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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ 
ΚΔΝΣΡΟΤ 3-5- ΠΗΓΑΓΙΑ 

 
 
 
 
 
 

Ο Γήμαπσορ Νάοςζαρ πποκηπύζζει θανεπή πλειοδοηική δημοππαζία με ζθπαγιζμένερ 
πποζθοπέρ για ηην εκμίζθωζη ηος σιονοδπομικού Κένηπος 3-5- Πηγάδια (αποκαλούμενο ΥΚ 3-5 
Πηγάδια) ζηο Όπορ Βέπμιο, Γήμο Νάοςζαρ, Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Ημαθίαρ, Πεπιθέπεια Κενηπικήρ 
Μακεδονίαρ, ιδιοκηηζίαρ ηος Γήμος Νάοςζαρ και μέσπι 31η Αςγούζηος 2017. 

Η Γημοππαζία θα διενεπγηθεί ηην Σεηάπηη 2 Νοεμβπίος και ώπα 13:00 μ.μ.  έωρ 13:30 μ.μ. 
 
 
 
 
Σο ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ θα διαηίθεηαι δωπεάν, είηε από ηον επίζημο δικηςακό ηόπο ηος 

Γήμος , www.naoussa.gr ή και από ηο Γπαθείο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος, 
Γημαπσίαρ 30, 2ορ όποθορ Γημαπσείος) έωρ και ηην πποηγούμενη ηηρ δημοππαζίαρ επγάζιμη 
ημέπα και ωρ ηην 15:00 μ.μ. 

 
 

Πληποθοπίερ για ηη δημοππαζία παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από: 
1) Ανηιδημαπσία  Οικονομικών - Διοικηηικών -Ανάπηςξηρ  
 Ανηιδήμαπσορ  Παζσούλα -Σεπδαπίδος Χπύζα . 
Τηλ. 2332350332 ,    email :  pasxoula@naoussa.gr 
 
2)  Γπαμμαηεία ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Νάοςζαρ  
Απμόδια ςπάλληλο, κ. Ανθοπούλος Μςπούλα  
Τηλέθωνο 2332350340 , FAX 2332024260. Email: myroula@naoussa.gr  

 

 
 

Ο Γήμαπσορ  
 

Κοςηζογιάννηρ Νικόλαορ 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ 
ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 3-5 ΠΗΓΑΓΙΑ  

 
 

Άπθπο 1. Διζαγωγή – Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού- Νομικό Πλαίζιο  

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάοσζας, θαη ζην εμήο απνθαινχκελνο σο «ο Δκμιζθωηήρ» έρνληαο ιάβεη 

ππφςε: 

1. Το άρθρο 970 ΑΚ ζε ζσνδσαζμό με ηο ΠΔ 270/1981  

2. Το Νόμο 2741/1999 ως ιζτύει ζήμερα 

3. Τοσ άρθροσ 192 Ν 3463/2006 (ΚΔΚ) 

4. ηο Νόμο 4014/ 2011 (περί νομιμοποιήζεων ασθαιρέηων) 

5. ηην σπ’ αριθμ. 348/2016 Απόθαζη Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Δήμοσ Νάοσζας περί ηης εκμιζθώζεως ηοσ 

Χιονοδρομικού Κένηροσ 3-5 Πηγάδια για ηη τρονική περίοδο έως 31 Ασγούζηοσ 2017. 

πξνθεξύζζεη 

δηαγσληζκφ γηα ηελ Παξαρώξεζε Απιήο Υξήζεο (Δθκίζζσζε) ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ «3-5 

Πεγάδηα» (ζην εμήο απνθαινχκελν «ΧΚ 3-5 Πηγάδια») ζην Όξνο Βέξκην, Γήκν Νάνπζαο, 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο, Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

θαη, κέρξη 31
ε
 Απγνχζηνπ 2017, επξηζθφκελν εληφο δεκνηηθνχ δάζνπο (άιζνπο) ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1.1. Σημείωζη 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (ΠΓ 34/95), σο 

εθ ηεο ζέζεψο ηνπ (εληφο Γεκνηηθνχ Άιζνπο) (ΠΓ 34/1995, Άξζξν 4, Παξάγξαθνο 1, Δδάθην ε. Ο 

Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Δθκηζζσηή. 

 

Άξζξν 2. - ύζηεκα δηαγσληζκνύ-Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ Γηαγσληζκνύ 

 2.1 Διζαγωγή 

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν «3-5 Πεγάδηα» ζην Όξνο Βέξκην, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο, 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη κέρξη ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ 2016, 

αληηθεηκέλνπ εθκεηάιιεπζεο ηεο ππφ εθθαζάξηζε επηρείξεζεο «Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε Βεξκίνπ – Σξία 

Πέληε Πεγάδηα Νάνπζαο Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία» βξίζθεηαη εληφο δεκνηηθνχ δάζνπο (άιζνπο) 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζε πςφκεηξν 1430-2005κ.  

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν «3-5 Πεγάδηα» απέρεη 17 ρικ. απφ ηε Νάνπζα θαη νη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζε 

απηφ είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη. Γηαζέηεη πίζηεο γηα ηνπξηζηηθή θαη αζιεηηθή ρηνλνδξνκία, πίζηεο δξφκσλ 

αληνρήο, κνλνπάηηα πνξείαο, νξεηβαζίαο θαη γεληθφηεξα ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ρηνλνδξνκία θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο βνπλνχ. Τπάξρνπλ πίζηεο γηα αξράξηνπο, πίζηεο κεγάιεο δπζθνιίαο, θαζψο θαη δξφκνη 

αληνρήο κήθνπο 3,5-20 ρικ., (ε κεγαιχηεξε ζηελ Διιάδα, εγθεθξηκέλε γηα δηεζλείο αγψλεο). Σε ρεηκεξηλή 
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πεξίνδν (Γεθέκβξην-Απξίιην) ιεηηνπξγνχλ 6 αλαβαηήξεο {1 ελαέξηνο αλαβαηήξαο (δηπιή θαξέθια), 4 

ζπξφκελνη αλαβαηήξεο θαη 1 baby-lift}.  

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν «3-5 Πεγάδηα» δηαζέηεη πιήξεο ζχζηεκα ηερλεηήο ρηφλσζεο, ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ηερλεηφ ρηφλη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ηνπ αλνηρηνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 

ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

 

2.2 Πεπιγπαθή ηων ππορ Δκμίζθωζη Ακινήηων και Δξοπλιζμού ηος Χιονοδπομικού Κένηπος 

2.2.1 Υηνλνδξνκηθό Κέληξν 

Ζ πξνο εθκίζζσζε έθηαζε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ αλέξρεηαη ζε 2.860 ζηξέκκαηα, ηδηνθηεζίαο θαηά 

100% ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, πεξηειζνχζα ζε απηφλ θαηφπηλ αγνξάο ησλ 4/5 φινπ ηνπ δαζηθνχ θηήκαηνο 

θαη παξαρψξεζεο ηνπ 1/5 απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

2.2.2 Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο, Δμνπιηζκόο, πζηήκαηα, Ορήκαηα & Δξγαιεία 

Δληφο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνο εθκίζζσζε έθηαζεο, πθίζηαληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο κεηά ησλ ζπζηαηηθψλ, παξαξηεκάησλ θαη παξαθνινπζεκάησλ απηνχ θαη ηα 

νρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 Κηεξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Ξελνδνρείν «ΠΖΓΑΓΗΑ» (κε φινπο ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο απηνχ) 

 αιέ Κνξπθήο ΥΚ 3-5 Πεγάδηα 

 Καθέ-Μπαξ «Lift Bar» 

 Καληίλα (πιαγίσο lift-bar) 

 Καληίλα 1 (ζηελ βάζε ηεο πίζηαο ¨Φίιηππνο¨) 

 Καηαθχγηα (2) (Θέζεηο: Μπαιθφλη & Μνπληάθη) 

 Καηάζηεκα ελνηθίαζεο ζθη θαη ζρνιήο ζθη (Β‟ Καηάζηεκα) 

 Δληεπθηήξην δαζθάισλ 

 Κηήξην WC (3) 

 Γξαθείν Γηεχζπλζεο θαη Ηαηξείν 

 Δθδνηήξην Δηζηηεξίσλ 

 Οηθίζθνο Υξνλνκεηξψλ & Ππιψλσλ (Γεπέδνπ) 

 Οηθίζθνο Υξνλνκεηξψλ & Αγψλσλ (Σέινο Παξαδείζνπ) 

 Οηθίζθνη Διέγρνπ Αλαβαηήξσλ (9) 

 Υψξνο Πξνζσπηθνχ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα (βάζε ελαέξηνπ αλαβαηήξα) 

 Ακαμνζηάζην Ορεκάησλ 

 Τπνζηαζκφο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο  

 Αληιηνζηάζηα Σερλεηήο Υηφλσζεο (2) 

 Αλαβαηήξεο 

 Δλαέξηνο Γηζέζηνο (1) – «Καξέθια» 

 πξφκελνη (4) – 1, 2, 3, 4 

 Baby-lift (1) 

 Πίζηεο 
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 Αξηζηνηέιεο 

 Φίιηππνο 

 Παξάδεηζνο 

 Λνχθη 

 Αξραξίσλ (baby) 

 Δμνπιηζκφο Πηζηψλ 

 ηαζεξνί Φξάθηεο Πηζηψλ 

 Φνξεηνί Φξάθηεο Πηζηψλ 

 Υηνλνπαγίδεο 

 εκάλζεηο – Πξνεηδνπνηεηηθά 

 πζηήκαηα ηεξέσζεο γηα Βίληζη 

 πζηήκα Σερλεηήο Υηφλσζεο (δελ κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο)  

