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Έρνληαο   ππόςε : 
α) ην Νόκν 3463/06 
β) ηελ αξηζ. 9/2022 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε γηα 4 έηε , κε θαλεξή 
πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηνπ Κπιηθείνπ ζην θνιπκβεηήξην ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πόιεσο  
Νάνπζαο ζηνλ Αγ. Νηθόιαν, ηνπ  νπνίνπ  ιήγεη ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ησλ δύν εηώλ πνπ είρε δνζεί   
κε ηελ  αξ. απόθαζεο 07/2020  Γ.Σ. Νάνπζαο, ζηηο 02/03/2022. 
 
γ) ηελ Α.Π. 46/2022   Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο. 
δ) ην Π.Γ. 270/81 πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ 
γηα εθπνίεζε  ή  εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ  θαη Κνηλνηήησλ. 
ε) Τν Ν. 3852/2010 άξζξν 72, παξ. 1 , όπσο ηζρύεη πεξί θαηαξηίζεσλ ησλ όξσλ ησλ δεκνπξαζηώλ από 
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
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  Τελ δηελέξγεηα  αλνηθηήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα  ηελ  εθκίζζσζε  ηνπ   
Κπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ Κιεηζηνύ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πόιεσο 
Νάνπζαο ζην Άιζνο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 115 η.κ., ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, γηα ηέζζεξα ( 
4) ρξόληα κε ην ζύζηεκα ηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο,   κε ηνπο 
παξαθάησ όξνπο. 
 
                                                    ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΘΩΗ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
                                      Πεξηγξαθή αθηλήηνπ – ρξήζε  
 
Δίδνο: Κπιηθείν. 
 
 Ο ρώξνο ηνπ θπιηθείνπ « Δπηρείξεζεο Μαδηθήο Δζηίαζεο Μεξηθήο Δπεμεξγαζίαο ( πξόρεηξνπ γεύκαηνο) » 
γηα θαζήκελνπο πειάηεο,  βξίζθεηαη εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ ζην  Άιζνο  Αγίνπ 
Νηθνιάνπ.  
O ππό  εθκίζζσζε  ρώξνο  θαηαιακβάλεη  ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 115 η.κ., πεξηιακβάλεη  2 πάγθνπο 
ιεηηνπξγίαο θαη  δηαζέηεη  10 ηξαπέδηα , 40 θαζίζκαηα,  2 ηειενξάζεηο, 2 θιηκαηηζηηθά, θαη παξαρώξεζε 
ρώξνπ γηα ρξήζε 4  WC παξαπιεύξσο ηνπ θπιηθείνπ ( κία αλδξώλ – κία γπλαηθώλ θαη από  κία γηα άηνκα 
κε εηδηθέο αλάγθεο, κε θνηλό πξνζάιακν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 1.1 θαη 1.2 από απηέο ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ 
1.1 θαη 1.2 από ησλ αλδξώλ ).    
 
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην θηίξην κε πξσηόθνιιν πνπ ζα ζπληαρζεί από ηνλ Γήκν 
Νάνπζαο  θαη ην νπνίν ζα έρεη αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο εκέξαο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηελ 
ζπκπιήξσζε εμνπιηζκνύ όπσο λεξνρύηεο, ςπγεία, εξκάξηα, ινηπέο θαηαζθεπέο, θιπ , γηα ζπλδέζεηο κε 
ππάξρνλ δίθηπν απνρέηεπζεο, λεξνύ, ειεθηξνδόηεζεο, θιπ, αιιά θαη εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπώλ ζηνπο 
δηαηηζέκελνπο ρώξνπο ζα ππνβιεζεί ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα έγθξηζε ζηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο , ώζηε λα ηεξεζνύλ θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αιιά θαη λα εμαζθαιηζζεί ε εληαία 
αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2  
                       Σξόπνο δηελέξγεηαο Δεκνπξαζίαο  
 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνύ ηελ εκέξα θαη ώξα ηνπ δηαγσληζκνύ, κεηά δε ηελ εμέηαζε ησλ απαξαηηήησλ πξνϋπνζέζεσλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή εθάζηνπ-εο, θαη ηελ εθδίθαζε ηπρόλ πθηζηακέλσλ ελζηάζεσλ, ζα 
αξρίζεη ε πιεηνδνζία κεηαμύ ησλ κε απνθιεηζζέλησλ. Η ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνϋπνζέηεη θαη απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έιαβε πιήξε 
γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθεξύμεσο θαη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο απηνύο 
 
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ 
αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε 
ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ 
ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή , ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.. 
 
 Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 
δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 
νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  
 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο 
επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην 
έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 
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Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη 
ζηα πξαθηηθά.  
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ. 
 
Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. 
 
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλήθνπλ ζηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 
 Ο Γήκνο  Νάνπζαο  δελ έρεη θακία απνιύησο επζύλε γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά 
όπσο θαη γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο απηώλ . 
 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  έρεη ηε δπλαηόηεηα αλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 
πνπ επηηεπρζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθό λα κελ ηελ εγθξίλεη , νπόηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί .  
 Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξόπν θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 
270/81. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 3 
 
               Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο  
 
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Νάνπζαο (2νο όξνθνο- Αίζνπζα ζπλεδξίαζεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ) ζηελ Νάνπζα, ηελ 02 Μαξηίνπ 2022 εκέξα  Σεηάξηε,  Από ώξα 13:00κ.κ. 
έσο 13.30 κ.κ. ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  ε θαηάζεζε  ησλ  δηθαηνινγεηηθώλ  από  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο. 
Μεηά ηνλ έιεγρν απηώλ ζα αξρίζεη ν θαλεξόο , πξνθνξηθόο,  πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο  γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ.  
 
