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Αρ. πρωη. 23160 

Νάοσζα 23/12/2022       

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΓΙΑ 10 ΕΣΗ  ΚΕΝΩΘΕΝΣΟ 
ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ ΣΟΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΕΡΜΟΤ  ΣΟΤ  Δ.Δ.  ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

Έρνληαο   ππόςε : 

α) ην Νόκν 3463/06 

β) ηην αριθ.135/2022 απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος, με ηην οποία Εγκπίνει  ηην διαηήπηζη ηηρ 
θέζεωρ ηος κενωθένηορ πεπιπηέπος πος βπίζκεηαι ζηην πεπιοσή «Κοπανόρ, ζηον κενηπικό δπόμο 
Επμού», λόγω θανάηος και μη ύπαπξηρ κληπονομικήρ διαδοσήρ ζηο δικαίωμα. Καηόπιν ηούηος να 
εθαπμοζηεί η διαδικαζία ηηρ εκ νέος παπασώπηζηρ ηος δικαιώμαηορ εκμεηάλλεςζήρ ηος ζε νέο δικαιούσο, 
καηά ηιρ παπ.4 και 5 ηηρ ςποπαπ. ΣΤ.2 ηος άπθπος ππώηος ηος Ν.4093/12, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο 
άπθπο 76 ηος Ν. 4257/14. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014). 
 
γ) ηελ Α.Π. 595/2022   Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο. 

δ. Την με απ. ππωη. 17472 Απόθαζη Δημάπσος πεπί εκμίζθωζηρ ηος δικαιώμαηορ εκμεηάλλεςζηρ 
πεπιπηέπος. 

ε. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 76 παπ. 5 ηος Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93).  Η παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ 
σπήζηρ ηων λοιπών θέζεων (70% ) ηων πεπιπηέπων γίνεηαι με δημοππαζία, ζύμθωνα με ηιρ εκάζηοηε 
ιζσύοςζερ διαηάξειρ πεπί δημοππαζιών ππορ εκμίζθωζη δημοηικών ακινήηων, αποκλειζμένηρ ηηρ 
δςναηόηηηαρ απεςθείαρ παπασώπηζηρ αςηών. 

δ) ην Π.Δ. 270/81 πεπί καθοπιζμού ηων οπγάνων ηηρ διαδικαζίαρ και ηων όπων διενέπγειαρ δημοππαζιών 
για εκποίηζη  ή  εκμίζθωζη ππαγμάηων ηων Δήμων  και Κοινοηήηων. 

η) Το Ν. 3852/2010 άπθπο 72, παπ. 1 , όπωρ ιζσύει πεπί καηαπηίζεων ηων όπων ηων δημοππαζιών από 
ηην Οικονομική Επιηποπή. 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ 
ΝΑΟΤΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΝΑΟΤΑ ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30, 
ΝΑΟΤΑ 59200 

Τηλ. 23323 50337, 

 www.naoussa.gr 

 

     
 

 

http://www.naoussa.gr/
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                                                               ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ    

  Σην διενέργεια  θανερής  προθορικής πλειοδοηικής   δημοπραζίας για ηην   εκμίζθωζη  για 10 
τρόνια   ηοσ  κενωθένηος  περιπηέροσ ποσ βρίζκεηαι ζηην Σ.Κ.  Κοπανού, ζηον κενηρικό δρόμο 
Ερμού ηοσ Δ.Δ. Ανθεμίων  ηοσ Δήμοσ Νάοσζας    με ηοσς παρακάηω όροσς. 
 
    

 

                   ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΘΩΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ ΝΑΟΤΑ  
 
                                          Άξζξν 1ν: Πεξηγξαθή πεξηπηέξνπ  

 

Μία (1) θελσζείζα ζέζε ζηελ Τ.Κ. Κνπαλνύ, επί ηεο  νδνύ  Δξκνύ.  

