
 

  

 

                  

    ΔΗΜΟ  ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ –ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                                      

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ                    

    ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ  

ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)                                        

   

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 12ου   
 

υνεδρίασης  του Διοικητικού υμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  Δήμου Σροιζηνίας, στις  25/06/2018. 

       το Γαλατά και στα Γραφεία της έδρας του Δήμου Σροιζηνίας-

Μεθάνων, συνεδρίασε το Διοικητικό υμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σροιζηνίας, σήμερα Δευτέρα 25η  

Ιουνίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 ,μετά από την υπ’αριθμ. 221/18-06-

2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δ, που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ. Δ.Κ. (Ν 

3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα  4, ήτοι: 

 

Παρόντα  Μέλη                                           Απόντα Μέλη 

Φρυσούλα Ανδρέου (Πρόεδρος)                Νικόλαος Ρούσης 

Λύσανδρος Σουσμάνωφ                             Νικόλαος Κακούρης   

Μπόγρης   Νικόλαος                                     (αναπληρωματικό   μέλος)     

Ιωάννης Μούγιος                                           ταυρούλα Πετροπούλου                             
 

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την εξωτερικό συνεργάτη της     

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ρούσσου  Ευθυμία 

 

Αριθ. Θέματος: 1ο  Ημερ.Διατ.                     Αριθ. Απόφασης: 63/2018 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση εκμίσθωσης του Ξενώνα Μεγαλοχωρίου 

Μεθάνων και διαμόρφωση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας» 

 

Η κα Πρόεδρος αφού εκφώνησε  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
εηζαγσγηθά αλαθέξζεθε ζηελ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο ππόζεζεο πξνο ηνλ δηθεγόξν θ. 

Πέηξν Πηηζηιό κε ηελ ππ’αξηζκ. 26/2018 απόθαζε ΓΣ θαη ηελ από 16.6.2018 

εηζήγεζή ηνπ γηα ην ζέκα, ε νπνία έρεη σο εμήο:  
«Με ηηο ΑΓΣ 26/1.3.2018 θαη 29/16.3.2018 κνπ αλαηέζεθε ε ζπλνιηθή επηκέιεηα γηα ηελ εθκίζζσζε 

από ηε ΓΗΚΔΓΗΤ ησλ μελώλσλ  Μεγαινρσξίνπ θαη Κπςέιεο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Μεζάλσλ 

αληίζηνηρα, ε νπνία όπσο πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά, πξέπεη λα γίλεη κε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό. Η 

δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηεο ελνηθίαζεο ηνπ μελώλα Κπςέιεο πξνρώξεζε θαη ήδε επξίζθεηαη ζε 

ηειηθό ζηάδην, ελώ ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ θαζπζηέξεζε επεηδή 

ελδηάκεζα έγηλε απ’ ηε ΓΗΚΔΓΗΤ ππνβνιή θαθέινπ κε πξόηαζε γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε απ’ ην 

ΔΣΠΑ κειέηεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ μελώλα απηνύ ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο – 

Μειέηεο. Πξόζθαηα θαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο Πξνέδξνπ, ζηελ πξόηαζε απηή πξνζηέζεθε 

ελαιιαθηηθά ε δπλαηόηεηα ρξήζεσο άιισλ δεκνηηθώλ αθηλήησλ, πξνο ην ζθνπό θαη λα κπνξεί λα 

ζηεγαζηεί αιινύ έλα Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο – Μειέηεο εθ’ όζνλ βεβαίσο επηιεγεί 

πξνο ρξεκαηνδόηεζε ε πξόηαζε απηή, αιιά θαη λα κπνξεί παξάιιεια λα ελνηθηαζηεί θαη ν Ξελώλαο  

ζε ηξίηνπο, νπόηε λα κελ απνζηεξεζεί πεξαηηέξσ αλάινγσλ εζόδσλ ε ΓΗΚΔΓΗΤ. Σπλεπώο πιένλ 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη κάιηζηα ρσξίο πεξαηηέξσ αλαβνιή, ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ 
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Ξελώλα απηνύ, ώζηε λα ππάξμεη θαιύηεξν νηθνλνκηθό απνηέιεζκα αθνύ βξηζθόκαζηε ζηελ έλαξμε 

ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη είλαη επλόεηε ε αύμεζε θάζε ζρεηηθνύ επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Γηα ηελ λέα κίζζσζε ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ, όπσο πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά πξέπεη λα γίλεη 

δηαδηθαζία πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο (θαη’ άξζξα 192 θαη 201 ΚΓΚ, ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 9§2 

εθαξκνδόκελνπ ΠΓ 270/1981). Η δεκνπξαζία απηή δηεμάγεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκώλ, 

έπεηηα από ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ ζθνπνύκελε ρξήζε, ζηελ έδξα 

ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ (ή κε εηδηθή απόθαζε ζηελ έδξα ηνπ αθηλήηνπ). Γηα ηε δηαδηθαζία απηή απαηηνύληαη α) 

δηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο νξίδεη κε απόθαζή ηνπ ην Γ.Σ., β) 

δεκνζίεπζε πεξίιεςήο ηεο θαηά ηα πξνβιεπόκελα απ’ ην λόκν, γ) ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 

νξηζκέλε εκέξα θαη ώξα, δ) ε έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη 

ηέινο ε) ε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κηζζσηεξίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα ιεθζεί ΑΓΣ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηε κίζζσζε 

ηνπ μελώλα Μεγαινρσξίνπ, λα νξηζηεί κε απηήλ ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο θαη νη όξνη ηεο 

ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ελώ ήδε έρεη λόκηκα νξηζηεί Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ γηα ην ηξέρνλ 

έηνο κε ηελ ΑΓΣ 39/9.5.2018. 

Αλαθνξηθά κε ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηαηάμεηο αξ. 192 θαη 201 ΚΓΚ (Ν.3463/06), κε βάζε ηηο νπνίεο ε εθκίζζσζε αθηλήησλ από ηνπο 

Γήκνπο γίλεηαη κε δεκνπξαζία, ε δηαδηθαζία θαη νη όξνη ηεο νπνίαο νξίδνληαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα. 

Τν Π.Γ. πνπ ηζρύεη ζρεηηθά είλαη ην 270/1981, ην νπνίν, ζύκθσλα θαη κε ηε δηάηαμε αξ.9§2 απηνύ, 

ηζρύεη αλαιόγσο θαη επί εθκηζζώζεσλ πνπ γίλνληαη από ηα Ν.Π. ησλ Γήκσλ, ζπλεπώο θαη γηα ηε 

ΓΗΚΔΓΗΤ. Αλάινγε εθαξκνγή ηζρύεη θαη από ηε δηάηαμε αξ. 257 ΚΓΚ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη γηα ηηο ελ γέλεη ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ Γεκνηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ, αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Γήκνπο. Δπίζεο  

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ΠΓ 270/81, ηζρύεη θαη ην ΠΓ 34/4-10.2.1995 «Κσδηθνπνίεζε λόκσλ πεξί 

εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ» σο ηζρύεη ζήκεξα. Λόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαινγηθόηεηαο εθαξκνγήο ησλ 

νηθείσλ δηαηάμεσλ γηα ηα ΝΠ ησλ Γήκσλ, ζηα νπνία θαη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, δηεπθξηλίδνληαη ηα 

εμήο: α) θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο (θαη ρσξίο δπλαηόηεηα αλαινγίαο εθαξκνγήο ηνπ αξ. 

72§1.ε Ν.3852/10), ε δηακόξθσζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξάηεζεο γίλεηαη από ην Γ.Σ. (αθνύ ζηε 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε θαη ηα ΝΠ ησλ Γήκσλ δελ ππάξρεη Οηθνλ. Δπηηξνπή), β) ε πξνβιεπόκελε θαη’ 

άξζξν 446§2 ηνπ Κώδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (Π.Γ 14/99 - ΦΔΚ 580 Γ’/27.07.99) 

βεβαίσζε αξκνδίσο ηεο θαηαιιειόηεηαο ρξήζεσο, αθνύ νξίδεηαη όηη «2. Η εθπνίεζε, παξαρώξεζε 

θαη κίζζσζε, θαζώο θαη θάζε άιιε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο εθηάζεσλ γεο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, από ην Γεκόζην, ηνπο ΟΤΑ ή ηα λ.π.δ.δ. θαη ηα λ.π.η.δ. ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982, γίλεηαη αθνύ πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ησλ 

εθηάζεσλ απηώλ θαη εθόζνλ ν ζθνπόο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ δελ είλαη αληίζεηνο κε ηε ρξήζε απηή», 

έρεη εμαζθαιηζηεί κε ηελ πξνεγνύκελε θαη από έηνπο 2013 αιιαγή ρξήζεσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αθηλήηνπ από ζρνιείν ζε μελώλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 50834/2013 βεβαίσζε ππαγσγήο 

ζηνλ Ν. 4178/2013 ηνπ ΥΠΔΚΑ (γηα ηελ ππ’ αξ. 2082221 ζρεηηθή δήισζε αιιαγήο ρξήζεο). 

