
 
                       
 

         Αρ. πρωτ.    1764   

             Νάοσσα 10/02/2021   

 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ  

 ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ 

ΝΑΟΤΑ, ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΜΑΥΗΟΤ: ( ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ) 191 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1) ην Π.Γ 270/81 (θεθ Ά 77/30-03-81) πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο 
θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή κίζζσζε πξαγκάησλ ησλ 
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/06 )(ΦΔΚ 114 Α'/8-6-2006)  (ΚΓΚ) πεξί 
θύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
3) ην Ν. 3852/2010  άξζξν 72, παξ. 1, όπσο ηζρύεη, πεξί θαηαξηίζεσλ ησλ όξσλ ησλ 
δεκνπξαζηώλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
4) Τελ 216/ 2020 απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Νάνπζαο κε ηελ νπνία  
εγθξίζεθε ε  εθθίλεζε δηαδηθαζίαο εθκίζζσζεο γηα 25 έηε, ηκήκαηνο ηνπ ππ΄αξηζ. 191 
ηεκαρίνπ έθηαζεο 4.027.87 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Εεξβνρσξίνπ, 
ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεο Νάνπζαο , κε δεκνπξαζία , ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα 
θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
5) Τελ κε αξηζκό 02/2021 απόθαζεο  ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί θαζνξηζκνύ 
ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο γηα  25 
έηε, κε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ηκήκαηνο ηνπ αγξνηεκαρίνπ 191 
( αλαδαζκόο Εεξβνρσξίνπ 1960 ), κε ζηνηρεία ( Α,Β,Γ,Γ,Α ) εκβαδνύ Δ 4.027,87 η.κ. 
ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Εεξβνρσξίνπ πεξηνρή (θνπηίρα ), γηα ζηαπιηθή  εγθαηάζηαζε 
  
 

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 

 

  Τελ δηελέξγεηα  αλνηθηήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα 
ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο γηα  25 έηε,  ηκήκαηνο ηνπ αγξνηεκαρίνπ 191 ( 
αλαδαζκόο Εεξβνρσξίνπ 1960 ), κε ζηνηρεία ( Α,Β,Γ,Γ,Α ) εκβαδνύ Δ 4.027,87 η.κ. 
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ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Εεξβνρσξίνπ πεξηνρή (θνπηίρα ), γηα ζηαπιηθή  
εγθαηάζηαζε» κε ηνπο παξαθάησ όξνπο. 
 

ΟΡΟΗ ΔΘΚΗΘΩΖ ΚΔΡΟΤ ΣΟΤ ΤΠ΄ΑΡΗΘΚ. 191 ΑΓΡΟΣΔΚΑΥΗΟΤ, 

ΔΚΒΑΓΟΤ 4.027,87 τ.μ.  ΣΖ ΣΟΠΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ ΓΗΑ 

ΣΑΤΙΗΘΖ ΔΓΘΑΣΑΣΑΖ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΥΡΖΖ 
Τν εθκηζζνύκελν  αγξνηεκάρην, ηκήκα  ηνπ  ππ. αξ. 191 εκβαδνύ  ( 4.027,87 η.κ. )  ,  

ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Εεξβνρσξίνπ ,  όπσο απηό  απνηππώλεηαη  ζην από ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 2020 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ κεραληθνύ Φαηδεθώζηα 

Κσλ/λνπ γηα ζηαπιηθή εγθαηάζηαζε.  
 

                                            ΑΡΘΡΟ 2 
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε ην ζύζηεκα ηεο  θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο 
ινηπήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο . 

ΑΡΘΡΟ 3 
1) Ζ δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηελ Τεηάξηε  24/02/2021 

θαη ώξα 13:00 έσο 13:30  γηα ην παξαπάλσ  αγξνηεκάρην 191 ηεο Τνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Εεξβνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο .  

2) Ζ 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 . 

3) Ζ θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  . 

Ζ 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 .  

ΑΡΘΡΟ 4 
Τέινο ε δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ , πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο . 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ζ ηηκή πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε  50 ( πενήντα  ) επξώ  αλά ζηξέκκα    
εηεζίσο.  