 
 

Άξζξν 2ν: Σξόπνο & ηόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

1. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

2. Η δημοππαζία θα διενεπγηθεί ζηην Νάοςζα, ζηο Δημαπσιακό Καηάζηημα, ζηην αίθοςζα ηος Δημοηικού 
Σςμβοςλίος, ζηιρ 09-01-2023 .και ώπα 13:00 έως 13:30 .ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Διεξαγωγήρ 
Δημοππαζιών. 
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθόζνλ 

εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ, 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 γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 

δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην, ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο νηθείαο  δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο πξηλ 

από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εμνπζηνδόηεζε ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηαηί δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή θαη από ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη αλη' απηνύ 

άιινο, βάζεη, εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δύν πξόζσπα εθ ησλ παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην 

πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 3ν: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά πξόζσπα θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε λα κελ νθείινπλ θαη λα κελ έρνπλ θακία εθθξεκόηεηα κε ηνλ Γήκν Νάνπζαο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία θαη λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

δηαθήξπμεο.  
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Άξζξν 4ν: Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 Οη  ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο ελδηαθεξόκελνπ ή δηαβαηεξίνπ.  

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο.  

3. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ ή βεβαίσζε δηαθαλνληζκνύ 

απηήο, πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.  

4. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ζε ηζρύ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ   

5. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ν δηαγσληδόκελνο ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό κε 

εθπξόζσπν.  

6. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

8. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο, θαζώο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο κίζζσζε ρώξνπ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ 

ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ, θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

9. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί από δηαγσληζκό δεκνζίνπ, θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

10. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην (10%) ηνπ νξηδόκελνπ 

ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο γηα έλα έηνο. 

Η έιιεηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιείεη ηνλ 

ελδηαθεξόκελν από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. Τελ επζύλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

εθπξόζεζκε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ν ελδηαθεξόκελνο. 

Δπίζεο, απνθιείνληαη από ηελ δηαδηθαζία επηινγήο 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 παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο 

δ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθώλ λνκνζεζίαο θαη 

όζνη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζηνλ Γήκν. 

▪ Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηα απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο. 

 

Άξζξν 5ν: Ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο 

 Πξώηε πξνζθνξά (ηηκή εθθίλεζεο) γηα ηε ζέζε πεξηπηέξνπ, νξίδεηαη σο εμήο : 

1.  Γηα ηε ζέζε επί  ηεο νδνύ Δξκνύ, πνζό 80.00 € κεληαίσο. 

 

Κάζε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο από ηελ πξώηε θαη κεηά ζα γίλεηαη θαηά πέληε (5,00€) επξώ.  

Άξζξν 6ν: Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία  

Ωο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδνληαη ηα εμήο πνζά : 

1.  Γηα ηε ζέζε ζηε Τ.Κ. Κνπαλνύ, επί ηεο νδνύ Δξκνύ, πνζό     96.00 €. 

Τα παξαπάλσ πνζά αληηζηνηρνύλ ζην 10% ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ηεο αξρηθήο ηηκήο ζε εγγπεηηθή 

επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα ανξίζηνπ δηάξθεηαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο,  ην 

νπνίν ζα αληηθαηαζηαζεί  θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε πνζό ίζν κε δπν (2) επηηεπρζέληα 

κηζζώκαηα, ην νπνίν ζα παξακείλεη ζην Γήκν, σο εγγύεζε θαιήο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο 

κίζζσζεο από ηνλ κηζζσηή. 
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Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζύλεηαη ζην Γήκν Νάνπζαο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία ζα 

επηζηξαθεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

Άξζξν 7ν: Εγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξσλ ππεύζπλνο κε απηόλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Η εγγπεηηθή ηνπ άξζξνπ 5  θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, εάλ ν πιεηνδόηεο κε ηνλ εγγπεηή ηνπ αξλεζνύλ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

Άξζξν 8ν: Έγθξηζε πξαθηηθώλ 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

Άξζξν 9ν: Δηάξθεηα κίζζσζεο 

 

Η κίζζσζε αξρίδεη ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο, κεηά ηελ θαηαθύξσζε 

ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ζα δηαξθέζεη δέθα (10) έηε.  