Δπηπιένλ, δ) γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, έρεη εθδνζεί θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθκίζζσζή ηνπ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4122/2013 από 11.4.2012 πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ 

Δπηζεσξεηή Σηακ. Τξηαληαθύιινπ. 

Η ΓΗΚΔΓΗΤ, σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηεο Α.Γ.Δ.Μ. (Αλαπηπμηαθήο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Μεζάλσλ) είλαη ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξ. 6/1999 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Μεζάλσλ ‘πεξί αλάζεζεο 

δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη από ηνλ ΔΟΤ «Αλάδεημε Ηθαηζηείνπ θαη 

Οξεηλώλ Γηαδξνκώλ Φεξζνλήζνπ Μεζάλσλ»’, ζην νπνίν είρε πεξηιεθζεί θαη ε κεηαηξνπή ησλ 

Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ Κπςέιεο θαη Μεγαινρσξίνπ ζε Ξελώλεο θαη κεηά απνδνρή ηεο ΑΓΣ απηήο κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ, αλέιαβε θαη έθηνηε είλαη θνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηώλ, ελώ πιένλ κεηά ηελ ηζρύ ηνπ Ν.3852/10 θαη ηε ζύζηαζε ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ, 

θνξέαο δηαρείξηζεο είλαη ε ηειεπηαία. Τν αθίλεην, είλαη ην πξώελ δεκνηηθό ζρνιείν Μεγαινρσξίνπ, 

επξηζθόκελν εληόο ηνπ νηθηζκνύ Μεγαινρσξίνπ ηεο νκώλπκεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη απνηειείηαη από νηθόπεδν (πνπ θέξεη πεξηκεηξηθά κάλδξα κε θάγθεια) 

επηθάλεηαο 1608,82 ηκ κε ηα εληόο απηνύ ηξία θηίζκαηα επηθάλεηαο ηνπ πξώηνπ 176,3 ζην ηζόγεην θαη 

89,46 ηκ ζην παηάξη ηνπ δεύηεξνπ 103,95 ηκ θαη ελόο ηξίηνπ βνεζεηηθνύ 17,7 ηκ, απνηεινύκελν ηνπ 

κελ θηίζκαηνο ησλ 176,3 + 89,46 ηκ από έμη αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα δηακνξθσκέλα έθαζην κε ρώξν 

θαζηζηηθνύ θαη κε ινπηξό ζην ηζόγεην θαη σο ππλνδσκάηην ζην παηάξη ηνπ δε θηίζκαηνο ησλ 103,95 ηκ 

από  κία κεγάιε αίζνπζα θνπδίλα, ινπηξό θαη απνζήθε θαη ηνπ ηξίηνπ, βνεζεηηθνύ θηίζκαηνο ησλ 

17,7 ηκ από κία θύξηα θαη κία κηθξόηεξε απνζήθε. Τν ζύλνιν ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε 

εηδηθή  δηαξξύζκηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ σο μελώλα κε αίζνπζα παξαζθεπήο θαη 

παξάζεζεο, δηαζέηνπλ πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, θεληξηθή ζέξκαλζε 

(θαινξηθέξ) θαη θιηκαηηζηηθά. Πξνηείλεηαη ε λέα κίζζσζε απηνύ γηα ρξνληθή δηάξθεηα έμη εηώλ, όπσο 

είρε πξνβιεθζεί θαη ε πξνεγνύκελε, πνπ θξίλεηαη εύινγε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, επεηδή πξνϋπνζέηεη θαη αμηνζεκείσηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη 

νπνίεο απνζβέλνληαη κεζνπξόζεζκα, αιιά θαη  δηακόξθσζε πειαηείαο, ε νπνία επίζεο πξνϋπνζέηεη 

ζεκαληηθό ρξόλν. 