 ΑΡΘΡΟ 4  
                        Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο  
 
Ωο ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην πνζό Τσλ 
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη νθηαθνζίσλ  επξώ ( 4.800,0 €) θαηά έηνο ( 400,00 Επξώ κεληαίσο), πιένλ 
νιόθιεξν ην αλαινγνύλ πνζνζηό ραξηνζήκνπ, θαζώο θαη θάζε άιιν ηζνδύλακν ηέινο ή θόξνο πνπ ηπρόλ 
ζα ζεζπηζηνύλ. Κάζε λέα πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνύκελε θαη’ ειάρηζηνλ ην πνζό 
ησλ 50,00   επξώ.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
                          Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
 
 Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθώλ ζα θαηαηεζνύλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κέρξη ζηηο 13.30 κ.κ. ηεο εκέξαο ηεο 
δεκνπξαζίαο (δει. 02-03-2022 ) ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ. Σηε δηαδηθαζία κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ 
όινη νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ ζπκκεηερόλησλ. Αλ θάπνηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, 
απηό ζα ηνπ αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ.  
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά όια επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 
 
 5.1   Γηα λα γίλεη δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή 
βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ, πνπ επηζπκεί 
λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10 ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ 
νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο (αξ. 3, παξ. 2Β’ α, ΠΓ 270/81), ην νπνίν νξίζηεθε ζε ηέζζεξεηο ρηιηάδεο θαη 
νθηαθόζηα  επξώ (4.800,0 Δπξώ) επξώ εηεζίσο, δειαδή 480 επξώ . 
 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 
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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 επί ησλ 
επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, πνπ ζα πξνθύςεη από ηε 
δεκνπξαζία αιιηώο αθπξώλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο εηο βάξνο ηνπ θαη θαηαθπξώλεηαη ππέξ 
ηνπ επνκέλνπ πιεηνδνηήζαληνο ζε απηήλ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 
πιεηνδόηε κεηά ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο ηνλ Γήκν Νάνπζαο . Σε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ζα εθπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  κε απιή πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ.  
 
5.2   Δπίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 1. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλόηεηα ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή επηθπξσκέλε λόκηκα 
θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο.  
2. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ  
3. Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειηθήο Αξρήο όηη δελ δηώθεηαη σο θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο.  
4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη δελ έρεη πησρεύζεη, νύηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 
αίηεζε, νύηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία.  
 5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη α) έρεη επηζθεθηεί ην κίζζην θαη  έιαβε 
γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο ηελ νπνία απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, β) έιαβε γλώζε  ησλ όξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.  
6. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.  
7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 
 8. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο όηη δελ νθείιεη ζ’ απηόλ. 
 9. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα από ηα λνκηθά πξόζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 
Οξγαληζκνύο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  
10. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ζα αλαθέξεη όηη δελ κεηέρεη ζε 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 
 
 Όηαλ ζηελ πξόζθιεζε ζπκκεηέρεη εηαηξεία:  
Ι) Σην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνύο 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά.  
ΙΙ) Σην όλνκα όισλ ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ζην όλνκα ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπσλ πεξί ΔΠΔ ή ΑΔ ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10 δηθαηνινγεηηθά. 
ΙΙΙ) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζώο θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ ΑΔ πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Υπεξεζίαο Δκπνξίνπ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 
ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, θαζώο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζύζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ 
γίλεη θαη νη εμ απηώλ ΔΠΔ ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Τα ζπκκεηέρνληα από θνηλνύ θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο νινθιήξσλ. 
 Η έιιεηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. Τελ επζύλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπξόζεζκε θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ν ελδηαθεξόκελνο. 
 
Δπίζεο, απνθιείνληαη από ηελ δηαδηθαζία επηινγήο: 
 Α) όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί:  
α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ 
από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.  
β) γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ πεξί εζώλ θαη ιεζρώλ  
γ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. Σε πεξίπησζε εηαηξείαο απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο 
νκόξξπζκνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. γηα Α.Δ.  
δ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθώλ λνκνζεζίαο, θαη  
ε) όζνη βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 
 Καη  
Β) Όζνη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Νάνπζαο, ζηα λνκηθά πξόζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 
Οξγαληζκνύο ηνπ Γήκνπ. Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ 
έιεγρν θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κίζζσζεο, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
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εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Η απόθαζε απνθιεηζκνύ ζα 
αλαθνηλώλεηαη θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ζα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο 
ιόγνπο ηνπ απνθιεηζκνύ.  
 