 

Άξζξν 10ν: Πξνϋπνζέζεηο ζύληαμεο ζπκθσλεηηθνύ 

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο 

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην 

ζπκθσλεηηθό, κε επζπλόκελνπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε ηεο παξαδόζεσο ηνπ ή 

εάλ δελ εγθξηζεί ε δεκνπξαζία.  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα ή ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην 

αθίλεην πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα πνπ αθνξά ζηνλ ίδην.  

2. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο 

πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο δελ πξνζέιζεη καδί κε ηνλ 

εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ηόηε ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

δεκνπξαζία, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, ελεξγείηαη δε 

αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή, ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ γηα ηελ επί έιαηηνλ 

δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε ηνηαύηε.  

3. Γηα ηε ζύλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα ή γξακκάηην 

ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα 

εγγπνδνζίεο, ανξίζηνπ δηάξθεηαο, κε πνζό ίζν κε δπν (2) επηηεπρζέληα κηζζώκαηα, ην νπνίν ζα 

παξακείλεη ζην Γήκν σο εγγύεζε θαιήο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο από ηνλ κηζζσηή 

θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθαίξνπ θαη εληόο ησλ ππό ηεο δηαθεξύμεσο νξηδόκελσλ πξνζεζκηώλ 

θαηαβνιήο κηζζώκαηνο.  

4. Η εγγύεζε απηή παξακέλεη ζηα ρέξηα ηνπ εθκηζζσηή κέρξη ην ηέινο ηεο κίζζσζεο θαη ζα επηζηξαθεί 

ζηνλ κηζζσηή κεηά ην ηέινο απηήο, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ κεξώλ δηαθνξέο από ηε 

κίζζσζε. Σε πεξίπησζε ιύζεο ηεο κίζζσζεο από ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή ή θήξπμεο απηνύ εθπηώηνπ, 

ε εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή, σο ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο. 

5. Δμνθιεηηθή απόδεημε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 11ν: Καηαβνιή κηζζώκαηνο 

Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία ζα ηζρύεη γηα έλα (1) ρξόλν θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη 

εηεζίσο, επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαηά ην πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ 

ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή), όπσο απηή ππνινγίδεηαη από 
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ηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ.Σ.Υ.Δ.). Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε 

ησλ ηηκώλ, ην κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ζε πνζνζηό 3,6% επί ηνπ 

εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο.    

Σημειώνεηαι όηι ζηο παρόν μίζθφμα δεν περιλαμβάνονηαι ηα ηέλη καηάληυης κοινότρηζηφν τώρφν, για 

ηην παρατώρηζη ηφν οποίφν ιζτύοσν οι εκάζηοηε αποθάζεις ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Δήμοσ Νάοσζας  

περί καθοριζμού δημοηικών ηελών τρήζης κοινότρηζηφν τώρφν (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

Τν ελνίθην πιεξώλεηαη από ηνλ ελνηθηαζηή ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. Τν κίζζσκα ζα είλαη 

κεληαίν θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη κέζα ζηηο πξώηεο δέθα (10) εκέξεο θάζε κηζζσηηθνύ κήλα, ρσξίο 

όριεζε από ηνλ εθκηζζσηή.  

Άξζξν 12ν: Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όπσο εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ νηθείνπ 

ζπκθσλεηηθνύ ηεο κηζζώζεσο λα θάλεη έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη εάλ εληόο δύν 

κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ δελ ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην πεξίπηεξν, ν 

εθκηζζσηήο ζα δύλαηαη λα θεξύμεη απηόλ έθπησην κε ηηο ζε βάξνο ηνπ ζπλέπεηεο εθ ηεο παξαβηάζεσο 

ηεο κηζζώζεσο. Η κε ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε ζπλεπάγεηαη έθπησζε ηνπ  

κηζζσηνύ κεηά πξνεγνύκελε θιήζε πξνο παξνρή εμεγήζεσλ εληόο πξνζεζκίαο 48 σξώλ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε ζύκβαζε κίζζσζεο ιύεηαη ν δε κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη ην ηπρόλ 

ππόινηπν θαηαβιεζέλ κίζζσκα, ην νπνίν θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή σο ζπκθσλεκέλεο από ηώξα 

πνηληθήο ξήηξαο γηα παξαβίαζε νπζηώδνπο όξνπ ηεο κίζζσζεο.  

