
 
 

 1 

                                                 

 

      
 

 

    

 
                       
 

Αξ. πξση.  5082       

Νάνπζα 15 /04/2022 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ  ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟΤ (ΠΑΓΚΟ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ) ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΥΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ ΣΑ ΙΒΟΡΙΑ 

ΝΑΟΤΑ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΙΑ 23 Σ.Μ. ΣΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΓΙΑ ΣΔΔΡΑ ΥΡΟΝΙΑ 

 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

Έχοντας   σπόυη : 

α) ηο Νόμο 3463/06 

β) Σελ 86/ 2021   απφθαζε  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε  θίλεζε 

δηαδηθαζίαο εθκίζζσζεο  ηνπ αλαςπθηεξίνπ ( ΠΑΓΚΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ) πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

θηεξίνπ ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο ζηα Ιζβφξηα Νάνπζαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 23 η.κ. φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ζπλεκκέλε θάηνςε ηνπ θηεξίνπ, κε αξ. νηθνδνκηθήο άδεηαο 48/2005, γηα 4 ρξφληα, κε ην ζχζηεκα 

ηνπ αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. 

 O ππφ  εθκίζζσζε  ρψξνο  είλαη θαηάζηεκα  πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ) κε  ζπγθξφηεζε  

«Καηεγνξία iv Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο κεξηθήο επεμεξγαζίαο πξφρεηξνπ 

γεχκαηνο(αλαςπθηήξην)» 

 
 

γ) ηην Α.Π. 115/2022     Οικονομικής   Επιηροπής με ηην οποία καθορίζηηκαν οι όροι ηης δημοπραζίας. 

  ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ 
ΝΑΟΤΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 
ΓΗΜΑΡΥΙΑ 30, ΝΑΟΤΑ 
59200 
Τηλ. 23323 50337, 

 www.naoussa.gr 
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δ) ηο Π.Δ. 270/81 περί καθοριζμού ηφν οργάνφν ηης διαδικαζίας και ηφν όρφν διενέργειας δημοπραζιών για 

εκποίηζη  ή  εκμίζθφζη πραγμάηφν ηφν Δήμφν  και Κοινοηήηφν. 

ε) Το Ν. 3852/2010 άρθρο 72, παρ. 1 , όπφς ιζτύει περί καηαρηίζεφν ηφν όρφν ηφν δημοπραζιών από ηην Οικονομική 

Επιηροπή. 

 

                                                               ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ    

  Σελ δηελέξγεηα  αλνηθηήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα  ηελ  
εθκίζζσζε  ηνπ αλαςπθηεξίνπ  « Πάγθνπ εμππεξέηεζεο » ( 23 ηεη. κέηξσλ ,πεξίπνπ ) εληόο ηνπ 
θηηξίνπ ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο, ζηελ ζέζε ‘Ιζβόξηα-Νπκθαίν’ αξραίαο Μίεδαο, ζηνλ Γήκν 
Νάνπζαο,  κε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, ζην μύιηλν 
δάπεδν ηύπνπ θαηαζηξώκαηνο, ΒΓ ηνπ θηεξίνπ ( κπξνζηηλή πιεπξά ) θαη  ζην μύιηλν δάπεδν 
ηύπνπ θαηαζηξώκαηνο ΝΑ ηνπ θηεξίνπ ( πίζσ πιεπξά ) θαη ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν σο έρεη  γηα 
ηέζζεξα ρξόληα, κε  ζπγθξόηεζε  «Καηεγνξία iv Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο παξαζθεπήο θαη 
δηάζεζεο κεξηθήο επεμεξγαζίαο πξόρεηξνπ γεύκαηνο(αλαςπθηήξην)» κε ηνπο παξαθάησ όξνπο. 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΚΜΙΘΧΗ  

ΑΡΘΡΟ 1  

                                      Πεξηγξαθή αθηλήηνπ – ρξήζε  

 

Δίδνο: Καηάζηεκα  πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ) κε  ζπγθξφηεζε  «Καηεγνξία iv Δπηρείξεζε 

Μαδηθήο Δζηίαζεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο κεξηθήο επεμεξγαζίαο πξφρεηξνπ γεχκαηνο (αλαςπθηήξην)» 