 Γίθηπν Τπφγεησλ Αγσγψλ (Μήθνο 4.500κ) 

 Φξεάηηα & Κξνπλνί (53) 

 Καλφληα (20) 

 Ληκλνδεμακελή (Όγθνπ 10.000κ3) 

 Κεληξηθφ Φξεάηην – Αληιία Ληκλνδεμακελήο 

 Λνηπέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Υψξνο Φηινμελίαο Σξνρφζπηησλ 

 Υψξνη ηάζκεπζεο Ορεκάησλ 

 Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ κε (4) Αλαθιηλφκελνπο Ππιψλεο θαη εζηίεο ζηαζεξέο θαη θηλεηέο 

 Απνρεηεπηηθφ Γίθηπν & Βφζξνο 

 Γίθηπν Άξδεπζεο Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ 

 Υξήζε Τδξαγσγείνπ (Όγθνο 130θκ) εθηφο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο 

 Γίθηπν Μεηαθνξάο Νεξνχ απφ Πεγή «Καξακπνπξλάξη» εθηφο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο 

(παξαρψξεζε δηθαησκάησλ λεξνχ αλαινγνχλησλ ζηε ρξήζε ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα) 

 Δμνπιηζκφο Ξελνδνρείνπ & Καθέ-Μπαξ 

 Δπίπισζε Τπλνδσκαηίσλ 

 Δπίπισζε Δζηηαηνξίνπ & Καθέ Μπαξ 

 Δμνπιηζκφο Κνπδίλαο 

 Δμνπιηζκφο Δζηηαηνξίνπ 

 Δμνπιηζκφο Γπκλαζηεξίνπ 

 Απνζήθε Καπζίκσλ 

 Ορήκαηα 

 Υηνλνζηξσηήξαο κε Βίληζη Σχπνπ PRINOTH (1) 

 Υηνλνζηξσηήξαο κε Βίληζη Σχπνπ LEITNER (1) 

 Snowmobile Σχπνπ POLARIS (1) 

 2 Μίλη Βαλ Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ  Μάξθαο Ford κε Αξ. Άδεηαο Κπθινθνξίαο ΖΜΥ 

4483 (ρξψκαηνο ιεπθνχ) θαη ΤΚΕ 2180 (ρξψκαηνο θίηξηλνπ).  
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 Αζζελνθφξν Σχπνπ VOLKSWAGEN κε Αξ. Άδεηαο Κπθινθνξίαο KHO8043  

 Σξαθηέξ Κνπξέκαηνο Υφξηνπ  

 Λνηπφο Δμνπιηζκφο & Δξγαιεία 

 εκάλζεηο & Πξνεηδνπνηεηηθά Πηζηψλ  

 Αζχξκαηνη Δπηθνηλσλίαο  

 Φνξείν Πηζηψλ (1) 

 Νάξζεθεο Μεηαθνξάο Σξαπκαηηψλ  

 Γηάθνξα εξγαιεία, εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά,  φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζε εηδηθά 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 1 θαη 2 ηεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ζηελ έθηαζε ηνπ ΥΚ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν θαηαθχγηα ηα ιεγφκελα «πέηξηλν 

ζαιέ/κεγάιν θαηαθχγην» (ζηελ θνξπθή ηνπ baby-lift) θαη «κηθξφ θαηαθχγην ΔΟ» (φπηζζελ ηνπ ηακείνπ 

ηνπ ΥΚ). Ζ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ «πέηξηλνπ ζαιέ/κεγάινπ θαηαθπγίνπ» (ζηελ θνξπθή ηνπ baby-

lift) κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ ΔΟ Νάνπζαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ν νπνίνο 

απνθιεηζηηθά απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ή θαη δηάζεζή ηνπ, ελψ ην «κηθξφ θαηαθχγην ΔΟ» (φπηζζελ ηνπ 

ηακείνπ ηνπ ΥΚ), είλαη απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ρξήζεο ηνπ ΔΟ Νάνπζαο. Δθαπηφκελν θαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη κε ην «κηθξφ θαηαθχγην ΔΟ» (φπηζζελ ηνπ ηακείνπ ηνπ ΥΚ), βξίζθεηαη ην 

ιεγφκελν Α‟ Καηάζηεκα ελνηθίαζεο εμνπιηζκψλ θαη ζρνιήο ζθη θαη απνηειεί επίζεο απνθιεηζηηθή 

ηδηνθηεζία θαη ρξήζε ηνπ ΔΟ Νάνπζαο θαη ιεηηνπξγεί σο θαηάζηεκα πσιήζεσλ-ελνηθηάζεσλ εηδψλ ζθη 

θαη σο ζρνιή εθκάζεζεο ζθη. Αθφκε, ζηελ θνξπθή ηεο πίζηαο αξραξίσλ θαη αλάκεζα απφ ην «Ξελνδνρείν 

3-5 Πεγάδηα» θαη ην «πέηξηλν ζαιέ/κεγάιν θαηαθχγην» (εθαπηφκελν κε ην «πέηξηλν ζαιέ/κεγάιν 

θαηαθχγην») βξίζθεηαη εθδνηήξην εηζηηεξίσλ γηα πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε κεραλάθηα ρηνληνχ «snow-

mobiles», θαζψο θαη θηίξην απνζήθεπζεο απηψλ φπηζζελ ηνπ «πέηξηλνπ ζαιέ/κεγάινπ θαηαθπγίνπ» 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

 

Άξζξν 3. Σξόπνο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 

Παξαιαβή - Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα θαηαζέζνπλ  ζηελ  Δπηηξνπή  δηελέξγεηαο  ηεο  

δεκνπξαζίαο  (Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή)   2  θαθέινπο ηαπηφρξνλα. 

Ο πξψηνο θάθεινο   ζα  πεξηιακβάλεη ηα  δηθαηνινγεηηθά ηεο  δεκνπξαζίαο θαη ζα θέξεη έλδεημε 

εμσηεξηθά «θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ»  θαη ν δεχηεξνο θάθεινο  ζα  πεξηιακβάλεη  ηελ πξνζθνξά  ηνπ 

εθάζηνηε  ελδηαθεξφκελνπ θαη ζα θέξεη έλδεημε εμσηεξηθά «θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο». 

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ 2 θαθέισλ εθάζηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αλνίγεηαη πξψηα ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ». Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ θαθέινπ 

(«θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ») πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή εθάζηνπ,  θαη ηελ εθδίθαζε ηπρφλ 

πθηζηακέλσλ ελζηάζεσλ, ζα αξρίζεη ην άλνηγκα  ησλ  θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  κεηαμχ ησλ 

κε απνθιεηζζέλησλ.  

Δθφζνλ θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απνθιεηζζεί απφ ην πξψην ζηάδην εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ αλνίγεηαη θαζφινπ ν θάθεινο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ακάρεην 

ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθεξχμεσο θαη απνδέρεηαη 

πιήξσο ηνπο φξνπο απηνχο. 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ  αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο. Πάζα 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε  ζπκκεηέρνληα,  ε δέζκεπζε δε αχηε 

κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδφηε.  
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Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο 

επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηεο  δηαδηθαζίαο , παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην 

έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

  

Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά.  

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ. 

 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπή  θαη 

απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνχ. 

 

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλήθνπλ ζηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 Ο Γήκνο  Νάνπζαο  δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζνχλ ηα πξαθηηθά 

φπσο θαη γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο απηψλ . 

Ζ  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  έρεη ηε δπλαηφηεηα αλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 

πνπ επηηεπρζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα κελ ηελ εγθξίλεη , νπφηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί .  

 Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξφπν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 

270/81. 

 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ζην Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Άξζξν 4.  Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο  

 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ Σξίηε, 2 Ννεκβξίνπ 2016 ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Νάνπζαο (2νο 

φξνθνο- Αίζνπζα ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ) ζηελ Νάνπζα. Απφ ψξα 13:00κ.κ. έσο 13.30 κ.κ. 

ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  ε θαηάζεζε  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  απφ  ηνπο  ελδηαθεξφκελνπο. Μεηά ηνλ έιεγρν 

απηψλ ζα  αλνηρζνχλ νη  θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο  

Ωο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηξηάληα 

ρηιηάδσλ επξψ (30.000,0 €) γηα ηελ ζαηδφλ 2016-2017  πιένλ νιφθιεξν ην αλαινγνχλ πνζνζηφ 

ραξηνζήκνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ηζνδχλακν ηέινο ή θφξνο  ηζρχεη ή πνπ ηπρφλ ζα ζεζπηζηεί .  

 

ΑΡΘΡΟ 6. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
 

Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζα θαηαηεζνχλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ κέρξη ηηο 13.30 κ.κ. ηεο εκέξαο ηεο δεκνπξαζίαο (δει 2/11/2016 ζηελ  Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή. ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ φινη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλ 

θάπνηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, απηφ ζα ηνπ αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ . 

 

 ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά πξφζσπα, έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηρεηξήζεηο ή 

Όκηινη επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμίεο φισλ ησλ παξαπάλσ, θαηά ηα 

νξηδφκελα πην θάησ.  