2. Τα ηέιε θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, ηειεθσληθά ηέιε θ.ι.π., θαζώο θαη θάζε είδνπο θόξνη, 

εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε ζα βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή.  

Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο έλαληη θάζε Γεκόζηαο ή άιιεο Αξρήο, Αζθαιηζηηθό 

Οξγαληζκό ή νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα ή ππεξεζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία απηνύ αιιά θαη ηπρόλ ηερληθώλ επηζθεπώλ. Ο κηζζσηήο ζα επηβαξύλεηαη ηα έμνδα ηεο ΓΔΗ.  

3. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ην κίζζην, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα 

απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε 

θαη δεκίεο, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί απόιπηε 

θαζαξηόηεηα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ κηζζίνπ θαη λα ηεξεί πιήξσο ηνπο γεληθνύο θαλόλεο ηεο 

πγηεηλήο ζπκκνξθνύκελνο απόιπηα ζηηο νδεγίεο ηεο αξκόδηαο Υγεηνλνκηθήο Υπεξεζίαο. Ο κηζζσηήο κε 

ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνζύξεη ην πεξίπηεξν από ην κίζζην, λα παξαδώζεη ζε 

θαιή θαηάζηαζε ην ρώξν, λα απνθαηαζηήζεη θάζε θζνξά θαη βιάβε ηνπ ρώξνπ θαζώο επίζεο ζα έρεη 

ππνρξεσηηθά εμνθιήζεη θάζε είδνο νθεηιήο πνπ αθνξά θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν ην κίζζην Ο κηζζσηήο 

ππνρξενύηαη, όηαλ ιήμεη ε ζύκβαζε, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζό ηεο δεκηάο, ε νπνία ζα εθηηκεζεί από ηελ Τερληθή 

Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

4. Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ρώξνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ ελνηθηαζηή.  

5. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο 

ππαηηηόηεηά ηνπ εθκηζζσηή.  

6. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε από ζενκελία ή άιιε νπνηαδήπνηε 

αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ θαηαθύξσζε.  

 

Άξζξν 13ν: Αλακίζζσζε - ππεθκίζζσζε 

Απαγνξεύεηαη ε αλακίζζσζε, ε ππεθκίζζσζε θαη ε ελ γέλεη πεξαηηέξσ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο ζε ηξίηνπο από ηνλ κηζζσηή, κε ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

76 ηνπ Ν. 4257/2014. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα αλαπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ζύδπγν θαη ηα ελήιηθα ηέθλα, 

ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε παξαρώξεζεο. 

 

Άξζξν 14ν:  Κιεξνλόκνη κηζζσηή 
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Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή ή λνκηθήο αληθαλόηεηαο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο λα 

αζθεί απηόο πξνζσπηθά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ δηα ηεο παξνπζίαο ηνπ, ζύδπγνο θαη ελήιηθα 

ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλόκνη ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα απηό ππεηζέξρνληαη 

απηνδίθαηα ζην αλσηέξσ δηθαίσκα, εθόζνλ ην επηζπκνύλ θαη ην δειώζνπλ ζην Γήκν ζε εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα  όρη πέξαλ  όκσο ησλ  ηξηώλ (3) κελώλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. Παξάιεηςε ηεο 

δήισζεο απηήο ινγίδεηαη σο αξλεηηθή δήισζε κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό από ηε κηζζσηηθή ζρέζε. 

Σε πεξίπησζε δε ζαλάηνπ ηνπ εγγπεηή κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα νξίζεη 

λέν εγγπεηή. 

