκπτώτου 

που είναι υπεύθυνος και για κάθε ζηµιά του ∆ήµου από το αποτέλεσµα του 

αναπλειστηριασµού. Αυτή βεβαιώνεται και εισπράττεται κάθε εξάµηνο µέχρι τη λήξη της 

µίσθωσης. Εάν το νέο µίσθωµα και το ποσοστό είναι ανώτερο του παλιού, το επιπλέον 

ποσό ανήκει στον ∆ήµο. Μπορεί όµως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση 

του να αποφασίσει την απευθείας από αυτό συνέχιση της εκµετάλλευσης του µισθίου ή την 

ανάθεση αυτού σε τρίτο πρόσωπο επί ποσοστού ή µε µίσθωµα µέχρι αναδείξεως νέου 

µισθωτή µε τον αναπλειστηριασµό και κάθε ζηµιά από αυτή την εκµετάλλευση, βαρύνει τον 

κηρυχθέντα έκπτωτο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως 

δηµοσίων εσόδων.  

2. Ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στον ∆ήµο το µίσθιο µαζί µε τον 

εξοπλισµό του, ελεύθερο εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης  της 

κηρύξεώς του ως εκπτώτου. Σε περίπτωση αρνήσεως ή καθυστέρησης της απόφασης 

περί εκπτώτου, υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστερήσεως σύµφωνα µε το  

άρθρο  20 της παρούσας ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εξώσεως 

δυστροπούντων µισθωτών όπως ισχύουν κάθε φορά, ανεξαρτήτως του µισθώµατος και 

της περιφέρειας που βρίσκεται το µίσθιο.  

4. Τα σκεύη, έπιπλα κ.λ.π. που βρίσκονται στο µίσθιο, κατά τη σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου, περιέρχονται αυτοδικαίως στον ∆ήµο µέχρι τη λήξη της µίσθωσης 

ή της ανάδειξης οριστικού µισθωτή, χωρίς να δηµιουργείται το δικαίωµα υπέρ του 

εκπτώτου για τη χρήση επίπλων και σκευών του µισθίου.  

5. Ο µισθωτής   οφείλει να αποζηµιώσει τον ∆ήµο για κάθε ζηµιά που θα 

υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεών του όπως αυτές ορίζονται µε την 

παρούσα. Οι ζηµιές αυτές του ∆ήµου καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, η οποία είναι υποχρεωτική και ανέκκλητη, εισπράττονται δε σύµφωνα µε το 

επόµενο άρθρο.  

 

Άρθρο 30ο  

 

          Κάθε οφειλή του τελευταίου πλειοδότη ή του µισθωτή προς τον εκµισθωτή ∆ήµο 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων ή άλλης 

νόµιµης διαδικασίας, προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, για τη βεβαίωση και 

είσπραξη κάθε οφειλής του τελευταίου, συνοδευόµενη µε τα σχετικά έγγραφα. Επίσης 
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οφειλή του µισθωτή που προέρχεται από επισκευή ή συντήρηση του µισθίου θα βασίζεται 

σε προϋπολογισµό που θα συντάσσεται από τεχνικό του ∆ήµου και θα εισπράττεται 

προκαταβολικώς.  

 

Άρθρο 31ο  

 

           Για όλους τους συµµετέχοντες στη δηµοπρασία ως και για τον µισθωτή, άσχετα από 

τον τόπο κατοικίας τους και για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να λυθεί µε τους όρους 

της παρούσας, ως αρµόδια ∆ικαστήρια θεωρούνται τα ∆ικαστήρια της περιφέρειας του 

∆ήµου.  

 

Άρθρο 32ο 

∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου 

τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση 

αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της έδρας του 

∆ήµου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆.Ε Ερµιόνης, στη ∆ιαύγεια και θα αναρτηθεί στην 

διοικητική ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα. 

 
 

Άρθρο 33ο  

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Πλατεία Παπαρσένη 

(Κάτω Πλατεία), Κρανίδι, Τ.Κ 21300.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας.  

 

 

Ο ∆ήµαρχος Ερµιονίδας 

 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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