 

            α. Έιιελεο ή αιινδαπνί 

            β. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 
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Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κία κφλν 

θνξά, είηε αηνκηθά είηε σο κέινο νπνηνπδήπνηε νκίινπ ή σο ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά φια επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

Γηα  λα γίλεη  δεθηφο ελδηαθεξφκελνο  ζηε  δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ‟ απηφ απφ απηφλ, πνπ  επηζπκεί  λα  ιάβεη  

κέξνο  ζηε δεκνπξαζία, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10%  ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο  κε βάζε ηνπ νξηδφκελνπ 

ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη  λα  θαηαηεζεί εγγπεηηθή   

ζπκκεηνρήο  αμίαο  3.000,00 € (Αλαιπφκελν  σο  εμήο: 30.000 Δπξψ εηεζίσο Υ 10% = 3.000,00 €). 

H εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ζα επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο ηεο εγγπεηηθήο ηνπ ηειεπηαίνπ  πιεηνδφηε,  ε  νπνία  ζα  ηνπ 

επηζηξαθεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε 

άιιε, θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ 10% επί ηνπ πνζνχ ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ ηεο κίζζσζεο, πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία αιιηψο αθπξψλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο εηο βάξνο ηνπ.  Ζ 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πιεηνδφηε κεηά ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Γήκν Νάνπζαο . ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα εθπέζεη ππέξ ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο  κε απιή πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ.  

 

Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλφηεηα ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή  θσηνηππία ηεο 

ηαπηφηεηαο.  

2. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ  

3. Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειηθήο Αξρήο φηη δελ δηψθεηαη σο θπγφδηθνο ή θπγφπνηλνο.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 

αίηεζε, νχηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ 

κεηά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 

6. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

8. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο φηη δελ νθείιεη ζ‟ απηφλ. 

9. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο/έδξαο ηνπ φηη δελ 

νθείιεη ζ‟ απηφλ. 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

11. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο/ έδξαο ηνπ. 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν ηεο κφληκεο δηακνλήο/έδξαο ηνπ. 

 

 

 Όηαλ ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηέρεη εηαηξεία:  

Η) ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 δηθαηνινγεηηθά.  

ΗΗ) ην φλνκα φισλ ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ζην φλνκα ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ πεξί ΔΠΔ ή ΑΔ ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10 δηθαηνινγεηηθά. 
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ΗΗΗ) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζψο θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Δκπνξίνπ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη θαη νη εμ απηψλ ΔΠΔ ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Σα ζπκκεηέρνληα απφ θνηλνχ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εμ νινθιήξσλ. 

 Ζ έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. Σελ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

Δπίζεο, απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο: 

Α) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί:  

α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

β) γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί εζψλ θαη ιεζρψλ  

γ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε εηαηξείαο απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο 

νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα Α.Δ.  

δ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνκνζεζίαο, θαη  

ε) φζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Β) Όζνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Νάνπζαο, ζηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ. Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ 

έιεγρν θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κίζζσζεο, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Ζ απφθαζε απνθιεηζκνχ ζα 

αλαθνηλψλεηαη θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο 

ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ.  

 

Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα απνηεινχληαη απφ  δχν  θαθέινπο:  

 

-  Αλνηθηφο Φάθεινο (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο). 

-  θξαγηζκέλνο Φάθεινο (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά). 

 

 

 α ) Ο Αλνηθηφο Φάθεινο ζα πεξηέρεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αλά  πεξίπησζε . 

 β ) Ο  θξαγηζκέλνο θάθεινο (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζα πεξηέρεη :  

Σελ  πξνζθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο γηα ηελ ζαηδφλ 2016-2017. 

ηελ  πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ην πνζφ ζα πξέπεη  αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Δθπξφζσπν θαη ζα αλαγξάθεη 

ηελ εκεξνκελία πξνζθνξάο. 

Δλαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. Οπνηνζδήπνηε πξφζζεηνο φξνο ή πεξηνξηζκφο 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Δγγπεηήο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνο, παξαηηνχκελνο 

αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηεο δίεδεζεο (αξ. 855 ΑΚ), φπσο επίζεο θαη απφ ηηο ελζηάζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα αξ. 853, 858, 862, 863, 864, 866, 867 θαη 868 ΑΚ, θαζηζηάκελνο 

αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  
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Ο εγγπεηήο  ζα  πξέπεη, ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ,  λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ : 

 

1. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλφηεηα ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή  θσηνηππία ηεο 

ηαπηφηεηαο.  

2. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ  

3. Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειηθήο Αξρήο φηη δελ δηψθεηαη σο θπγφδηθνο ή θπγφπνηλνο.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 

αίηεζε, νχηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

5. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

6. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

7. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο φηη δελ νθείιεη ζ‟ απηφλ. 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

9. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο/έδξαο ηνπ φηη δελ 

νθείιεη ζ‟ απηφλ. 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

11. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο/ έδξαο ηνπ. 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν ηεο κφληκεο δηακνλήο/έδξαο ηνπ. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 8.Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. 

 

Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε απφ ηε κε έθδνζε ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο γηα ηε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε (ζεηηθή δεκία, δηαθπγφληα θέξδε, 

αξλεηηθφ ελδηαθέξνλ) απφ ηπρφλ κε έθδνζε ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

γηα ηε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ύκβαζε 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη 

κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, 

ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη ελέρνληαη ακθφηεξνη γηα 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη απφ ην νπνηνδήπνηε  νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο  δεκνπξαζίαο επί  ην  

έιαηηνλ  (κηθξφηεξν)  απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. 

 

Ο ηειεπηαίνο  πιεηνδφηεο  ππνρξενχηαη  : 

 

1) Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε άιιε, θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ 10% ηνπ 
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πνζνχ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία αιιηψο αθπξψλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο εηο βάξνο ηνπ. 

 

2)  Δπίζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο λα  πξνθαηαβάιεη ζην  ηακείν  ηνπ  Γήκνπ κε ηξαπεδηθή επηηαγή εκέξαο ην  60% ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο, άιισο δελ δχλαηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κε απνηέιεζκα λα ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη ελέρνληαη ακθφηεξνη γηα νπνηαδήπνηε 

δηαθνξά πξνθχςεη απφ ην νπνηνδήπνηε  νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο  δεκνπξαζίαο επί  ην  έιαηηνλ  

(κηθξφηεξν)  απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ππφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ε ζχκβαζε 

ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 

 ΑΡΘΡΟ 10. Γηάξθεηα εθκίζζσζεο  

 

 Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ζα είλαη κίαο ρηνλνδξνκηθήο ζαηδφλ, αξρνκέλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο κε ηνλ Γήκν θαη κέρξη ηελ 30-4-2017 θαη απφ 1-6-2017 έσο 31-8-2017.  

Ο Μηζζσηήο νθείιεη ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ απφ ην Μίζζην-

Δπηρείξεζε ζε ρξφλν πξφηεξν ηεο ιήμεο ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο. Δπίζεο επζχλεηαη ζε θαηαβνιή 

πιήξνπο απνδεκίσζεο γηα πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα ζηηο ηξηάληα 

ρηιηάδεο (30.000) Δπξψ (Πνηληθή Ρήηξα), ε νπνία κε ην παξφλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 11. Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο. 

 

Με  ηελ  ππνζεκείσζε  ηνπ  άξζξνπ  9  πεξ.  2)  (πξνθαηαβνιή  κηζζψκαηνο  εμ  60% ηνπ επηηεπρζέληνο 

κηζζψκαηνο θαηά ηνλ δηαγσληζκφ)  ην ππνιεηπφκελν κίζζσκα ήηνη 40% ηνπ ζπλνιηθψο επηηεπρζέληνο 

κηζζψκαηνο ζα θαηαβιεζεί ζηηο 15-2-2017. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ζηηο αλσηέξσ 

πξνζεζκίεο, ε αξκφδηα ηακεηαθή ππεξεζία ζα βεβαηψλεη ηακεηαθά ην κίζζσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί βεβαίσζεο δεκνηηθψλ εζφδσλ.  

 

Δμάιινπ, αλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη ην κίζζσκα απφ δπζηξνπία, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 

ηνπ απνδνζεί ην κίζζην φζν δηαξθεί ε κίζζσζε, θαη αλ δελ ηελ θαηήγγεηιε θαηά ην αξζξ. 597 ΑΚ, ε 

άζθεζε, φκσο, ηεο αγσγήο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη σο θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο, αιιά ε 

ζχκβαζε κηζζψζεσο εμαθνινπζεί θαη κεηά ηαχηα πθηζηακέλε, ιχλεηαη δε πξφσξα, είηε κε ηελ νηθηνζειή 

απφδνζε ηνπ κηζζίνπ απφ ην κηζζσηή πξνο απνηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαη 

ηελ αλάιεςε ηνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή, είηε κε ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο πνπ δηαηάζζεη 

ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ.  

Ωζηφζν, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφσξεο απηήο ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο ιφγσ ηεο θαζπζηεξήζεσο 

θαηαβνιήο κηζζψκαηνο απφ δπζηξνπία, ν εθκηζζσηήο έρεη θαηά ηνπ κηζζσηή, θαη‟ αλάινγε εθαξκνγή ηεο 

δηαηάμεσο ηνπ αξζξ. 597 § 1 εδάθ. β ΑΚ θαη επί ηεο αγσγήο ηνπ αξζξ. 66 ΔηζΝ ΚΠνιΓ, αμίσζε 

απνδεκηψζεσο γηα ην δηαθπγφλ θέξδνο, ήηνη γηα ην κίζζσκα φινπ ηνπ ππνινίπνπ ρξφλνπ ηεο κηζζψζεσο, 

ην νπνίν ζα εηζέπξαηηε απφ ηνλ ίδην θαη ην απψιεζε εμαηηίαο ηεο πξφσξεο ιχζεσο ηεο, αλ δε ηνχην ήζειε 

εθκηζζσζεί ζε ηξίην κε κηθξφηεξν κίζζσκα αμίσζε γηα θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ παιηνχ θαη ηνπ 

λένπ κηζζψκαηνο σο ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο.  