Ο ρψξνο ηνπ αλαςπθηεξίνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο θαη πεξηιακβάλεη  ηνλ 

Πάγθν εμππεξέηεζεο      ( 23 ηεη. κέηξσλ ,πεξίπνπ ),  κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν, μχιηλν δάπεδν ηχπνπ θαηαζηξψκαηνο, ΒΓ ηνπ θηεξίνπ ( κπξνζηηλή πιεπξά ), θαη  ζην 

μχιηλν δάπεδν ηχπνπ θαηαζηξψκαηνο ΝΑ ηνπ θηεξίνπ ( πίζσ πιεπξά ), πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλεκκέλε θάηνςε, θαη ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν σο έρεη.  ε γεπεδηθή έθηαζε επί αγξνηεκαρίνπ ρνιήο Αξηζηνηέινπο κε αξηζκφ ΑΣΑΚ 

01091017750 θαη  ΑΣΑΚ θηεξίνπ 01091016773, ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, θαη απνηειείηαη απφ θχξην ρψξν 

θαη ρξήζε WC ( κία αλδξψλ – κία γπλαηθψλ θαη κία γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε θνηλφ πξνζάιακν ).    

Τθίζηαηαη λνκίκσο, θαη  έρεη εθδνζεί ζρεηηθά   ε  κε αξηζκφ 48/2005  νηθνδνκηθή  άδεηα.  

 Σν θαηάζηεκα  πεξηιακβάλεη ηνλ πάγθν εμππεξέηεζεο ( ηξαπέδηα  & θαξέθιεο θιπ ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα απνγξαθήο εμσηεξηθνχ ρψξνπ ) 

 Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην αλαςπθηήξην  κε πξσηφθνιιν πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ 

Γήκν Νάνπζαο  θαη ην νπνίν ζα έρεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο εκέξαο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, αιιά 

θαη λα εμαζθαιηζζεί ε εληαία αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ην έγγξαθν απφ 

17/07/2020 ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. 

1. Σα θαζίζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ΒΓ εμσηεξηθφ ρψξν, θάησ απφ ηελ ππάξρνπζα 

πέξγθνια, θαη ελδερνκέλσο γηα ηνλ ΝΑ εμσηεξηθφ ρψξν ζα είλαη  κεηαιιηθά θαη βακκέλα ζην 

ρξψκα ηνπ θέξνληα κεηαιιηθνχ νξγαληζκνχ ηεο πέξγθνιαο. 

2. Η ζθίαζε ηεο πέξγθνιαο ζα γίλεη κε αλαξξηρψκελε θχηεπζε. 

3. Γηα ηελ πεξίπησζε ζθίαζεο ησλ θαζηζκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πθαζκάηηλεο νκπξέιεο ζην 

ρξψκα ηεο άκκνπ, ρσξίο δηαθεκηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

4. Δπηγξαθέο δηαθεκηζηηθψλ πξντφλησλ, ςπγεία ή άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, αλαξηεκέλνη 

θαηάινγνη θαη πηλαθίδεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θακία πεξίπησζε εμσηεξηθά.            
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Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Σν αλαςπθηήξην ζα ιεηηνπξγεί  θαζεκεξηλά θαηά ηηο ψξεο θαη εκέξεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο, θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί ην σξάξην ιεηηνπξγίαο , 

έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην γξαθείν πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ( Μάην 

έσο Οθηψβξην ), θαη θαηά ηεο εκέξεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη ζπλαπιηψλ . 

Ο κηζζσηήο ζα θάλεη ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ( σο έρνπλ ), κε ηελ ππνρξέσζε λα ηα 

ζπληεξεί θαη λα ηα δηαηεξεί ζηελ ζεκεξηλή ηνπο θαιή  θαηάζηαζε κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθά ηνπ έμνδα, 

φπσο επίζεο θαη απηά ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. . 

Άξζξν 2 

                                           ύζηεκα ηνπ Δηαγσληζκνύ 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ηνπ θαλεξνχ  πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε πξνθνξηθέο 

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

ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 3  
                                    Σξόπνο δηελέξγεηαο Δεκνπξαζίαο  

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

δεκνπξαζίαο   θάθειν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα  δηθαηνινγεηηθά ηεο  δεκνπξαζίαο. 