ΑΡΘΡΟ 6  
                                                 Εγγπεηήο 
 
 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιόκελνο, παξαηηνύκελνο 
αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηεο δίδεζεο (αξ. 855 ΑΚ), όπσο επίζεο θαη από ηηο ελζηάζεηο θαη ηα 
δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηα αξ. 853, 858, 862, 863, 864, 866, 867 θαη 868 ΑΚ, θαζηζηάκελνο 
αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  
 
Ο εγγπεηήο  ζα  πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ : 
 1. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλόηεηα ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή  θσηνηππία ηεο 
ηαπηόηεηαο. 
2. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ 
 3. Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειηθήο Αξρήο όηη δελ δηώθεηαη σο θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο. 
4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη δελ έρεη πησρεύζεη, νύηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 
αίηεζε, νύηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία.  
 
 5. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 6. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 
 7. Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο όηη δελ νθείιεη ζ’ απηόλ. 
 8. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ νθείιεη ζε θαλέλα από ηα λνκηθά πξόζσπα, επηρεηξήζεηο θαη 
Οξγαληζκνύο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 
 9. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ζα αλαθέξεη όηη δελ κεηέρεη ζε 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν. 
 
ΑΡΘΡΟ 7  
                                         Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
 
 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε 
αξκνδηόηεηα. 
 
 Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζύλε από ηε κε έθδνζε ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ θαη αδεηώλ από ηηο αξκόδηεο 
Υπεξεζίεο γηα ηε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
 
 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε (ζεηηθή δεκία, δηαθπγόληα θέξδε, 
αξλεηηθό ελδηαθέξνλ) από ηπρόλ κε έθδνζε ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ θαη αδεηώλ από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο 
γηα ηε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
 
ΑΡΘΡΟ 8  
                                             ύκβαζε 
 
 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ 
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή 
εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε 
θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο 
δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην 
κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.  
 
Ο ηειεπηαίνο  πιεηνδόηεο  ππνρξενύηαη  :  
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1) Δληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλαθνίλσζε ζε απηόλ ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε άιιε, θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 10% ηνπ 
πνζνύ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο αιιηώο αθπξώλεηαη ην 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο εηο βάξνο ηνπ.  
2)  Να  πξνθαηαβάιεη ζην  ηακείν  ηνπ  Γήκνπ ην  επηηεπρζέλ κίζζσκα  ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ.  
3) Να πξνζθνκίζεη αληίγξαθα γξακκαηίσλ είζπξαμεο Τξάπεδαο γηα ηελ εμόθιεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ .   
 
 ΑΡΘΡΟ 9  
 
      Δηάξθεηα εθκίζζσζεο - ππνρξέσζε αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 
 
 Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ζα είλαη ηέζζεξα  ( 4.) έηε θαη ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα  παξάηαζεο δύν (2) έηε, κεηά από ζπκθσλία ησλ δύν κεξώλ. Η παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο απνθαζίδεηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ 
κηζζσηή .  
Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο. Τν 
κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί από ηε δεκνπξαζία ζα ηζρύεη γηα ηνπο πξώηνπο δώδεθα κήλεο ηεο 
κηζζσηηθήο πεξηόδνπ. 
 Τα δε κηζζώκαηα ησλ επόκελσλ κελώλ (ησλ επόκελσλ ηνπ πξώηνπ έηνπο), ζα αλαπξνζαξκόδεηαη 
εηεζίσο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαζώο θαη γηα θάζε ρξόλν παξάηαζεο απηήο, θαηά ην πνζνζηό 
ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε 
κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), όπσο απηή ππνινγίδεηαη 
από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΕΛ. ΣΑΣ.), πξνζαπμεκέλν θαηά δύν (+2) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σε 
θάζε πεξίπησζε ην αλαπξνζαξκνζκέλν κεληαίν κίζζσκα δελ ζα κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν από ην ήδε 
θαηαβαιιόκελν, αθόκα θαη αλ ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή είλαη αξλεηηθή. Οη 
αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνληαη εηεζίσο σο αλσηέξσ έζησ θαη αλ αθόκα ην ελνίθην πνπ ζα πξνθύπηεη θαη ζα 
θαηαβάιιεηαη ζα είλαη ππεξπνιιαπιάζην ηνπ (10%) ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 
κηζζίνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10  
                        Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο. 
 