Άξζξν 15ν: Επζύλε ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

κίζζην θαη γηα ην νπνίν έρεη ιάβεη γλώζε ν κηζζσηήο, νύηε ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 

κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρσξώληαο ιόγνπ.  

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο ζα απνθάζηδε λα ιύζεη ηε ζύκβαζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ 

ελδερνκέλσο εκθαληζηεί κειινληηθά, ε πξνθεηκέλε ζύκβαζε κπνξεί λα ιπζεί κνλνκεξώο από ην Γήκν.  

 

Άξζξν16ν: Έθπησζε κηζζσηή 

1.Η παξάβαζε θάζε όξνπ ηεο παξνύζαο, ζεσξνπκέλσλ όισλ νπζησδώλ, από ηνλ κηζζσηή, 

αλεμαξηήησλ ησλ ινηπώλ κέηξσλ ησλ ιακβαλνκέλσλ εηο βάξνο ηνύηνπ, δπλάκεη ηεο παξνύζεο, 

επηθέξεη ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απνβνιή ηνύηνπ εθ ηνπ κηζζίνπ κεηά ησλ λνκίκσλ εηο βάξνο 

ηνπ ζπλεπεηώλ. Πεξί ηεο εθπηώζεσο ηνπ κηζζσηνύ απνθαζίδεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο.  

2. Η εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή ζησπεξή αλνρή παξαβάζεσο ή θαηαζηξαηεγήζεσο δηαηάμεσο ηεο 

παξνύζεο δελ ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηώκαηνο ηηλόο ή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο 

κηζζώζεσο νύηε παξέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηνλ κηζζσηή.  

3. Η θήξπμε εθπηώηνπ ηνπ κηζζσηή έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:  

α) Δθπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή ε θαηαηεζείζα εγγύεζε σο πνηληθή ξήηξα κε ππνινγηδόκελε εηο ηηο 

ηπρόλ νθεηιέο ηνπ εθπηώηνπ κηζζσηνύ.  

β) Υπνρξενύηαη ν κηζζσηήο λα παξαδώζεη ην κίζζην εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηεο 

θνηλνπνίεζεο ζηνλ κηζζσηή ηεο πεξί εθπηώζεσο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Σε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ή άξλεζήο ηνπ απνβάιιεηαη εθ ηνπ κηζζίνπ είηε δηνηθεηηθώο, είηε δηα απνθάζεσο ηνπ 

Δηζαγγειέα, είηε δηθαζηηθώο ή θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί απόδνζεο κηζζίνπ ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, σο απηέο ηζρύνπλ όισλ ησλ κέηξσλ απηώλ δπλάκελσλ λα ιακβάλνληαη αζξνηζηηθά θαη 

ηαπηόρξνλα.  

Άξζξν 17ν:Δεκνζίεπζε-έμνδα δεκνζίεπζεο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκαξρείνπ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ. 

Τα έμνδα δεκνζηεύζεσο ζηνλ ηύπν θαη ηα ινηπά έμνδα ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, βαξύλνπλ 

κνλνκεξώο απηόλ πνπ ζα αλαδεηρζεί ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο.  

 

Άξζξν 18ν:Γεληθέο δηαηάμεηο 

Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε απηή, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα από ην 270/81 Π.Γ. 

πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθκίζζσζεο πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ, από ην 26/7/55 

Β.Γ. θαη από ηηο πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνπο Ν.4093/2012 θαη 4257/2014 θαζώο θαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

 

Άξζξν 19ν: Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
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Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη 

ώξεο,  

1) Γραμμαηεία ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Νάοσζας  

Αρμόδια σπάλληλο, κ. Ανθοπούλοσ  Μσρούλα  

Τηλέθφνο 2332350340  Email: myroula@naoussa.gr   

2) Γραθείο  διατ.  περιοσζίας  

Αρμόδιος σπάλληλος , κ. Ανηφνιάδης Νίκος 

Τηλέθφνο 2332350337 email: andoniadis@naoussa.gr  

 
 
 
 
 
                             
                                                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
 
 
 
 
 
                                                    ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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