Μεηά δε ηελ εμέηαζε ησλ απαξαηηήησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή εθάζηνπ,  θαη 

ηελ εθδίθαζε ηπρφλ πθηζηακέλσλ ελζηάζεσλ, ζα αξρίζεη  ε πιεηνδνζία  κεηαμχ ησλ κε απνθιεηζζέλησλ. Η 

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

ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη 

πιήξσο ηνπο φξνπο απηνχο. 

 Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο. Κάζε πξνζθνξά 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε  ζπκκεηέρνληα,  ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ 

ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  

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

επηηξνπή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο  δηαδηθαζίαο , παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην 

έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.  

Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

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

πξαθηηθά.  

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιφ ραξηί. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο   Δπηηξνπήο  Γηαγσληζκνχ 

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 . 

Η  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 .  

 Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξφπν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 

λνκηθέο δηαηάμεηο. 

  

 ΑΡΘΡΟ 4 

                              Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο  
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο 03/05/2022 εκέξα Σξίηε, ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Νάνπζαο (2νο 

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

ζα  αξρίζεη  ε πιεηνδνζία απφ  ηνπο  ελδηαθεξφκελνπο.  

 

 ΑΡΘΡΟ 5 

                                       Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο  
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Ωο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ 

νγδφληα   επξψ  ( 280 €) κεληαίσο  ( 3360 €  εηεζίσο), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο πνζνζηνχ  ραξηνζήκνπ, 

θαζψο θαη θάζε άιιν ηζνδχλακν ηέινο ή θφξνπ πνπ  ηζρχεη ή πνπ ηπρφλ ζα ζεζπηζηεί .  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

                          Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
 Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζα θαηαηεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ κέρξη ηηο 13.30 κ.κ. ηεο εκέξαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ. ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ φινη νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλ θάπνηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, απηφ ζα 

ηνπ αλαθνηλσζεί πξηλ ην  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 

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. 

 6.1   Γηα  λα γίλεη  δεθηόο  ζηε  δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, σο 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ, πνπ  επηζπκεί  λα  

ιάβεη  κέξνο  ζηε δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην 10%  ηνπ εηήζηνπ  κηζζώκαηνο  κε βάζε ην 

νξηδόκελν ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο. Εηδηθόηεξα ζα πξέπεη  λα  θαηαηεζεί 

εγγπεηηθή   ζπκκεηνρήο  αμίαο  336 € (Αλαιπόκελν  σο  εμήο: 280 €  κεληαίσο Υ  12 κήλεο = 3360 Υ 

10% = 336 €). 

 H εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ θαη ζα επηζηξαθεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ εθηόο ηεο εγγπεηηθήο ηνπ ηειεπηαίνπ  

πιεηνδόηε,  ε  νπνία  ζα  ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλαθνίλσζε ζε απηόλ ηεο 

θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 

κε άιιε, θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ  10% επί ηνπ πνζνύ  ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε 

δηάξθεηα 4 (ηεζζάξσλ) εηώλ ηεο κίζζσζεο, πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία,  αιιηώο 

αθπξώλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζε βάξνο ηνπ.  Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πιεηνδόηε κεηά ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο 

ηνλ Δήκν Νάνπζαο . ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα εθπέζεη ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο  κε απιή πξάμε 

ηνπ Δεκάξρνπ.  
6.2   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. 
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 9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

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

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 

 Όηαλ ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηέρεη εηαηξεία:  

Ι) ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά.  

ΙΙ) 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. 

ΙΙΙ).  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. 

 Η 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) όζνη 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 ιεμηπξόζεζκεο 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. Η απφθαζε απνθιεηζκνχ ζα 

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

ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ.  

          Οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα αποτελοφνται από  ζναν  φάκελο:  
  Ανοικτόσ Φάκελοσ (Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ). 
Ο Αλνηθηφο Φάθεινο ζα πεξηέρεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αλά  πεξίπησζε . 