 Τν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη (πξνθαηαβάιιεηαη) ζε ηέζζεξηο (4) ηξηκεληαίεο δόζεηο, ζηελ αξρή θάζε 
ηξηκήλνπ, κε εκεξνκελία πξώηεο θαηαβνιήο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε κε 
θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο, ε αξκόδηα ηακεηαθή ππεξεζία ζα βεβαηώλεη 
ηακεηαθά ην κίζζσκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί βεβαίσζεο δεκνηηθώλ εζόδσλ.  
Δμάιινπ, αλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη ην κίζζσκα από δπζηξνπία, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 
ηνπ απνδνζεί ην κίζζην όζν δηαξθεί ε κίζζσζε, θαη αλ δελ ηελ θαηήγγεηιε θαηά ην αξζξ. 597 ΑΚ, ε 
άζθεζε, όκσο, ηεο αγσγήο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρύεη σο θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο, αιιά ε 
ζύκβαζε κηζζώζεσο εμαθνινπζεί θαη κεηά ηαύηα πθηζηακέλε, ιύλεηαη δε πξόσξα, είηε κε ηελ νηθηνζειή 
απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή πξνο απνηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαη 
ηελ αλάιεςε ηνπ από ηνλ εθκηζζσηή, είηε κε ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο πνπ δηαηάζζεη ηελ 
απόδνζε ηνπ κηζζίνπ.  
Ωζηόζν, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξόσξεο απηήο ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο ιόγσ ηεο θαζπζηεξήζεσο 
θαηαβνιήο κηζζώκαηνο από 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 
απνδεκηώζεσο γηα ην δηαθπγόλ θέξδνο, ήηνη γηα ην κίζζσκα όινπ ηνπ ππνινίπνπ ρξόλνπ ηεο κηζζώζεσο, 
ην νπνίν ζα εηζέπξαηηε από ηνλ ίδην θαη ην απώιεζε εμαηηίαο ηεο πξόσξεο ιύζεσο ηεο, αλ δε ηνύην ήζειε 
εθκηζζσζεί ζε ηξίην κε κηθξόηεξν κίζζσκα αμίσζε γηα θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ παιηνύ θαη ηνπ 
λένπ κηζζώκαηνο σο ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο.  
 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο – κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξώλεη θαη νιόθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 
εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηό 3,6% επί ηνπ κηζζώκαηνο 
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Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία από ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ ή γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο εκπνδηζηεί θαη 
δελ θαηαζηεί εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ εμαηηίαο ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 
γηα κία εκέξα, ν κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο αλά εκέξα απνδεδεηγκέλεο κε 
ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ηζνύηαη κε ην 1/30 ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
                                    Τπνρξεώζεηο κηζζσηή  
 
Ο κηζζσηήο έρεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα απνδεκίσζε γηα δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε 
πξόζσπα ή πξάγκαηα, έλαληη νπνηνπδήπνηε είηε από ηνλ ίδην, είηε από ην πξνζσπηθό ηνπ, είηε από 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αλαγόκελε ζηε ζθαίξα ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπ επζύλεο. 
 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη 
ελ γέλεη ην κίζζην , λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή 
θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε - κε δαπάλεο ηνπ - ηεο αδείαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο από ηηο 
αξκόδηεο Αξρέο γηα ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα θαζώο θαη όισλ ησλ κειεηώλ πνπ απαηηνύληαη {ζηαηηθή κειέηε, 
κεραλνινγηθέο κειέηεο (ύδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξηθά, ππξαζθάιεηα, θιηκαηηζκόο ζέξκαλζε)]αλάινγα 
κε ηε ρξήζε.  
Δπίζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη λα ιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. 
 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή όισλ ησλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ 
Γεκνζίνπ. 
 Δάλ ν κηζζσηήο εγθαηαιείςεη ην κίζζην άθαηξα θαη ρσξίο λόκηκν ή ζπκβαηηθό δηθαίσκα πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ ηεο κηζζώζεσο, ε κίζζσζε δελ ιύλεηαη θαη ν κηζζσηήο, έζησ θαη αλ δελ θάλεη 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα γηα νιόθιεξν, ην κέρξη ηε ιήμε, ππόινηπν 
ρξόλν ηεο κηζζώζεσο θαη εσζόηνπ απηό λα εθκηζζσζεί εθ λένπ, αλ δε εθκηζζσζεί ζε ηξίην κε κηθξόηεξν 
κίζζσκα ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ κηζζώκαηνο έσο ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο 
κηζζώζεσο. 
 Ο κηζζσηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο παξαηηείηαη θάζε δηθαηώκαηόο ηνπ γηα ηελ σο άλσ 
αηηία.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ επίζθεςε ζην 
κίζζην κηα θνξά θάζε δύν (2) κήλεο, πξνο επηζεώξεζε ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαηά 
ην ηειεπηαίν πξν ηεο ιήμεσο ηεο κηζζώζεσο εμάκελν, λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ζην κίζζην ηνπ 
εθκηζζσηή θαη ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κηζζσηώλ. Δηδηθόηεξα, ν κηζζσηήο δελ κπνξεί λα αμηώζεη θακία 
απνδεκίσζε νύηε λα δεηήζεη ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε 
ιόγνπ πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε (π.ρ. ειαηηώκαηα πνπ ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ), ζηελ 
νπνία παξαιακβάλεη ην κίζζην.  
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.  
Δπηπιένλ, ν κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην κίζζην θαη λα κεξηκλά γηα ηελ άξζε θάζε 
θαηαπάηεζήο ηνπ θαη λα ην παξαδώζεη κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε 
πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 Δηδηθόηεξα, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη κε ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαηά ηε ιήμε ηεο 
ζύκβαζεο ην κίζζην ειεύζεξν από θάζε βάξνο, δηαθνξεηηθά ζα επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηνπ 
Γήκνπ Νάνπζαο  γηα θάζε δεκία.  
Οξίδεηαη κε ηε ζύκβαζε, πνηληθή ξήηξα ζε πνζνζηό (1%) έλα ηνηο εθαηό επί ηνπ εθάζηνηε 
θαηαβαιιόκελνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδώζεη όηαλ θαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα ην κίζζην, 
θαηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Η παξνύζα πνηληθή ξήηξα, δελ απνθιείεη νύηε πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα 
πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο , ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη 
απνηειεί απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  
Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη νθείιεη κε 
δηθά ηνπ έμνδα λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί, αλαβαζκίδεη ην κίζζην θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, όπσο επίζεο 
λα απνθαζηζηά θάζε θζνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κίζζην αλεμάξηεηα από ην αλ πξνέξρεηαη από ζπλήζε 
ή όρη ρξήζε, ρσξίο θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε από ηνλ Γήκν Νάνπζαο ,  ελώ νπνηαδήπνηε 
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αλαβάζκηζε, κεηαξξύζκηζε θ.ιπ. παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή από ηνλ Γήκν Νάνπζαο .  
Πξηλ από θάζε επέκβαζε ζην κίζζην, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ην Γήκν Νάνπζαο  
θαη λα ιακβάλεη ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
 Οιόθιεξνο ν εμνπιηζκόο ηνπ θπιηθείνπ πνπ ηπρόλ ήδε ππάξρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, 
παξακέλεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 
 Κάζε είδνπο θηλεηόο εμνπιηζκόο, ν νπνίνο ζα πξνκεζεπηεί κε απνθιεηζηηθή θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ 
κηζζσηή, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  γηα ζπκκεηνρή, ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδεη ηελ 
πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρώξνπ θαη ζα ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ.  
Μεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη κόλν ηνλ 
θηλεηό εμνπιηζκό ηνπ θπιηθείνπ πνπ δελ έρεη ελζσκαησζεί ζην κίζζην θαη πνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο έρεη 
πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη (π.ρ. κεραλήκαηα). Γηεπθξηλίδεηαη όηη θηλεηά πξάγκαηα, πνπ ζα 
ελζσκαησζνύλ ζην κίζζην, παξακέλνπλ ζε απηό θαη κεηά ηε ιύζε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, όπσο 
νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή.  
Δπίζεο, ν κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί θάζε ππνρξεσηηθή δηάηαμε λόκνπ πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
θπιηθείνπ (π.ρ. αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θ.ά. δηαηάμεηο), ελώ γηα θάζε δεκία πνπ ζα 
πξνθύςεη ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  εμαηηίαο ηεο παξάβαζεο από ηνλ κηζζσηή ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, ζα νθείιεηαη απνδεκίσζε από ηνλ κηζζσηή πξνο ηνλ Γήκν Νάνπζαο .  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν κηζζσηήο νθείιεη λα θπιάζζεη ην ρώξν ηνπ θπιηθείνπ κε ίδηα κέζα ή από λόκηκα 
ιεηηνπξγνύζεο εηαηξίεο θύιαμεο. Οη δαπάλεο θύιαμεο ηνπ ρώξνπ βαξύλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 
κηζζσηή.  
Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απηέο, ν Γήκνο Νάνπζαο  κπνξεί λα ηνλ 
θεξύμεη έθπησην, κε όιεο ηηο εμ απηνύ πξνεξρόκελεο ζπλέπεηεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
                                                 Λήμε κίζζσζεο  
 