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12Α.   Τπνρξεώζεηο, Γηθαηώκαηα, Δπζύλε ηνπ Δθκηζζσηή 

1. Πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ΥΚ ζηνλ Μηζζσηή, ζα ειεγρζεί απφ θνηλνχ (Δθκηζζσηή θαη Μηζζσηή) ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΥΚ (ρηνλνδξνκηθνχ, κεραλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ). Ο 

Δθκηζζσηήο δελ ππέρεη επζχλε έλαληη ηνπ Μηζζσηή γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα, πξαγκαηηθά ή λνκηθά ηνπ 
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Μηζζίνπ-Δπηρείξεζεο (π.ρ. ειαηηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ). Καηά ζπλέπεηα 

δελ ππνρξεώλεηαη ν εθκηζζσηήο ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δειώλεηαη όηη ζεκειηώδεο όξνο ηεο παξνύζαο είλαη ε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κηζζώζεσο, παξαίηεζε ηνπ κηζζσηή από θάζε δηθαίσκα θαη δηθόγξαθν κεηώζεσο 

ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα ζπκθσλεζεί από νπνηαδήπνηε αηηία θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.  Αιιά 

θαη ν Γήκνο Νάνπζαο  δελ έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επηζθεπή επί 

ηνπ κηζζίνπ, γηα νιόθιεξν ην ζπκβαηηθό ρξόλν ηεο κίζζσζεο.  

2. Ο Δθκηζζσηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Μηζζσηή γηα ηπρφλ λφκηκε απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο ή ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Μηζζίνπ-Δπηρείξεζεο πνπ ζα επηβιεζεί εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ 

Μηζζσηή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηελ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, άζθεζε κέξνπο κφλν ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ ηνλ Δθκηζζσηή 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μηζζσηή ζην Μίζζην-Δπηρείξεζε, κε δπλακέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα 

επηθαιεζζεί ην ιφγν απηφ γηα ηε κείσζε ή ηε κε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο. 

3. Ο Δθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Μηζζσηή, ζηε θχιαμε ησλ κηζζίσλ θαη ζε 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο θινπψλ ή δηαξξήμεσλ. 

4. Ο Δθκηζζσηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Μηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα 

κίζζηα, δηφηη ν Μηζζσηήο ζα δειψζεη ξεηψο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο φηη ζα 

έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε γηα ηελ χπαξμε νηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο επί ησλ κηζζίσλ. Απαγνξεχεηαη 

νηαδήπνηε κείσζε κηζζψκαηνο γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν αθφκε θαη γηα θεθξηκέλα ειαηηψκαηα 

θαζψο ζηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο κίζζσζεο έρεη ήδε ζπλππνινγηζηεί ε παιαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ε ελδερφκελε αλάγθε επηζθεπψλ πξν ρξήζεο. 

5. Ο Δθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ, κε επηηφπηεο απηνςίεο, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ παξαρσξεί κε ηε χκβαζε Μίζζσζεο ζηνλ Μηζζσηή, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, δίρσο ηελ πξνεγνχκελε, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, ελεκέξσζε ηνπ Μηζζσηή κε 

ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιάλσλ 

ζπληήξεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα πξνβιεπφκελα ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

6. Ο Δθκηζζσηήο παξέρεη ζην Γήκν Νάνπζαο ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ θαη πινπνίεζεο 

έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε έμνδα ηνπ. 

7. Ο Δθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα 

απφ ηνλ Μηζζσηή, βάζεη, απφ θνηλνχ ζπκθσλεζέλησλ θξηηεξίσλ. 

8. Ο Δθκηζζσηήο γηα φια ηα παξαπάλσ ηεο παξνχζεο ζα νξίζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 12Β.   Τπνρξεώζεηο, Γηθαηώκαηα, Δπζύλεο ηνπ Μηζζσηή 

1. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Μίζζην-Δπηρείξεζε απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε πάληα ζχκθσλα κε ηελ ελ 

γέλεη ζρεηηθή κε ην αθίλεην λνκνζεζία, ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ σο θνηλφρξεζηνπ 

πξάγκαηνο θαη ρσξίο λα επέξρεηαη αιινίσζε ζηε γεσκνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ηεο ελ 

ιφγσ έθηαζεο. 

2. Ο Μηζζσηήο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα 

θαζψο θαη γηα ηπρφλ αηπρήκαηα. Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε αζηηθήο επζχλεο πνπ ζα θαιχπηεη ηνπ επηζθέπηεο ηνπ ΥΚ. 
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3. Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεμάγεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο (εηήζηνπο Δ1, πεληαεηίαο 

Δ2) ζε φινπο ηνπο ζπξφκελνπο αλαβαηήξεο θαη εηήζην έιεγρν Δ1 ζηνλ ελαέξην αλαβαηήξα. Δθφζνλ 

πξνθχςνπλ παξαηεξήζεηο απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο νη νπνίεο πξέπεη λα αξζνχλ, ε δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ ΜΗΘΩΣΉ. 

4. Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Μηζζσηή, ζα 

γίλεη κε απνθιεηζηηθή θξνληίδα, επζχλε θαη έμνδά ηνπ, ρσξίο δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηνπ κε 

κηζζψκαηα. 

5. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε, ζην φλνκα ηνπ, φιεο ηηο 

ηπρφλ απαηηνχκελεο ζρεηηθέο άδεηεο (ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, εθκεηάιιεπζεο) εθ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ κε ηε δηνηθεηηθή ζπλδξνκή φηαλ θαη 

φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη ηνπ Δθκηζζσηή. Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα απνζηείιεη ζηνλ Δθκηζζσηή 

αληίγξαθά ηνπο.  

6. Ο Μηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηα πάζεο θχζεσο δεκνηηθά ηέιε θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, 

ηηο ζπλδέζεηο ησλ νπνίσλ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη/κεηαθέξεη ζην φλνκά ηνπ. 

7. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην Μίζζην-Δπηρείξεζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο 

θαζαξηφηεηαο, ηάμεο, πγηεηλήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ πεξί ζπιινγήο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο θαη θάδνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο, θιπ. θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 

Δθκηζζσηή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο θαζψο θαη αμίσζε απνδεκίσζεο εθ κέξνπο ηνπ Δθκηζζσηή. 

8. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Μηζζσηήο/Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε 

λφκηκε ρξήζε ηνπ Μηζζίνπ, θαηά ηελ θχζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ιακβάλνληαο φια ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηεο ηερληθήο θαη πιηθήο ππνδνκήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε ρξήζε ηνπ, πέξαλ απηψλ πνπ ζα νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ παιαηφηεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί φιεο 

ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηζρχνπζα, ελ γέλεη ή θαη εηδηθή γηα ην Μίζζην-Δπηρείξεζε, 

λνκνζεζία. Γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη ζηνλ Γήκν Νάνπζαο απφ ηελ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ, ζα νθείιεηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ κηζζσηή πξνο ηνλ Γήκν Νάνπζαο. 

9. Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί ην ΥΚ 3-5 Πεγάδηα (ρηνλνδξνκηθέο πίζηεο, αλαβαηήξεο, εμνπιηζκφο θηλεηφο θαη 

αθίλεηνο, θιπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαλφλεο αζθαιείαο θαη θαλφλεο ζπληήξεζεο. 

10. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην ρέδην πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ θαη Βειηίσζεο 

Δγθαηαζηάζεσλ πνπ παξέρεη ν Δθκηζζσηήο, θαζψο θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δθκηζζσηή γηα ην 

ελδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζηψλ πληήξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ζέκαηα ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα 

πεξηγξαθφκελα αλαιπηηθά ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 

11. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη αλππεξζέησο λα ζέηεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Μίζζην-Δπηρείξεζε ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη εκέξα (θαζεκεξηλέο, ενξηέο θαη αξγίεο), είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, είηε ζε 

πεξίπησζε επίζεκσλ αγψλσλ, νκαδηθψλ εθδξνκέσλ, θιπ αθφκε θαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Ο 

Μηζζσηήο - πιεηνδφηεο νθείιεη γηα ην ιφγν απηφ λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο εθάζηνηε 

δηνξγαλσηέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη ν φξνο απηφο απνηειεί νπζηψδε φξν ηεο 

χκβαζεο, ψζηε εθφζνλ δελ ηεξεζεί απφ ηνλ Μηζζσηή ν Δθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη 

ηελ χκβαζε Μίζζσζεο θαη παξάιιεια λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή 

δεκία.  
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12. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, κε ηε ιήμε ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο, πιήξε θαηάινγν κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπλνδεπφκελν απφ 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, αξρεία ζπληήξεζεο, θιπ. 

13. Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, κε ηε ιήμε ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο, ην Μίζζην-

Δπηρείξεζε ελ ιεηηνπξγία, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

14. Ο Μηζζσηήο θαη νη ππ‟ απηφλ ηπρφλ πξνζηεζέληεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζην αθέξαην ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο, ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηεο 

ππνδεηγκαηηθήο ζρέζεο επγέλεηαο κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα νπδφισο απνθιεηνκέλσλ 

ησλ απνδεκησζεηζψλ δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ Δθκηζζσηή ζε αληίζεηε πεξίπησζε δηαπηζησκέλσλ 

παξαβάζεσλ απφ απηφλ. Ζ ελδπκαζία, ε θαζαξηφηεηα, ε πγηεηλή, ε εππξέπεηα, δελ απνηεινχλ 

δπλεηηθά πξνζφληα αιιά φξνπο αδηαπξαγκάηεπηεο ζπκπεξηθνξάο, ηέηνηνπο πνπ ε παξάβαζε ηνπο 

δίδεη ην δηθαίσκα ζηνλ Δθκηζζσηή λα απαηηήζεη ηε ζπκκφξθσζε ή θαη ηελ απφιπζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

15. Δπηηξέπεηαη ε αλάξηεζε θηλεηψλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ή παλφ, ή αλάπηπμε δηαθεκηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ (νκπξειψλ, θαξεθιψλ, ηνηέκ θιπ) ζηνπο ρψξνπο ησλ κηζζίσλ θαη πέξημ απηψλ, εθ‟ φζνλ 

δελ θσιχνπλ, πξνζβάιινπλ ή πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Σν δηθαίσκα 

αλάξηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζηνηρείσλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Μηζζσηή ν νπνίνο θαη 

δχλαηαη λα δηαρεηξίδεηαη δηαθεκηζηηθά ην Μίζζην-Δπηρείξεζε. 

16. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ Μηζζίνπ-Δπηρείξεζεο, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, 

ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην Μίζζην-Δπηρείξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ην πξνζηαηεχεη θαηά 

πάζεο θαηαπάηεζεο, κέζσ ησλ πξνζεθνπζψλ αγσγψλ, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνχληαη εθ ηεο χκβαζεο 

Μίζζσζεο, άιισο, επζχλεηαη εηο απνδεκίσζε. 

17. Ο Μηζζσηήο αλαιακβάλεη λα παξέρεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ΔΟ Νάνπζαο, ηηο απαξαίηεηεο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπ έξγνπ (ζπγθεθξηκέλα δσξεάλ θάξηεο ρξήζεο 

αλαβαηήξσλ γηα ηνπο ελ ελεξγεία αζιεηέο, θπηψξηα, πξνπνλεηέο θαη ζηειέρε ηνπ, θαζψο θαη γηα 

ρξήζεηο πηζηψλ γηα αγψλεο, πξνπνλήζεηο γηα φια ηα αγσλίζκαηα πνπ αλαπηχζζεη „‟θαηάβαζε‟‟, 

„‟δξφκνπο αληνρήο‟‟ θιπ).  

18. Ο Μηζζσηήο παξέρεη ζην Γήκν Νάνπζαο ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ θαη πινπνίεζεο 

έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε έμνδα ηνπ. 

19. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε κφληκνπ ή άιινπ θηίζκαηνο εληφο ηνπ Μηζζίνπ-

Δπηρείξεζεο. ηνλ φξν θηίζκα πεξηιακβάλεηαη θάζε θαηαζθεπή κφληκε ή κε αλεμαξηήησο πιηθνχ 

θαηαζθεπήο ε νπνία δελ πξνυπάξρεη ήδε ζηηο πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ. Ηδηαίηεξα 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζθεπή ή θαη ηνπνζέηεζε «θηφζθη», «ζθελψλ» θιπ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκεχνπλ σο έδξα νηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο, αθφκε θαη εάλ απηή ζπκπιεξψλεη 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ κηζζσηή.  

20. Δάλ ν κηζζσηήο εγθαηαιείςεη ην κίζζην άθαηξα θαη ρσξίο λφκηκν ή ζπκβαηηθφ δηθαίσκα πξηλ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ ηεο κηζζψζεσο, ε κίζζσζε δελ ιχλεηαη θαη ν κηζζσηήο, έζησ θαη 

αλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα γηα νιφθιεξν, ην κέρξη ηε 

ιήμε, ππφινηπν ρξφλν ηεο κηζζψζεσο θαη εσζφηνπ απηφ λα εθκηζζσζεί εθ λένπ, αλ δε εθκηζζσζεί 

ζε ηξίην κε κηθξφηεξν κίζζσκα ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ κηζζψκαηνο έσο ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κηζζψζεσο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 10 θαηαβνιήο πνηληθήο ξήηξαο 

παξακέλεη ζην αθέξαην. 
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21. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ 

επίζθεςε ζην κίζζην πξνο επηζεψξεζε ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαηά ην 

ηειεπηαίν πξν ηεο ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο εμάκελν, λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ζην κίζζην ηνπ 

εθκηζζσηή θαη ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κηζζσηψλ. 

22. Δηδηθφηεξα, ν κηζζσηήο δελ κπνξεί λα αμηψζεη θακία απνδεκίσζε νχηε λα δεηήζεη ηε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο ή ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε ιφγνπ πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε, 

ζηελ νπνία παξαιακβάλεη ην κίζζην.  

23. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαηά ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ην κίζζην ειεχζεξν απφ θάζε βάξνο, δηαθνξεηηθά ζα επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο  γηα θάζε δεκία.  

24. Οξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, πνηληθή ξήηξα ζε πνζνζηφ (1/20)  ηνπ θαηαβαιιφκελνπ εηεζίνπ 

κηζζψκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο 

δελ παξαδψζεη φηαλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ην κίζζην, θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ παξνχζα πνηληθή ξήηξα, δελ απνθιείεη νχηε πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο , ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη απνηειεί απνδεκίσζε γηα 

ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

25. Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη νθείιεη κε δηθά ηνπ 

έμνδα λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί, αλαβαζκίδεη ην κίζζην θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, φπσο επίζεο λα 

απνθαζηζηά θάζε θζνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κίζζην αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρεηαη απφ 

ζπλήζε ή φρη ρξήζε, έζησ θαη αλ απηέο είλαη επσθειείο ή πνιπηειείο θαη ζα παξακείλνπλ πξνο 

φθεινο θαη ρσξίο θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο . 

26. Κάζε επέκβαζε ή θαηαζθεπή ζηνλ αλσηέξσ ρψξν πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχλλνκε, λα ηχρεη ησλ 

απαξαίηεησλ νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ  λφκηκσλ αδεηψλ.  

27. Οιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ (ρηνλνδξνκηθφο αιιά θαη μελνδνρεηαθφο 

εμνπιηζκφο)  πνπ ήδε ππάξρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο . 

28. Κάζε είδνπο θηλεηφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα πξνκεζεπηεί κε απνθιεηζηηθή θξνληίδα θαη δαπάλεο 

ηνπ κηζζσηή, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  γηα ζπκκεηνρή, ζα πξέπεη λα 

αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ . 

29. Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη κφλν 

ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο  πνπ δελ έρεη ελζσκαησζεί ζην κίζζην θαη πνπ 

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο έρεη πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη (π.ρ. κεραλήκαηα). Γελ δηθαηνχηαη θαηά ηε 

ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο λα αθαηξέζεη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πξνζζήθεο, εγθαηαζηάζεηο ή πιηθά 

απφ ην κίζζην, πνπ ζπκθσλείηαη φηη ζα παξακείλνπλ πξνο φθεινο ηνπ θηίζκαηνο ρσξίο νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε. 

30. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ κηζζίνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Αζθάιηζε ηνπ κηζζίνπ 

 

1.  Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην κίζζην (θηίξηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο) γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ (απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζ‟ απηφ κέρξη ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ Δθκηζζσηή ), 

έλαληη παληφο θηλδχλνπ (ππξθαγηάο, ζεηζκνχ, ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο, ζενκελίαο, θιπ.) ππέξ ηνπ 

εθκηζζσηή , γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο ηεο αμίαο πνπ ζα εθηηκήζεη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. ην 

αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ζα πξέπεη εηδηθά λα θαζνξηζηεί φηη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη επζέσο θαη απξνθαζίζησο θάζε απνδεκίσζε ζηνλ  Δθκηζζσηή. 
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2. Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηε ζχκβαζε κε αζθαιή ηξφπν γηα ην κίζζην θαη ηνλ 

Δθκηζζσηή  θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ηηο νδεγίεο 

θάζε αξκφδηαο Γεκφζηαο ή Γεκνηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πγηεηλή, θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα πξνβαίλεη ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

3. Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ κηζζίνπ o Μηζζσηήο 

ππνρξεψλεηαη λα θξνληίδεη : 

            α. Γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ αζθαιείαο 

ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απηφ ρψξνπ. 

            β. Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα απηφ ρψξνπ απφ επηθίλδπλα γηα 

αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. 

 

4.  Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, 

ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ., πνπ ηνπ απεπζχλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη έρνπλ ζρέζε κε/ή είλαη πξντφληα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

 

5. Κάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ  Δθκηζζσηή  ζε 30 κέξεο κεηά ηε 

ζχλαςε ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ κηα δήισζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, πσο θαηέρεη έλα αθξηβέο 

αληίγξαθν βεβαησκέλν απφ ηνλ Δθκηζζσηή . 