  ΑΡΘΡΟ 7  

                                                 Εγγπεηήο 
 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.  

Ο εγγπεηήο   ζα  πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά  ΜΑΖΘ  κε ηα δηθαηνινγεηηθά  

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

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 

ΑΡΘΡΟ 8  
                                         Δηθαίσκα 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  πιεηνδόηεο  ππνρξενύηαη  : 

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 

πνζνύ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε  δηάξθεηα  4 ( ηεζζάξσλ) εηώλ ηεο κίζζσζεο, πνπ 

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

2)  Να  πξνθαηαβάιεη ζην  ηακείν  ηνπ  Γήκνπ ην  επηηεπρζέλ κίζζσκα   ηξηώλ  ( 3 ) κελώλ. 

 ΑΡΘΡΟ 10  

      Δηάξθεηα εθκίζζσζεο - ππνρξέσζε αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ζα είλαη ηέζζεξα  ( 4 ) έηε θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο, κε δπλαηφηεηα  παξάηαζεο, κεηά απφ ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ. Η παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο απνθαζίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ κηζζσηή .  

Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. Σν 

κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί απφ ηε δεκνπξαζία ζα ηζρχεη γηα ηνπο πξψηνπο δψδεθα κήλεο ηεο κηζζσηηθήο 

πεξηφδνπ. Σα δε κηζζψκαηα ησλ επφκελσλ κελψλ (ησλ επφκελσλ ηνπ πξψηνπ έηνπο), ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαζψο θαη γηα θάζε ρξφλν παξάηαζεο απηήο, 

θαηά ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα 

αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε 

κεηαβνιή), φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ. ΣΑΣ ) ε θάζε πεξίπησζε 

ην αλαπξνζαξκνζκέλν κεληαίν κίζζσκα δελ ζα κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην ήδε θαηαβαιιφκελν, 

αθφκα θαη αλ ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή είλαη αξλεηηθή. Οη αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνληαη 

εηεζίσο σο αλσηέξσ έζησ θαη αλ αθφκα ην ελνίθην πνπ ζα πξνθχπηεη θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζα είλαη 

ππεξπνιιαπιάζην ηνπ (10%) ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 11  
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                        Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο. 

 

Με  ηελ  ππνζεκείσζε  ηνπ  άξζξνπ  9  πεξ.  2)  (πξνθαηαβνιή  κηζζψκαηνο  ηξηψλ    (3)  κελψλ)  ην 

κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη ζην πξψην πελζήκεξν ηνπ κήλα αλαθνξάο. 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.  

ΑΡΘΡΟ 12 
                                    Τπνρξεώζεηο κηζζσηή  

1. Ο εθκηζζσηήο δελ έρεη θακηά επζχλε απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε. 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 Δήκνο Νάνπζαο  δελ έρεη ππνρξέσζε λα 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επηζθεπή επί ηνπ κηζζίνπ, γηα νιόθιεξν ην ζπκβαηηθό ρξόλν ηεο 

κίζζσζεο.  

2. Ο κηζζσηήο  ζα  πξέπεη  λα  θαηαζέηεη  ην  κίζζσκα  ζην  πξώην  πελζήκεξν ηνπ  κήλα αλαθνξάο. 

Η παξαβίαζε ηνπ όξνπ απηνύ απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο θαη θαηάπησζεο ησλ θάζε 

είδνπο εγγπήζεσλ. 
3. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο – κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο  ή ηέιε πνπ 

ηζρχνπλ ζήκεξα θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε θφξνο ή ηέινο πνπ ζα επηβιεζεί ζην κέιινλ, θαη νπνηνδήπνηε 

θφξν θαη ηέινο θαη δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο κηζζσηέο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη νιφθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ  αιιά  θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή, πνπ ππνρξενχληαη ζηελ εκπξφζεζκε θαη αλαληίξξεηε 

θαηαβνιή ηνπο. 

4. Ο κηζζσηήο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα απνδεκίσζε γηα δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε 

πξφζσπα ή πξάγκαηα, έλαληη νπνηνπδήπνηε είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αλαγφκελε ζηε ζθαίξα ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπ επζχλεο. 