ΑΡΘΡΟ 6 
Γιάρκεια εκμίσθωσης- σποτρέωση αναπροσαρμογής μισθώματος  

 
Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζηα 25 έτη, κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη ηεο πιεξσκήο ηνπ 
κηζζώκαηνο εάλ δελ θάλεη ρξήζε απηνύ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Ζ δπλαηόηεηα 
παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ κεξώλ.  
Ζ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο απνθαζίδεηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, 
θαηόπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ κηζζσηή.  
Τν επηηεπρζέλ κίζζσκα από ηε δεκνπξαζία ηζρύεη γηα έλα ρξόλν, ηα δε κηζζώκαηα 
ησλ επόκελσλ ρξόλσλ ζα αλαπξνζαξκόδνληαη εηεζίσο πξνζαπμεκέλα θαη θαηά 
πνζνζηό 2% επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ 
ρξόλνπ .  

ΑΡΘΡΟ 7 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ζα έρνπλ κόλν δεκόηεο – θηελνηξόθνη ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο  
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα 
θάησζη δηθαηνινγεηηθά , όια επί πνηλή απνθιεηζκνύ .  

1) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο 
δηαθήξπμεο θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

2) ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ζα αλαθέξεη 
όηη δελ κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εηαηξίαο, ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν Νάνπζαο. 

3) Πηζηνπνηεηηθό εληνπηόηεηαο. 

4) Μεηξών Κηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο . 

5 .Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηε Γ.Ο.Υ. 
6.  Φσηνηππία ηεο Ταπηόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα ελδηαθεξόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ή 
εγγπήηξηαο ηνπ  
7. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ εγγπεηή ή ηεο εγγπήηξηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα 
ελδηαθεξόκελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο 
θαη αλεπηθύιαθηα  
8. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα από ην Γήκν Νάνπζαο  
9. 1. Μηα  (1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ,  γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία , εθδηδόκελε 
από αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ όπσο παξαθάησ :  
Δγγπεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκν Νάνπζαο , πνζνζηνύ δέθα επί ηνηο εθαηό (10%) 
ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ κηζζώκαηνο γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα δέθα  (10) εηώλ. 
Γηα ην ηκήκα εκβαδνύ 4.027,87 Φ 50 Φ10 έηε Φ 10% =  201,39  € 
Ζ έιιεηςε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ 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 . 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 
Ζ ηηκή πξνζθνξάο, πέξα από ηελ αξρηθή, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από δύν ( 
2,00 €) επξώ, θάζε θνξά. Τα πξαθηηθά δελ ραξηνζεκαίλνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη εάλ δηαπηζησζνύλ ειιηπή θαη αλαθξηβή 
δηθαηνινγεηηθά , απηό ζα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο . Ζ απόθαζε 
απνθιεηζκνύ ζα αλαθνηλώλεηαη θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ζα είλαη 
πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιόγνπο ηνπ απνθιεηζκνύ . 

ΑΡΘΡΟ 10 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ , νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ 
επηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο , θαηαζέηνληαο θαη ην 
λόκηκν πιεξεμνύζην (εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε ή  
ππεύζπλε δήισζε).  

ΑΡΘΡΟ 11 
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε , ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε . 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη ζηελ επηηξνπή ηεο 
δεκνπξαζίαο αμηόρξεν εγγπεηή , ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη θαη απηόο ζηα πξαθηηθά ηεο 
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δεκνπξαζίαο θαη ζα γίλεηαη ππεύζπλνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε αιιειεγγύσο 
θαη αδηαηξέησο εηο νιόθιεξν θαη ρσξίο ην δηθαίσκα δηδήζεσο , γηα ηελ έγθαηξε , 
πιήξε θαη εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο θαη γεληθά γηα ηελ θαιή ηήξεζε 
ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο . 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Προθεσμία καταβολής τοσ Μισθώματος  
Ο κηζζσηήο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην κίζζσκα εηεζίσο θαη πξνθαηαβνιηθά κε 
έλαξμε εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο . 
Τν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ κήλα αλαθνξάο. Σε 
πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ζηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο, ε αξκόδηα 
ηακεηαθή ππεξεζία ζα βεβαηώλεη ηακεηαθά ην κίζζσκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 
βεβαίσζεο δεκνηηθώλ εζόδσλ.    
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο – κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξώλεη ηνπο δεκνηηθνύο 
θόξνπο  ή ηέιε πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε θόξνο ή ηέινο πνπ ζα 
επηβιεζεί ζην κέιινλ, 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  αιιά  θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε 
κε ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή, πνπ ππνρξενύληαη ζηελ εκπξόζεζκε 
θαη αλαληίξξεηε θαηαβνιή ηνπο. 
 