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη, κεηά ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από 
ππαηηηόηεηά ηνπ, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη 
ζε απνδεκίσζε. 
 Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη κόλν κεηά ηελ θαλνληθή παξάδνζε 
ηνπ κηζζίνπ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο νιηθήο εμόθιεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή πξνο ηνλ Γήκν 
, θαη νπνηνδήπνηε θόξν θαη ηέινο θαη δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο κηζζσηέο θαη γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη νιόθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 
πνζνζηό 3,6% επί ηνπ κηζζώκαηνο.  
Άξλεζε παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ από ηνλ πξώελ κηζζσηή (θαηαιεςία) επηθέξεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ 
Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ 
Γήκν απνδεκίσζεο ίζε πξνο ην (1/7) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο 
κεληαίνπ κηζζώκαηνο, γηα θάζε κέξα παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην θαη ηελ αλαγθαζηηθή απνβνιή ηνπ από 
απηό.  
 
ΑΡΘΡΟ 13 
                           Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε - Επέθηαζε  
 
Απαγνξεύεηαη ζηνλ κηζζσηή λα πξνβεί ζε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ή πξνζζήθε θ.ι.π. ηνπ κηζζίνπ ρσξίο 
ηελ έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Τπρόλ δε ηέηνηα (ζύκθσλα κε ηελ έγθξηζε 
ηεο Τ.Υ. ηνπ Γήκνπ καο) ζα παξακείλεη ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή από 
ηελ νπνία ξεηά παξαηηείηαη. Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή 
παξαρώξεζε ή ε κε νηνλδήπνηε ηξόπν παξάηαζε ηεο παξνύζαο κίζζσζεο από ην κηζζσηή.  
Τπρόλ δε παξακνλή ηνπ κηζζσηή εληόο ηνπ κηζζίνπ δελ απνηειεί αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηνπ αξρηθνύ 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, αιιά παξάλνκε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη 
ζην  άξζξν 11 ηνπ παξόληνο. 
Ο κηζζσηήο εθόζνλ παξακείλεη ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ππνρξενύηαη ζηελ 
θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ θαη επηπιένλ ζηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ πνηληθήο ξήηξαο, εθηόο αλ 
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παξαδώζεη ηα θιεηδηά ηνπ κηζζίνπ, νπόηε έρεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο κέρξη ηεο παξαδόζεσο ησλ 
θιεηδηώλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 14  
                                            Επζύλε Δήκνπ  
 