 5. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ 

θαη ελ γέλεη ην κίζζην , λα πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε 

θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 6. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε - κε δαπάλεο ηνπ - ηεο αδείαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο γηα ην ελ ιφγσ θαηάζηεκα. 

7. Ο κηζζσηήο  ππνρξεψλεηαη δε λα θάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο αιιά  θαη  λα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 
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8. 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. 

 Ο κηζζσηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ηελ σο άλσ 

αηηία.  

9. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ επίζθεςε 

ζην κίζζην κηα θνξά θάζε έμη (6) κήλεο, 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. 

10.  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 (π.ρ. 

ειαηηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ), ζηελ νπνία παξαιακβάλεη ην κίζζην.  

11. 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.  

Οξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, πνηληθή ξήηξα ζε πνζνζηφ (1/7 )  ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ κεληαίνπ 

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. Η 

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.  

12. 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 . 

13. Κάκε επζμβαςθ ι καταςκευι ςτον ανωτζρω χϊρο πρζπει να είναι απολφτωσ ςφννομθ, να τφχει των 
απαραίτθτων οικοδομικϊν και λοιπϊν  νόμιμων αδειϊν.  
14.  Ολόκλθροσ ο εξοπλιςμόσ του δθμοτικοφ καταςτιματοσ  που τυχόν ιδθ υπάρχει κατά τθν ζναρξθ τθσ 
μίςκωςθσ, παραμζνει ςτθν κυριότθτα του Διμου Νάουςασ . 
15. Κάκε είδουσ κινθτόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα προμθκευτεί με αποκλειςτικι φροντίδα και δαπάνεσ 
του μιςκωτι, χωρίσ καμία υποχρζωςθ του Διμου Νάουςασ  για ςυμμετοχι, κα πρζπει να αναβακμίηει 
τθν ποιότθτα καταςκευισ του χϊρου . 
16. 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. 

              17.     Ο Μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθ ςφμβαςθ με αςφαλι τρόπο για το μίςκιο και τον           
Εκμιςκωτι  και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ, τισ οδθγίεσ κάκε     
αρμόδιασ Δθμόςιασ ι Δθμοτικισ Υπθρεςίασ, που αφοροφν ςτθν υγιεινι, και ςτθν αςφάλεια των εργαηομζνων, 
να προβαίνει χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ θ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ, όπωσ αυτά    
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

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

ππνρξεψλεηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ – πειαηψλ. 
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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. 

 

18. Η υπεκμίςκωςθ του μιςκίου, θ μερικι ι ολικι παραχϊρθςθ κακϋ οιοδιποτε τρόπο του δικαιϊματοσ 
εκμετάλλευςισ του ςε τρίτο, θ  και θ ςιωπθρά ανανζωςθ τθσ μίςκωςθσ απαγορεφονται. Η παραβίαςθ 
του όρου αυτοφ αποτελεί λόγο καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ και κατάπτωςθσ των κάκε είδουσ εγγυιςεων. 
19. Επίςθσ, ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί κάκε υποχρεωτικι διάταξθ νόμου που αφορά τθν λειτουργία 
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  (π.χ. αςτυνομικζσ, πολεοδομικζσ, υγειονομικζσ κ.ά. 
διατάξεισ), ενϊ για κάκε ηθμία που κα προκφψει ςε βάροσ του Διμου Νάουςασ  εξαιτίασ τθσ παράβαςθσ 
από τον μιςκωτι των ανωτζρω διατάξεων, κα οφείλεται αποηθμίωςθ από τον μιςκωτι προσ τον Διμο 
Νάουςασ .  
ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο, ν Γήκνο Νάνπζαο  κπνξεί λα ηνλ 

θεξχμεη έθπησην, κε φιεο ηηο εμ απηνχ πξνεξρφκελεο ζπλέπεηεο. 

                                   

ΑΡΘΡΟ 13 

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

ππαηηηφηεηά ηνπ, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά 

επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 Η 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. 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 (1/7) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο 

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

απηφ.  