 

ΑΡΘΡΟ 14 .Λήμε κίζζσζεο  

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο απφ 

ππαηηηφηεηά ηνπ, λα παξαδψζεη ηα κίζζηα ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά 

επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κφλν κεηά ηελ θαλνληθή παξάδνζε 

ηνπ κηζζίνπ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο νιηθήο εμφθιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή πξνο ηνλ Γήκν 

, ην Γεκφζην  θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη εηαηξηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη νπνηνδήπνηε θφξν θαη ηέινο θαη 

δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο κηζζσηέο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θ.ι.π. φπσο ελδεηθηηθά γηα ην 

λεξφ, ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ηέιε απνρέηεπζεο, ΣΑΠ, θ.ι.π. 

θαζψο θαη νιφθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ  επί ηνπ κηζζψκαηνο.  

Άξλεζε παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ πξψελ κηζζσηή (θαηαιεςία) επηθέξεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ 

Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ 

Γήκν απνδεκίσζεο ίζε πξνο ην (1/20) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο 

εηεζίνπ κηζζψκαηνο, γηα θάζε κέξα παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην θαη ηελ αλαγθαζηηθή απνβνιή ηνπ απφ 

απηφ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε - Δπέθηαζε  

 

 Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ζησπεξή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ή ε κε νηνλδήπνηε ηξφπν 

παξάηαζε ηεο παξνχζαο κίζζσζεο απφ ην κηζζσηή. 

Σπρφλ δε παξακνλή ηνπ κηζζσηή εληφο ηνπ κηζζίνπ δελ απνηειεί αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, αιιά παξάλνκε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, νπφηε ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ίζε πξνο ην (1/20) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ εηεζίνπ  κηζζψκαηνο γηα θάζε εκέξα παξάλνκεο 

ρξήζεο.  

Ο κηζζσηήο εθφζνλ παξακείλεη ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ θαη επηπιένλ ζηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ πνηληθήο ξήηξαο, εθηφο αλ 
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παξαδψζεη ηα θιεηδηά ηνπ κηζζίνπ, νπφηε έρεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο κέρξη ηεο παξαδφζεσο ησλ 

θιεηδηψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 . Δπζύλε Γήκνπ  

 

Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή 

θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. 

Δμ‟ άιινπ ν κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο, γηα βιάβε απφ ζενκελία ή νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία πνπ ηπρφλ επέιζεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

κίζζην, ηεο νπνίαο δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε,  νχηε, ζπλεπψο, ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε 

ηνπ κηζζψκαηνο νχηε ζηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 17. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ην πξφζσπν πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Γήκν 

Νάνπζαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο,  αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Σν χςνο ηεο σο άλσ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα 

είλαη ίζν κε ην 10% ηνπ πνζνχ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

δεκνπξαζία.  Ζ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ εμαιείθεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο φισλ ησλ 

αμηψζεσλ εθ ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. Ζ  εμαζθάιηζε απηή πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο α) γηα δεκηέο απφ 

κεηαβνιέο θαη θζνξέο ζην κίζζην πέξα απφ ηε ζπλήζε ρξήζε, β) γηα ηελ εμφθιεζε θαζπζηεξνχκελσλ 

κηζζσκάησλ, κε ην αλαινγνχλ ζε απηά ηέινο ραξηνζήκνπ, θαη ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απηψλ, γ) ηελ 

θαηαβνιή ζπκθσλεκέλσλ πνηλψλ,  δ) πνηληθήο ξήηξαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε εθπιεξψζεσο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη φηη  άιιν  δελ  πξνβιέπεηε ζην  ζεκείν απηφ αιιά  απνηειεί απαίηεζε  θαη  

πξνθαιεί νηθνλνκηθή δεκηά ζην  Γήκν . 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα πνζά ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ, 

επηδηψθεηαη κε θάζε άιιν λφκηκν κέζν (εκπξάγκαηε αζθάιεηα, θαηάζεζε αγσγψλ θιπ) ε ηθαλνπνίεζε 

απηψλ. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο ε δνζείζα εγγχεζε επηζηξέθεηαη, εθφζνλ ν Γήκνο δελ έρεη θάπνηα απφ ηηο 

αλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ή άιιε ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα κίζζσζε θαηά ηνπ κηζζσηή ή δελ ζπληξέρεη 

ιφγνο θαηαπηψζεσο απηήο, νπφηε απηή ιεηηνπξγεί σο πνηληθή ξήηξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 18. Λνηπνί όξνη    

 

1 ) ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί, ν κηζζσηήο εθηφο ηεο πνηληθήο ξήηξαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη 15. ηνπ παξφληνο 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή θάζε απνδεκίσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα απηήο κε ηε δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχπηεη απφ ηε λέα δεκνπξαζία ηνπ κηζζίνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

2)  Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ αθφκα θαη αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ 

κηζζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (α) ηνπ παξφληνο φξνπ, γηα λνκηθνχο, πγεηνλνκηθνχο ή 

δηνηθεηηθνχο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα 

εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ ππνιεηπφκελσλ κηζζσκάησλ ή 

άιιεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ κηζζσηή.  

 

3) Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ελνηθηαδφκελν αθίλεην, νχηε ππνρξεψλεηαη απφ ηνλ ιφγν απηφ ζηελ επηζηξνθή ή ζηελ κείσζε ηνπ 

κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.  

 

4) Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ηεθκαίξεη φηη:  
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• Ο ελδηαθεξφκελνο επηζθέθηεθε ην ππφ εθκίζζσζε αθίλεην θαη έρεη πιήξε γλψζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ 

νπνία απηφ επξίζθεηαη θαη  

• Ο ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθεξχμεσο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα πλεπψο δε γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε γηα κείσζε κηζζψκαηνο ή γηα απνδεκίσζε ιφγσ 

ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ ή γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ή ηε κε 

πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. . 

 

 5) Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ θζνξέο θαη δεκηέο πνπ ζα πξνμελήζεη ζην κίζζην, 

δηαθνξεηηθά νθείιεη απνδεκίσζε πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εθζέζεσο 

ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

 

6) Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηελ εκέξα ηεο πξνθήξπμεο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ, λα δέρεηαη φζνπο επηζπκνχλ λα εμεηάζνπλ ην κίζζην γηα ηε λέα κίζζσζε.  

 

7) Με ηελ ζχκβαζε απηή δελ εθκηζζψλεηαη άιιν ηκήκα εθηφο απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηεο  

παξνχζαο  εηζήγεζεο . 

 

 8 ) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ πξσηφθνιια παξαιαβήο/παξάδνζεο ηνπ 

θηηξίνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 

 

9 )  Γηα φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 «Πεξί 

θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζε ή 

εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» θαη ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Όξνη  απόδνζεο  κίζζσζεο  

 

 Α) Ο κηζζσηήο κε ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο έρεη ππνρξέσζε ρσξίο εηδνπνίεζε , λα αδεηάζεη θαη 

λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη ην δηακφξθσζε. Γαπάλεο πνπ 

έθαλε ζην κίζζην γηα ηελ βειηίσζή ηνπ δελ αλαδεηνχληαη. Ζ κίζζσζε απηή ξεηά εμαηξείηαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ Ν. 813/1978 «Πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ», ζχκθσλα κε ηελ ζαθή δηάηαμε ηνπ εδαθ. Γ΄ 

ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1229/1982. 

 

 Β) ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζηνλ εθκηζζσηή Γήκνο Νάνπζαο  ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 

θαηά ηελ γηα νπνηαλδήπνηε αηηία ιχζε ηεο θαη γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ παξάδνζε ηεο 

ρξήζεο ή απφ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηή αλέθηθηε φπσο π.ρ. γηα ηε κε απνθφκηζε απφ 

ην κίζζην ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ εηζθφκηζε ζε απηφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, 

ππνρξενχηαη (ν κηζζσηήο) λα θαηαβάιεη ζηνλ εθκηζζσηή απνδεκίσζε, ίζε πξνο ην 1/20  ηνπ χςνπο ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο αλά εκέξα κε παξάδνζεο ησλ κηζζίσλ. ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ λέα 

δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ζε λέν κηζζσηή, επεηεχρζε δηαθνξεηηθφ  κίζζσκα ,ηφηε 

ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 8  ηεο παξνχζαο  δηαθήξπμεο , ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη θάζε άιιε 

απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα ηελ παξαπάλσ αηηία.  

 

Γ) Ο εθκηζζσηήο θαηά ηελ ιήμε ή ιχζε ηεο κηζζψζεσο, εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ειεχζεξε ηε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηθαηνχηαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη κε δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή, λα 

απνθνκίζεη ηα εηζθνκηζζέληα ζε απηφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, θηλεηά πξάγκαηα ησλ 

νπνίσλ θαηά ηεθκήξην ακάρεην ζεσξείηαη θχξηνο θαη λνκέαο (ν κηζζσηήο) θαη επίζεο δηθαηνχηαη είηε λα ηα 

απνζεθεχζεη είηε λα ηα απνξξίςεη σο άρξεζηα, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε.  

 

Γ) ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηθλπφκελνο κηζζσηήο είλαη εηαηξεία ζπκθσλείηαη ξεηά φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κηζζψζεσο απαγνξεχεηαη ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή, ε κεηαηξνπή ηεο ζε εηαηξεία 

άιινπ ηχπνπ, ε ζπλέλσζε ή ε ζπγρψλεπζή ηεο κε άιιε εηαηξεία, σο θαη ε αιιαγή ηεο εηαηξηθήο 

επσλπκίαο, ε δε παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο κε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 
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ζπλέπεηεο, φπσο θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο, ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ 

κηζζσκάησλ, απνδεκίσζε θ.α. πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ φξν ηεο δηαθήξπμεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 20.πληήξεζε κηζζίνπ  

 

Τπνρξεώζεηο πληήξεζεο Δμνπιηζκνύ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ. 