Δμάιινπ , αλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη ην κίζζσκα από δπζηξνπία , ν Γήκνο έρεη 
δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ηνπ απνδνζεί ην κίζζην όζν δηαξθεί ε κίζζσζε αλ θαη  δελ 
ηελ θαηήγγεηιε θαηά ην άξζξν 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 νηθεηνζειή 
απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή πξνο απνηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαη ηελ αλάιεςή 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 άξζξνπ 597 & 1 εδάθ. β‟ ΑΚ θαη 
επί ηεο αγσγήο ηνπ άξζξνπ 66ΔηζΝ 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 .  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Αλ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα θάλεη ρξήζε λεξνύ ζην κίζζην, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
πδξνκεηξεηήο από ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο ζα επηβαξπλζεί κε όια ηα έμνδα 
εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηα αλάινγα ηέιε. 
Τνλ κηζζσηή επίζεο βαξύλνπλ  όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ. Οη 
δαπάλεο γηα επηζθεπέο αθόκε θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα αλαγθαίεο, βαξύλνπλ  
απνθιείζηεθα  ηνλ κηζζσηή.  

ΑΡΘΡΟ 15 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε  ζ‟ 
απηόλ  ηεο απνθάζεσο  ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο , πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο , λα 
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο , 
δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ησλ εθκηζζσηώλ ρσξίο 
δηθαζηηθή παξέκβαζε .  
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ , 
ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ δηα ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξάλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο από ηεο πξνεγνύκελεο ηνηαύηεο . 

ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΚ0-ΥΥΖ



 
ΑΡΘΡΟ 16   

Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή , όπσο πξνθύπηεη από ηα άξζξα 574,612 παξ. 
1 , 619,620,632 , 641 θαη 1710 ΑΚ  , ε κηζζσηηθή ζρέζε είλαη θιεξνλνκεηή θαη  ζηελ 
κηζζσηηθή  ζρέζε ππεηζέξρνληαη νη θιεξνλόκνη ( εθ δηαζήθεο ή εμ αδηαζέηνπ ) κόιηο 
απνδερηνύλ ηελ θιεξνλνκηά ( ΑΚ 1846,1847,1850,1857,1940 ) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 
θαη ε πξνεγνύκελε κεηεγγξαθή ηεο δήισζεο  απνδνρήο , αθνύ πξόθεηηαη γηα θηήζε 
ελνρηθήο ζρέζεο θαη όρη θπξηόηεηαο ( ΑΚ 1846 ζε ζπλδπαζκό κε 1192, 1198 βι. θαη 
ΑΠ 1524/2001 ).  
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηα 
παξαθάησ:  
Α. Δγγσητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
μίσθωσης . 
 
Α.1 Δγγσητική επιστολή καλής εκτέλεσης προς το Γήμο Νάοσσας  
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ην πξόζσπν πνπ ζα επηιεγεί , ππνρξενύηαη 
λα θαηαζέζεη ζην Γήκν Νάνπζαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο Δθηέιεζεο , αόξηζηεο 
δηάξθεηαο πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηε 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 ηεο ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο  , πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία. Μεηά ηε ιήμε ηεο 
κίζζσζεο 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 17 
Οη εθκηζζσηέο δελ επζύλνληαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ , νύηε ππνρξενύληαη ζε 
επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε 
αηηία . Δμ‟ άιινπ ν κηζζσηήο ν κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο, 
γηα βιάβε από ζενκελία ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ ηπρόλ επέιζεη κεηά ηελ 
ππνγξαθή  ηεο ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 18 
Ο Γήκνο Νάνπζαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιύζεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε όηαλ πξόθεηηαη 
ην κίζζην λα ρξεζηκνπνηεζεί  ή λα εθηειέζεη θνηλσθειέο έξγν επί απηνύ , θαηόπηλ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο . 
Τν κίζζην ζα παξαδνζεί εληόο έμη κελώλ (6) από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε , εθηόο εάλ 
ν κηζζσηήο δεζκεύεηαη απνδεδεηγκέλα κε καθξνρξόληεο ζπκθσλίεο , νπόηε ν ρξόλνο 
παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα θαη όρη πέξαλ ησλ δώδεθα (12) 
κελώλ , άζρεηα κε ηε ιήμε ησλ ζπκθσληώλ ηνπ κηζζσηή . 

ΑΡΘΡΟ 19 

Αλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα ή παξαβεί νιηθά ή κεξηθά 
νπνηνλδήπνηε από ηνπο όξνπο απηνύο, νη νπνίνη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηε 
ζύκβαζε κηζζώζεσο θαη νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, ζα ζπλεπάγεηαη: 

α. ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ κηζζσηή από θάζε δηθαίσκα από ηε 
ζύκβαζε θαη ηελ απνβνιή ηνπ από ην κίζζην θαηά ηε λόκηκε δηαδηθαζία. 

β. ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο σο εύινγεο θαη ξεηά 
ζπκθσλεζείζαο πνηληθήο ξήηξαο, κε απόθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ 
εθκηζζσηώλ. 

ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΚ0-ΥΥΖ



ΆΡΘΡΟ 20 

Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξά αλακίζζσζε, ππεθκίζζσζε θαζώο θαη 
ππνκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή. Δπίζεο, απαγνξεύεηαη ε πξόζιεςε 
ζπλεηαίξσλ θαη ε ζύζηαζε εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρσξίο ηε ζύκθσλε 
γλώκε ηνπ Γήκνπ. Αθόκε απαγνξεύεηαη ζηνλ κηζζσηή λα θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 
γηα άιιν ζθνπό πέξαλ εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν απηό είλαη πξννξηζκέλν, δειαδή γηα 
θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε.   

ΆΡΘΡΟ 21 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 
δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ, λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα 
δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε, ε 
νπνία θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο. 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 22 

Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο επηζπκεί λα θαηαζθεπάζεη λέεο θαηαζθεπέο εληόο ηνπ 
κηζζίνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη όιεο ηηο θαηά λόκν απαηηνύκελεο άδεηεο θαη 
εγθξίζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο. Ωο 
θαηαζθεπή ζεσξείηαη θάζε αζθαιέο ηερληθό έξγν κε ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4067/12. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα απνκαθξύλεη ηηο 
θαηαζθεπέο πνπ ππάξρνπλ εληόο ηνπ κηζζίνπ. Σε πεξίπησζε κε απνκάθξπλζεο 
εθπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη ν Γήκνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα 
λα δηεθδηθήζεη ην πξόζζεην θόζηνο απνκάθξπλζήο ηνπο από ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο 
κπνξεί λα ηηο δηαζέζεη ζε ηξίηνπο ή λα ηηο απνκαθξύλεη. Σε θάζε πεξίπησζε ν 
κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο. 

Ο κηζζσηήο νπδεκία αμίσζε κπνξεί λα εγείξεη θαηά ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία, εηδηθόηεξα δε γηα θάζε δηαθνξά σο πξνο  ηελ νξηδόκελε έθηαζε ηνπ κηζζίνπ, ην 
πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ηεο νπνίαο ζα κείλεη πξνο όθεινο ή πξνο δεκία ηνπ θαη ηηο 
νπνίαο, από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, απνδεηθλύεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε.                                                                     

ΑΡΘΡΟ 23                                       

Ζ  δηαθήξπμε  ζα δεκνζηεπζεί  κε θξνληίδα Γεκάξρνπ  ηνπιάρηζηνλ  δέθα (10) 
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 ΓΗΑΥΓΔΗΑ ( 
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 
Ννκνύ. 
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ή ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζα 
βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή πνπ ζα αλαθεξπρζεί από ηνλ δηαγσληζκό. 
Οη  ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από απηόλ απαξαίηεηα θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΚ0-ΥΥΖ



ΑΡΘΡΟ  24                    

 Ζ  επαλάιεςε  ηεο  δεκνπξαζίαο  γίλεηαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
192.  
Ζ 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. 
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 
δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, 
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, 
δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία  ζα  
δεκνζηεπζεί  ζύκθσλα  κε  ην  παξαπάλσ  άξζξν  24.  Ζ επαλάιεςε ηεο 
δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία,  κε  ηελ  επηθύιαμε  ηεο  πεξίπησζεο  (β), εδαθ. 2 
(„‟δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ‟‟).  

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. 

 ΆΡΘΡΟ 25 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, ζα ζπληαρζεί ε αληίζηνηρε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε δαπάλε ηεο νπνίαο θαζώο θαη ηα έμνδα κεηαγξαθήο 
απηήο ζην αξκόδην Υπνζεθνθπιαθείν, ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, ν 
νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν Νάνπζαο  ην ζπκβόιαην θαη ην 
πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο. 

ΆΡΘΡΟ 26 

Ζ ζύκβαζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν κεηά από θνηλή 
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ . 

ΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΩΛ 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεο 

Νάνπζαο, Πιαηεία Γεκαξρείαο 30, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από: 

  

1. Αλζνπνύινπ Μπξνύια   ηει. 23323 50340 

2. Αλησληάδεο Νίθνο           ηει .23323 50337  

ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΚ0-ΥΥΖ
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