ΑΡΘΡΟ 14 

                           Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε - Επέθηαζε  
 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 (1/7) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κεληαίνπ 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 

παξαδψζεη ηα θιεηδηά ηνπ κηζζίνπ, νπφηε έρεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο κέρξη ηεο παξαδφζεσο ησλ 

θιεηδηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 15  

                                            Επζύλε Δήκνπ  
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. 

ΑΔΑ: 6ΥΓΝΩΚ0-2ΜΧ
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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 16  

                         Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζε 
 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 πνζνύ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε  δηάξθεηα 4 ( ηεζζάξσλ) 

εηψλ ηεο κίζζσζεο, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία.  Η θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ 

εμαιείθεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο φισλ ησλ αμηψζεσλ εθ ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. Η  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 17  

                                              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 12 πεξ. 11. 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) Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ηεθκαίξεη φηη:  

• 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 1 ηεο  

παξνχζαο  δηαθήξπμεο  . 

ΑΔΑ: 6ΥΓΝΩΚ0-2ΜΧ
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 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 18  
                                 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. Η 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 1/7  ηνπ χςνπο ηνπ 

κηζζψκαηνο πνπ θαηέβαιε θαηά ην ηειεπηαίν πξν ηεο ιήςεσο ή ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο κήλα. ε 

πεξίπησζε πνπ κεηά απφ λέα δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ζε λέν κηζζσηή, επεηεχρζε 

δηαθνξεηηθφ  κίζζσκα ,ηφηε ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 9  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 

ζπλέπεηεο, φπσο θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο, ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ 

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

ΑΡΘΡΟ 19 
                         πληήξεζε κηζζίνπ  

1) 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. 

2) 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.  

3) 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  20 
                                   Επζύλεο  Εθκηζζσηή   

ΑΔΑ: 6ΥΓΝΩΚ0-2ΜΧ
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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 21 
                             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  πξνβιεπφκελε ζηνλ λφκνδηαδηθαζία 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 22 

                                   Θζρύνλ Δίθαην - Επίιπζε Δηαθνξώλ 
 Ο δηαγσληζκφο θαη ε χκβαζε Μίζζσζεο δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

Για κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ 
αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ημακίασ , όλεσ δε οι αγωγζσ επιδίδονται ςτον Εκμιςκωτι.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 
                            Άδεηεο  ιεηηνπξγίαο  κηζζίνπ   

Σν  κίζζην , όπσο  απηό πεξηγξάθεηαη  ζην άξζξν 1 ηεο  παξνύζαο  ζύκβαζεο , εθκηζζώλεηαη  κε  

ζθνπό   λα  δηέπεηε από ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο  πνπ αθνξνύλ ηελ αληηζηνίρεζε« Καηεγνξία iv 

Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο κεξηθήο επεμεξγαζίαο πξφρεηξνπ γεχκαηνο 

(αλαςπθηήξην)» 

  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 24 
                                       Δεκνζίεπζε  δηαθήξπμεο   

Η  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 ΓΙΑΤΓΔΙΑ ( 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”». 

ΑΔΑ: 6ΥΓΝΩΚ0-2ΜΧ
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Πεξίιεςε  ηεο  δηαθήξπμεο  ζα  δεκνζηεπζεί  ζε κία   εκεξήζηα  εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ. 

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 25 
                                Επαλάιεςε  Δεκνπξαζίαο  

 Η  επαλάιεςε  ηεο  δεκνπξαζίαο  γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192  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.  

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 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. 

Η 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. Η επαλαιεπηηθή 

δεκνπξαζία  ζα  δεκνζηεπζεί  ζχκθσλα  κε  ην  παξαπάλσ  άξζξν  24.  Η 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‟‟).  

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  

 
ΑΡΘΡΟ 26 

                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

 1) Γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  

Αξκφδηα ππάιιειν, θ. Αλζνπνχινπ Μπξνχια  

Σειέθσλν 2332350340 . Email: myroula@naoussa.gr   

 

2) Γξαθείν πεξηνπζίαο  

Αξκφδηνο ππάιιεινο , θ. Αλησληάδεο Νίθνο 

Σειέθσλν 2332350337 email: andoniadis@naoussa.gr  
 
 
                               
                                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
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