20.1  Σςνηήπηζη 

Ζ ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ αλαβαηήξσλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Δηδηθφηεξα ζηνπο 

αλαβαηήξεο ζα ηεξεζνχλ ηα φζα νξίδνληαη ζην ΦΔΚ 1339/16-10-2002 «Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ηνπξηζηηθψλ αλαβαηήξσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ πνπ αθνξνχλ δηάζσζε επηβαηψλ θαη ιεηηνπξγία 

ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ», θαη ζηελ νδεγία 2000/9/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ. 

Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ 

αλαβαηήξσλ, ηνπο εηήζηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο (Δ1) θαζψο. 

Ο Δθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο 

πεληαεηίαο (Δ2) πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο 

αλαβαηήξεο ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ζπληεξήζεσλ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπο πξνγελέζηεξνπο 

ειέγρνπο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ ζην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία 

ηνπο φινη νη ζπξφκελνη αλαβαηήξεο νθείινπλ λα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζαηδφλ 2016-2017 ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο κε θαηαζηξνθηθνχ ειέγρνπο πεληαεηίαο (Δ2). 

20.2  Οπιζμόρ  

Ωο «πληήξεζε» νξίδεηαη θάζε επηζεψξεζε, ηξνπνπνίεζε, επηζθεπή, αληηθαηάζηαζε, απνθαηάζηαζε, 

επαλέληαμε, αλαβάζκηζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ / κεραλεκάησλ / εμνπιηζκψλ ηνπ 

ΥΚ 3-5 Πεγάδηα ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθδνζε αλαθνξάο απφ ηνλ Μηζζσηή. Ζ πληήξεζε 

δηαθξίλεηαη ζε Πξνιεπηηθή – Πξνγξακκαηηζκέλε θαη Έθηαθηε – Γηνξζσηηθή. Ο Μηζζσηήο βαξχλεηαη κε 

φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 

 

20.3  Πποληπηική – Ππογπαμμαηιζμένη Σςνηήπηζη  

Οη Τπεξεζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαβαηήξσλ-Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ – εμνπιηζκνχ ηνπ ΥΚ 3-5 

Πεγάδηα θαη γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο, ελφςεη ηεο θζνξάο, ηεο παιαηφηεηαο θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο Μηζζσηήο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ζπλνιηθά φιεο 

ηηο εξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή ηνπ θάζε κεραλήκαηνο πνπ ζα πεξηέιζεη ζηε ρξήζε ηνπ Μηζζσηή. 

Ο Μηζζσηήο κε ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο νθείιεη λα αθνινπζεί πηζηά ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη φπνηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θξίλεη 

ζθφπηκεο γηα ηελ άξηζηε θαη αζθαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, θαηφπηλ 

αλαθνξάο πξνο ηνλ Δθκηζζσηή. Ο Μηζζσηήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία  έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο απφ ηνλ Δθκηζζσηή ζα ελεξγεί 

ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ πξνζσξηλά ππνβιεζέλ Πξφγξακκα πληήξεζεο θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε 

θάιπςεο ησλ Απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο.   

ε πεξίπησζε βιάβεο ε νπνία νθείιεηαη ζε ειιηπή ή αλεπαξθή Πξνιεπηηθή πληήξεζε (ε νπνία ζα 

πξνθχπηεη απφ ηε κε ηήξεζε ή ηελ θαζπζηεξεκέλε ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο κε επζχλε ηνπ 

Μηζζσηή) ή ζε θαθφ ρεηξηζκφ ή ζε θαθνηερλίεο ηνπ Μηζζσηή, ν Μηζζσηήο ζα βαξχλεηαη επηπιένλ κε ην 

θφζηνο ηνπ αληαιιαθηηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Οη εξγαζίεο 
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ζπληήξεζεο κε ηηο ζρεηηθέο εκεξνκελίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν ζπληήξεζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

εγθαηάζηαζεο-ζηνηρείνπ εμνπιηζκνχ. 

ε βιάβεο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ παιαηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Μηζζσηήο δελ ζα 

βαξχλεηαη επηπιένλ κε ην θφζηνο ηνπ αληαιιαθηηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο παξά κφλνλ γηα ην θφζηνο ηνπνζέηεζήο ηνπ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε ηηο ζρεηηθέο εκεξνκελίεο 

ζα πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν ζπληήξεζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο εγθαηάζηαζεο-ζηνηρείνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη θαηάιιειν έληππν κε ¨ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΝΣΖΡΖΖ¨ φπνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εκεξνινγηαθά. Κάζε θηίξην, κεράλεκα, εμνπιηζκφο ζα 

δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ αξρείν ζπληήξεζεο φπνπ ζα αξρεηνζεηνχληαη φιεο νη αλαθνξέο ζπληήξεζεο 

είηε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μηζζσηή είηε εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Μηζζσηή. 

20.4  Βαζικέρ απσέρ ππογπαμμαηιζμού Σςνηήπηζηρ  

Ο Μηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηεί αλειιηπψο κε ηελ θαη‟ ειάρηζηνλ δεηνχκελε 

ζπρλφηεηα ζην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε κεραλήκαηνο αλά θαηεγνξία θαη είδνο 

εγθαηάζηαζεο / εμνπιηζκνχ πεξηνδηθφηεηα, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνιεπηηθή «Πεξηνδηθή πληήξεζε», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

θαη‟ ειάρηζηνλ αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εγρεηξίδηα θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζπλ 

φπνηεο άιιεο θξίλεη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ – ζηνηρείσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα.  

Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα ειέγμεη ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΥΚ 3-5 Πεγάδηα 

θαη λα ζπκπιεξψζεη αλ ην θξίλεη απαξαίηεην ή εάλ είλαη ειιηπή. 

 

20.5  Ππογπάμμαηα ζςνηήπηζηρ 

Ο Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην Πξφγξακκα πληήξεζεο 

θηηξίσλ, αλαβαηήξσλ – Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ – εμνπιηζκψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε 30 

(ηξηάληα) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο. 

 

20.6  Σςνηήπηζη με ηην λήξη ηηρ ζύμβαζηρ 

πκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Μηζζσηή έλαληη ηνπ Δθκηζζσηή απνηεινχλ νη εμήο ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, 

ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ πηζηψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ ηνπ Υ.Κ. κε ηελ ιήμε ηεο 

παξνχζαο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο Μηζζσηηθήο χκβαζεο. Καη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

 

20.6.1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΙΣΩΝ-ΑΝΑΒΑΣΗΡΩΝ 

Πίζηα παηδηθή (baby): 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• ηνπνζέηεζε baby-lift 

• ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε baby-lift 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

Πίζηα Φίιηππνο (.1) 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• ιίπαλζε κχινπ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα ζπξκαηνζρνίλνπ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ηνπνζέηεζε αγθπξψλ επί ζπξκαηνζρνίλνπ 

• καγλεηνζθφπεζε ζπξκαηνζρνίλνπ  

• έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε πηζαλψλ βιαβψλ ειεθη. πίλαθα θαη απηνκαηηζκψλ 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

Πίζηα ηέινο Παξαδείζνπ (.2) 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• ιίπαλζε κχινπ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 
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• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα ζπξκαηνζρνίλνπ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ηνπνζέηεζε αγθπξψλ επί ζπξκαηνζρνίλνπ 

• καγλεηνζθφπεζε ζπξκαηνζρνίλνπ  

• έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε πηζαλψλ βιαβψλ ειεθη. πίλαθα θαη απηνκαηηζκψλ 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

Πίζηα Αξηζηνηέιεο (.3) 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• ιίπαλζε κχινπ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα ζπξκαηνζρνίλνπ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ηνπνζέηεζε αγθπξψλ επί ζπξκαηνζρνίλνπ 

• καγλεηνζθφπεζε ζπξκαηνζρνίλνπ  

• έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε πηζαλψλ βιαβψλ ειεθη. πίλαθα θαη απηνκαηηζκψλ 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

Πίζηα Παξάδεηζνο 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• απνθαηάζηαζε ηεξέλ πίζηαο 

Πίζηα Λνχθη 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• απνθαηάζηαζε ηεξέλ πίζηαο 

Πίζηα Αξηζηνηέιεο θνξπθή (.4) 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ πίζηαο 

• ιίπαλζε κχινπ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα ζπξκαηνζρνίλνπ ζπξφκελνπ αλαβαηήξα 

• ηνπνζέηεζε αγθπξψλ επί ζπξκαηνζρνίλνπ 

• καγλεηνζθφπεζε ζπξκαηνζρνίλνπ  

• έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε πηζαλψλ βιαβψλ ειεθη. πίλαθα θαη απηνκαηηζκψλ 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

ΔΝΑΔΡΗΟ ΑΝΑΒΑΣΖΡΑ 
• θαζαξηζκφο θαη απνςίισζε ηεξέλ θάησζελ φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ αλαβαηήξα 

• ιίπαλζε κχινπ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ελαέξηνπ αλαβαηήξα 

• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα ζπξκαηνζρνίλνπ ελαέξηνπ αλαβαηήξα 

• καγλεηνζθφπεζε ζπξκαηνζρνίλνπ  

• έιεγρνο θαη κέηξεζε θξελαξηζκάησλ αλαβαηήξα κε εηθνληθή θφξησζε 

• αγθχξσζε θαξεθιψλ 

• έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε πηζαλψλ βιαβψλ ειεθη. πίλαθα θαη απηνκαηηζκψλ 

• Δηήζηνο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε Δ1 

 

20.6.2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΣΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
• θνιιήζεηο-εληζρχζεηο ζαζηψλ, καραηξηψλ, ζθνππψλ-θξεδψλ θηι 

• ιίπαλζε-γξαζάξηζκα κεραληθψλ κεξψλ 

• ηνπνζέηεζε εξππζηξηψλ (αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ) 

• γεληθφ εηήζην ζέξβηο (ζπληήξεζε αληιηψλ θίλεζεο, θξέλσλ, έιεγρνο θεληξηθνχ computer, πφκπεο 

ηηκνληψλ θ.α.) 