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή 
θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 
 Δμ’ άιινπ ν κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο, γηα βιάβε από ζενκελία ή 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ ηπρόλ επέιζεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 
κίζζην, ηεο νπνίαο δειώλεη όηη έρεη ιάβεη γλώζε,  νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε 
ηνπ κηζζώκαηνο νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15  
                         Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζε 
 
 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ην πξόζσπν πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην 
Γήκν Νάνπζαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ,  αόξηζηεο δηάξθεηαο πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιή 
εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Τν ύςνο ηεο σο άλσ Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ζα είλαη ίζν κε ην 10%   ηνπ πνζνύ επί ησλ επηηεπρζέλησλ κηζζσκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία . Η θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
δελ εμαιείθεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο όισλ ησλ αμηώζεσλ εθ ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. Δλδεηθηηθά θαη 
όρη πεξηνξηζηηθά, ε εμαζθάιηζε απηή πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο α) γηα δεκηέο από κεηαβνιέο θαη θζνξέο ζην 
κίζζην πέξα από ηε ζπλήζε ρξήζε, β) γηα ηελ εμόθιεζε θαζπζηεξνύκελσλ κηζζσκάησλ, κε ην αλαινγνύλ 
ζε απηά ηέινο ραξηνζήκνπ, θαη ηνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο απηώλ, γ) ηελ θαηαβνιή ζπκθσλεκέλσλ 
πνηλώλ, θαη δ) πνηληθήο ξήηξαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε εθπιεξώζεσο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο ε δνζείζα εγγύεζε επηζηξέθεηαη, εθόζνλ ν Γήκνο δελ έρεη θάπνηα από ηηο 
αλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ή άιιε ζρεηηθή κε ηελ παξνύζα κίζζσζε θαηά ηνπ κηζζσηή ή δελ ζπληξέρεη 
ιόγνο θαηαπηώζεσο απηήο, νπόηε απηή ιεηηνπξγεί σο πνηληθή ξήηξα.  
 
ΑΡΘΡΟ 16  
                                              Λνηπνί όξνη    
 
1 ) Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαηαζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί, ν κηζζσηήο εθηόο ηεο πνηληθήο ξήηξαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο 
ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή θάζε απνδεκίσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα απηήο κε ηε δηαθνξά πνπ ζα 
πξνθύπηεη από ηε λέα δεκνπξαζία ηνπ κηζζίνπ θαηαζηήκαηνο.  
2) Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξύζκηζε ζην κίζζην ρσξίο ηελ 
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Έξγα θαη εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ κηζζίνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ κηζζσηή, ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθηέιεζεο δεκνηηθώλ έξγσλ από ηδηώηεο θαη ζα παξακέλνπλ πξνο όθεινο ηνπ 
κηζζίνπ, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα απνκάθξπλζεο ηνπο, νύηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή ή 
δηθαίσκα κείσζεο ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζώκαηνο. 
 3) Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ αθόκα θαη αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ 
κηζζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (α) ηνπ παξόληνο όξνπ, γηα λνκηθνύο, πγεηνλνκηθνύο ή 
δηνηθεηηθνύο ιόγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα 
εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ ππνιεηπόκελσλ κηζζσκάησλ ή 
άιιεο απνδεκίσζεο από ηνλ κηζζσηή.  
4) Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 
ελνηθηαδόκελν αθίλεην, νύηε ππνρξεώλεηαη από ηνλ ιόγν απηό ζηελ επηζηξνθή ή ζηελ κείσζε ηνπ 
κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.  
 
5) Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ηεθκαίξεη όηη:  

ΑΔΑ: 987ΕΩΚ0-ΨΜΙ



 
 

 10 

• Ο ελδηαθεξόκελνο επηζθέθηεθε ην ππό εθκίζζσζε αθίλεην θαη έρεη πιήξε γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ 
νπνία απηό επξίζθεηαη θαη  
• Ο ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθεξύμεσο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα Σπλεπώο δε γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε γηα κείσζε κηζζώκαηνο ή γηα απνδεκίσζε ιόγσ 
ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ ή γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνβιεπόκελε ή ηε κε 
πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. . 
 
 6) Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηπρόλ θζνξέο θαη δεκηέο πνπ ζα πξνμελήζεη ζην κίζζην, 
δηαθνξεηηθά νθείιεη απνδεκίσζε πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ εθζέζεσο 
ηεο Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.  
7) Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο από ηελ εκέξα ηεο πξνθήξπμεο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ, λα δέρεηαη όζνπο επηζπκνύλ λα εμεηάζνπλ ην κίζζην γηα ηε λέα κίζζσζε.  
8) Με ηελ ζύκβαζε απηή δελ εθκηζζώλεηαη άιιν ηκήκα εθηόο ηνπ Κπιηθείνπ  . 
 Η ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηνλ " θαλνληζκό ρξήζεο 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό απηώλ "  
 9 ) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνύλ πξσηόθνιια παξαιαβήο/παξάδνζεο ηνπ 
θηηξίνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 
10 )  Γηα όηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 «Πεξί 
θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη' εθπνίεζε ή 
εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» θαη ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 
 
ΑΡΘΡΟ 17  
                            Ώξεο  ιεηηνπξγίαο   
 
O κηζζσηήο ππνρξενύηαη ηνπιάρηζηνλ λα ιεηηνπξγεί ην θπιηθείν ζπλέρεηα θαη ρσξίο δηαθνπέο θαηά ηηο ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18  
                         Όξνη  απόδνζεο  κίζζσζεο  
 
 Α) Ο κηζζσηήο κε ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο έρεη ππνρξέσζε ρσξίο λα εηδνπνηεί, λα αδεηάζεη θαη 
λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη ην δηακόξθσζε. Γαπάλεο πνπ 
έθαλε ζην κίζζην γηα ηελ βειηίσζή ηνπ δελ αλαδεηνύληαη. Η κίζζσζε απηή ξεηά εμαηξείηαη ηεο πξνζηαζίαο 
ηνπ Ν. 813/1978 «Πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ», ζύκθσλα κε ηελ ζαθή δηάηαμε ηνπ εδαθ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 
3 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1229/1982. 
 Β) Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζηνλ εθκηζζσηή Γήκνο Νάνπζαο  ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 
θαηά ηελ γηα νπνηαλδήπνηε αηηία ιύζε ηεο θαη γηα όζν ρξόλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ παξάδνζε ηεο 
ρξήζεο ή από απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηή αλέθηθηε όπσο π.ρ. γηα ηε κε απνθόκηζε 
από ην κίζζην ησλ θηλεηώλ πξαγκάησλ πνπ εηζθόκηζε ζε απηό γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεώο ηνπ, 
ππνρξενύηαη (ν κηζζσηήο) λα θαηαβάιεη ζηνλ εθκηζζσηή απνδεκίσζε, ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ 
ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηέβαιε θαηά ην ηειεπηαίν πξν ηεο ιήςεσο ή ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο κήλα. 
Σε πεξίπησζε πνπ κεηά από λέα δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ζε λέν κηζζσηή, επεηεύρζε 
κεγαιύηεξν κίζζσκα ,ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή απνδεκίσζε ίζε πξνο ην δηπιάζην ηνπ 
κηζζώκαηνο πνπ επεηεύρζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή δεκνπξαζία, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη θάζε άιιε 
απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα ηελ παξαπάλσ αηηία.  
Γ) Ο εθκηζζσηήο θαηά ηελ ιήμε ή ιύζε ηεο κηζζώζεσο, εθόζνλ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ειεύζεξε ηε 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηθαηνύηαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη κε δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή, λα 
απνθνκίζεη ηα εηζθνκηζζέληα ζε απηό γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεώο ηνπ, θηλεηά πξάγκαηα ησλ 
νπνίσλ θαηά ηεθκήξην ακάρεην ζεσξείηαη θύξηνο θαη λνκέαο (ν κηζζσηήο) θαη επίζεο δηθαηνύηαη είηε λα ηα 
απνζεθεύζεη είηε λα ηα απνξξίςεη σο άρξεζηα, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  
Γ) Σε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηθλπόκελνο κηζζσηήο είλαη εηαηξεία ζπκθσλείηαη ξεηά όηη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο κηζζώζεσο απαγνξεύεηαη ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή, ε κεηαηξνπή ηεο ζε εηαηξεία 
άιινπ ηύπνπ, ε ζπλέλσζε ή ε ζπγρώλεπζή ηεο κε άιιε εηαηξεία, σο θαη ε αιιαγή ηεο εηαηξηθήο 
επσλπκίαο, ε δε παξάβαζε ηνπ όξνπ απηνύ επηθέξεη ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο κε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο 
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ζπλέπεηεο, όπσο θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο, ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ 
κηζζσκάησλ, απνδεκίσζε θ.α. πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθό όξν ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  19 
 
                         πληήξεζε κηζζίνπ  
 
1) Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζνύλ από 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 πξώηε θνξά, ζα θαιείηαη ν κηζζσηήο έγγξαθα λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθό 
δηάζηεκα κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη θζνξώλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί. 
2) Αλ ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί ζηνλ κηζζσηή πεξάζεη άπξαθηε θαη εμαθνινπζεί απηόο λα αξλείηαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη θζνξώλ ηνπ κηζζίνπ , είλαη δπλαηόλ ν εθκηζζσηήο λα πξνβεί, γηα 
ινγαξηαζκό θαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή, ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπώλ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ε 
ζρεηηθή δαπάλε είλαη δπλαηόλ λα εηζπξαρζεί θαη πξνθαηαβνιηθά από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ κηζζσηή, 
αθνύ εθδνζεί θαηαινγηζηηθή απόθαζε από ηνλ Γήκν Νάνπζαο ζε βάξνο ηνπ.  
3) Λόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο απηνύ, ζπλνκνινγείηαη ξεηά όηη άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα 
ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ εληνιή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 
απηνύ, απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή 
ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη από απηή .  
 
ΑΡΘΡΟ  20 
 
                                   Επζύλεο  Εθκηζζσηή   
 
Ο Γήκνο  Νάνπζαο  δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηπρόλ απαγνξεύζεηο ή πεξηνξηζκνύο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ γηα ιόγνπο δεκνζίαο αζθάιεηαο ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο.  
 