 

20.6.3 ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΥΝΗΣΗ ΥΙΟΝΩΗ 
• Δηήζηα ζπληήξεζε θαλνληψλ 

• Λίπαλζε θαλνληψλ 

• Έιεγρνο- ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε "κπεθ" θαη αθξνθπζίσλ θαλνληψλ θαη ιαληδψλ  

• Καζαξηφηεηα θξνπλψλ 

• Έιεγρνο αληηζηάζεσλ θξεαηίσλ 

• Πιήξσζε δηθηχνπ ηερλεηήο ρηφλσζεο (δνθηκέο) 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ νπζηψδεηο φξνπο ηεο Μηζζσηηθήο ζχκβαζεο. 

Ο Δθκηζζσηήο δειψλεη, φηη ε εθ λένπ αλάζεζε ζηνλ ίδην Αλάδνρν είλαη δπλαηή απφ ηνλ Δθκηζζσηή, ππφ 

ηνλ φξν φηη ν Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρεη ηεξήζεη ζην έπαθξν ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα 
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ζχκβαζε κίζζσζεο, νη νπνίνη δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλείηαη φηη είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

απηήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζνχλ απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο  δεκηέο ή θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε θαθή 

ρξήζε ή αλεπαξθή ζπληήξεζε ή ηέινο θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ κηζζίνπ , έζησ θη αλ 

εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά, ζα θαιείηαη ν κηζζσηήο έγγξαθα λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη θζνξψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί. 

 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί ζηνλ κηζζσηή πεξάζεη άπξαθηε θαη εμαθνινπζεί απηφο λα αξλείηαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη θζνξψλ ηνπ κηζζίνπ , είλαη δπλαηφλ ν εθκηζζσηήο λα πξνβεί, γηα 

ινγαξηαζκφ θαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή, ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπψλ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ζρεηηθή δαπάλε είλαη δπλαηφλ λα εηζπξαρζεί θαη πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ κηζζσηή, 

αθνχ εθδνζεί θαηαινγηζηηθή απφθαζε απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο ζε βάξνο ηνπ.  

 

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ζπλνκνινγείηαη ξεηά φηη άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα 

ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ εληνιή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή 

ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη απφ απηή .  

 

ΑΡΘΡΟ  21.Δπζύλεο  Δθκηζζσηή   

 

Ο Γήκνο  Νάνπζαο  δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηπρφλ απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ γηα ιφγνπο δεκνζίαο αζθάιεηαο ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 22.Πεξηπηώζεηο  ιύζεο  ζύκβαζεο  - θαηαγγειία  

 

1) Ο Γήκνο Νάνπζαο  ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ 

ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο , θαζψο θαη γηα θαζπζηέξεζε ηνπ κηζζψκαηνο ζε φπνην ιφγν ή αηηία θαη αλ 

νθείιεηαη απηή, έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη αλ ζέιεη ηε ζχκβαζε ιπκέλε ή λα θάλεη έμσζε ζηνλ 

κηζζσηή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ αξηζκψλ 647 θαη επνκ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο . 

2) Ο ίδηνο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζχκβαζε κηζζψζεσο απφ ππαηηηφηεηα 

ηνπ ή κεηά απφ αίηεζή ηνπ, ζηελ θαηαβνιή θαη ησλ ππνινίπσλ κηζζσκάησλ κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 

κηζζψζεσο σο πνηληθή ξήηξα ρσξίο λα απνθιείεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  λα επηδηψμεη θαη 

άιιε απνδεκίσζε.  

3) Δθηφο απφ ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο  θαηά ηα αλσηέξσ , ε ιήμε 

ηεο ζπκβάζεσο ρσξεί απηνδηθαίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ κηζζσηή. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ην κίζζην πεξηέρεηαη ζηε θαηνρή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ 

κηζζσηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα, γηαηί πξφθεηηαη πεξί ελνηθίαζεο ηδηαηηέξνπ δηθαηψκαηνο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ  ρψξν θαη ην δηθαίσκα απηφ είλαη πξνζσπνπαγέο.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε κίζζσζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο αλαθαινχκελε, ν κίζζηνο ρψξνο πεξηέρεηαη 

απηφκαηα ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα ζηνπο θιεξνλφκνπο 

ηνπ κηζζσηή.  

 

4) Καηά ηελ απνρψξεζή ηνπ ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εθπιήξσζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εμνθιεηηθή απφδεημε ππνρξεψζεσλ πξνο θάζε Οξγαληζκφ Κνηλήο 

Ωθέιεηαο θαη πξνο ην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 23. Ιζρύνλ Γίθαην - Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

 

Ο δηαγσληζκφο θαη ε χκβαζε Μίζζσζεο δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 

Γηα θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο 

αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Ζκαζίαο, φιεο δε νη αγσγέο επηδίδνληαη ζηνλ Δθκηζζσηή.  

 

ΑΔΑ: 6ΑΕΜΩΚ0-ΗΨΘ



                                                                                                     E.3311.01  ΗΜ/ΝΙΑ: 01/01/2008 

ΑΡΘΡΟ 24. Άδεηεο  ιεηηνπξγίαο  κηζζίνπ   

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εθνδηαζζεί κε φιεο αλεμαηξέησο ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο άδεηεο 

(ελδεηθηηθά άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θιπ) κε δαπάλε ηνπ, δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δηθή ηνπ επζχλε. Ο Γήκνο Νάνπζαο  ζα 

παξάζρεη ππνζηήξημε παξέρνληαο ηα πθηζηάκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ. ε πεξίπησζε 

πνπ ν κηζζσηήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα, ν εθκηζζσηήο (Γ.Ν.) δελ 

θέξεη θακία απνιχησο επζχλε. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Γεκνζίεπζε  δηαθήξπμεο   

 

Ζ  δηαθήξπμε  ζα δεκνζηεπζεί  κε θξνληίδα Γεκάξρνπ  ηνπιάρηζηνλ  δέθα (10)  εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην εκθαλέζηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ.  

Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ( https://diavgeia.gov.gr/), ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α‟/13-7-2010) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα”». 

Πεξίιεςε  ηεο  δηαθήξπμεο  ζα  δεκνζηεπζεί  ζε κία   εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ,  ζε κηα νηθνλνκηθή 

εθεκεξίδα κε παλειιήληα θπθινθνξία θαζψο  θαη ζε  κία εβδνκαδηαία ηεο Νάνπζαο. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζα βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή 

πνπ ζα αλαθεξπρζεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Οη  ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη απφ απηφλ απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 26. Δπαλάιεςε  Γεκνπξαζίαο  

 

 Ζ  επαλάιεςε  ηεο  δεκνπξαζίαο  γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 &1 ηνπ Ν. 

3463/2006,  πνπ  πξνβιέπεη  φηη  αλ  ε  δεκνπξαζία  δελ  θέξεη  απνηέιεζκα  επαλαιακβάλεηαη. Αλ θαη ε 

δεχηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία,   ηεο  

νπνίαο  ηνπο  φξνπο  θαζνξίδεη  ην  Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ: α) ην απνηέιεζκα 

απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή 

αξρή, θξηζέληνο αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ιφγσ ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε 

ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ή/θαη ν 

εγγπεηήο ηνπ αξλεζνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξναπαηηνχκελα, δελ πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηα 

πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο.  

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή 

απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 

ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Ζ επαλαιεπηηθή 

δεκνπξαζία  ζα  δεκνζηεπζεί  ζχκθσλα  κε  ην  παξαπάλσ  άξζξν  25.  Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία,  κε  ηελ  

επηθχιαμε  ηεο  πεξίπησζεο  (β), εδαθ. 2  („‟δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ‟‟).  

Ζ δεκνπξαζία καηαηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζνχλ 

ειιείςεηο απηψλ πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο δηαθήξπμεο εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηα  ζπλαθή κ΄απηά πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πεξί εθκηζζψζεσλ 

δεκνηηθψλ ρψξσλ - θηηξίσλ . 
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ΑΡΘΡΟ 27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ  
 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ: 

1) Αληηδεκαξρία  Οηθνλνκηθψλ - Γηνηθεηηθψλ -Αλάπηπμεο  

 Αληηδήκαξρνο  Παζρνχια -εξδαξίδνπ Υξχζα . 

Σει. 2332350332 ,    email :  pasxoula@naoussa.gr 

2)  Γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  

Αξκφδηα ππάιιειν, θ. Αλζνπνχινπ Μπξνχια  

Σειέθσλν 2332350340 , FAX 2332024260. Email: myroula@naoussa.gr  

 

 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

 

 ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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