ΑΡΘΡΟ 21 
 
                Πεξηπηώζεηο  ιύζεο  ζύκβαζεο  - θαηαγγειία  
 
1) Ο Γήκνο Νάνπζαο  ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο πνπ 
ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο , θαζώο θαη γηα θαζπζηέξεζε ηνπ κηζζώκαηνο ζε όπνην ιόγν ή αηηία θαη αλ 
νθείιεηαη απηή, έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη αλ ζέιεη ηε ζύκβαζε ιπκέλε ή λα θάλεη έμσζε ζηνλ κηζζσηή 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ αξηζκώλ 647 θαη επνκ. ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο . 
2) Ο ίδηνο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζύκβαζε κηζζώζεσο από 
ππαηηηόηεηα ηνπ ή κεηά από αίηεζή ηνπ, ζηελ θαηαβνιή θαη ησλ ππνινίπσλ κηζζσκάησλ κέρξη ιήμεο ηνπ 
ρξόλνπ κηζζώζεσο σο πνηληθή ξήηξα ρσξίο λα απνθιείεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  λα επηδηώμεη 
θαη άιιε απνδεκίσζε.  
3) Δθηόο από ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Γήκν Νάνπζαο  θαηά ηα αλσηέξσ , ε ιήμε 
ηεο ζπκβάζεσο ρσξεί απηνδηθαίσο ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ κηζζσηή. Σηηο 
πεξηπηώζεηο απηέο ην κίζζην πεξηέρεηαη ζηε θαηνρή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . Σηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ 
κηζζσηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα, γηαηί πξόθεηηαη πεξί ελνηθίαζεο ηδηαηηέξνπ δηθαηώκαηνο ζε 
θνηλόρξεζην ρώξν θαη ην δηθαίσκα απηό είλαη πξνζσπνπαγέο.  
4) Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε κίζζσζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο αλαθαινύκελε, ν κίζζηνο ρώξνο πεξηέρεηαη 
απηόκαηα ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα ζηνπο θιεξνλόκνπο 
ηνπ κηζζσηή.  
6) Καηά ηελ απνρώξεζή ηνπ ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εθπιήξσζεο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, εμνθιεηηθή απόδεημε ππνρξεώζεσλ πξνο θάζε Οξγαληζκό Κνηλήο 
Ωθέιεηαο θαη πξνο ην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 22 
 
                            Άδεηεο  ιεηηνπξγίαο  κηζζίνπ   
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Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εθνδηαζζεί κε όιεο αλεμαηξέησο ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο άδεηεο (ελδεηθηηθά 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, 
θιπ) κε δαπάλε ηνπ, δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δηθή ηνπ επζύλε. Ο Γήκνο Νάνπζαο  ζα παξάζρεη ππνζηήξημε 
παξέρνληαο ηα πθηζηάκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρόλ ηνπ δεηεζνύλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα, ν εθκηζζσηήο (Γ.Ν.) δελ θέξεη θακία απνιύησο 
επζύλε. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
 
                            Δεκνζίεπζε  δηαθήξπμεο   
 
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα 
ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο θαη ζην εκθαλέζηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ. Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ θαη ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr/), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 
112/Α’/13-7-2010) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξόγξακκα Γηαύγεηα”». 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία  εκεξήζηα  εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο 
ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο, βαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί, νη ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από απηόλ απαξαίηεηα θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 24 
 
                                Επαλάιεςε  Δεκνπξαζίαο  
 
 Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 
πιεηνδόηεο.  
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006, αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη 
απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην 
Γεκνηηθό Σπκβνύιην.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: α) ην απνηέιεζκα 
απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή, 
θξηζέληνο αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ιόγσ ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο. β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε 
ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή/θαη ν 
εγγπεηήο ηνπ αξλεζνύλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξναπαηηνύκελα, δελ πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηα 
πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο.  
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή 
απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν 
λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 
ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο 
ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλαιεπηηθή 
δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ θαη αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο 
πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη όπσο θαη ε αξρηθή, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά 
ηεο. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.  
Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ 
ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 
Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο δηαθήξπμεο εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηα  ζπλαθή κ΄απηά πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πεξί εθκηζζώζεσλ 
δεκνηηθώλ ρώξσλ – θηηξίσλ 
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ΑΡΘΡΟ 25 
                                   Ιζρύνλ Δίθαην - Επίιπζε Δηαθνξώλ 
  
 Ο δηαγσληζκόο θαη ε Σύκβαζε Μίζζσζεο δηέπνληαη από ην Διιεληθό Γίθαην. 
  
Γηα θάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο 
αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Ηκαζίαο, όιεο δε νη αγσγέο επηδίδνληαη ζηελ έδξα ηνπ Δθκηζζσηή. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 
  
                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πόιεο Νάνπζαο, Πιαηεία 
Γεκαξρίαο 30, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από: 
 
 1) Γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  
Αξκόδηα ππάιιειν, θ. Αλζνπνύινπ Μπξνύια  
Τειέθσλν 2332350340 . Email: myroula@naoussa.gr    
2) Γξαθείν πεξηνπζίαο  
Αξκόδηνο ππάιιεινο , θ. Αλησληάδεο Νίθνο 
Τειέθσλν 2332350337 email: andoniadis@naoussa.gr  
 
 
 
                          
 
 
                             
                                           Ο ΔΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
 
 
 
 
 
                                              ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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