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, πξνηείλνληαη νη εμήο όξνη δεκνπξάηεζεο: 

1.- Τόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο: Γεκνπξαηείηαη ε εθκίζζσζε ηνπ Ξελώλα 

Μεγαινρσξίνπ Μεζάλσλ. Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηελεξγεζεί ζην 

δεκνηηθό θαηάζηεκα Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζηνλ Γαιαηά, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηελ 2η 

ηοσ μηνός Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη από ώξα 12:00 έως ώρα 13:00. Η 
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δεκνπξαζία δύλαηαη λα ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηεο πξναλαθεξόκελεο ώξαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ 

ρσξίο δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ από ηελ 

νξηδόκελε ώξα απνθαζίδεη ε επηηξνπή δεκνπξαζίαο, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα 

πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά 

ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γη' απηόλ πνπ πιεηνδνηεί, ε 

δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη δηαδνρηθά από ηνλ πξώην πιεηνδόηε ζηνπο ππόινηπνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Σπκκεηέρσλ πνπ ήδε θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, δύλαηαη λα 

επαλέιζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δήισζεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, κε λέα βειηησκέλε 

πξνζθνξά, ρσξίο δηαδηθαζηηθό πεξηνξηζκό. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα 

ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνζθνκίδνληαο θαη ην 

πξνο ηνύην ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ 

ινγαξηαζκό. Δάλ πξόθεηηαη γηα εθπξνζώπεζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (σο π.ρ. θάζε κνξθήο εηαηξείαο), 

πξέπεη ν ζπκκεηέρσλ λα πξνζθνκίδεη ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, δειαδή εάλ είλαη ν 

εθπξόζσπνο ην ελ ηζρύ θαηαζηαηηθό θιπ αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή κνξθή, ή αλ είλαη ηξίην πξόζσπν 

εμνπζηνδόηεζε απ’ ηνλ εθπξόζσπν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ εμνπζηνδνηνύληα, ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ όξν 12.  Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν πξνβεί άγνλε, ην ΓΣ ζα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξόπν λόκηκεο εθκίζζσζεο, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπ ηα έσο ηόηε δεδνκέλα. Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί 

απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο 

νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Μεηά ηελ ιήμε ηεο 

δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε (θαη αλ απηόο είλαη λνκηθό πξόζσπν, θαη από ηνλ εγγπεηή απηνύ). 

2. Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο: Ο ρξόλνο ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη εμαεηήο θαη αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, κέρξη ηελ αληίζηνηρε εκέξα ηνπ έθηνπ έηνπο.   

3. Διάρηζην όξην πξνζθνξάο: Ωο ειάρηζην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 3.000 εσρώ γηα 

εηήζην κίζζσκα νιόθιεξνπ ηνπ εθκηζζνύκελνπ αθηλήηνπ.  

4. Φξόλνο θαηαβνιήο κηζζσκάησλ - Αλαπξνζαξκνγή - Φαξηόζεκν: Τν εηήζην κίζζσκα, όπσο ζα 

δηακνξθσζεί θαηά ηε δεκνπξαζία, ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ κηζζσηή ζην ηακείν ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο. Η πξώηε κέζα ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ θάζε 

κηζζσηηθνύ έηνπο θαη ε δεύηεξε κέζα ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ ίδηνπ κηζζσηηθνύ 

έηνπο. Τν κηζζσηή βαξύλεη ην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

5. Δγγπνδνζία (επί λνκηθώλ πξνζώπσλ): Δθόζνλ ν ηειεπηαίνο (αλαδεηρζεζόκελνο)  πιεηνδόηεο είλαη 

λνκηθό πξόζσπν, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 

ππεύζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. Ο εγγπεηήο, γηα λα γίλεη δεθηή ε εγγύεζή 

ηνπ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο 

πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη βαξώλ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε θεξεγγπόηεηά ηνπ.  

 6. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο: Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νπδέλ δηθαίσκα απνθηά γηα 

απνδεκίσζε από ηπρόλ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο 

ΓΗΚΔΓΗΤ.   

7. Υπνγξαθή ζύκβαζεο: Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηόλ, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη (θαη αλ πξόθεηηαη 

γηα λνκηθό πξόζσπν, καδί κε ηνλ εγγπεηή) ζηελ έδξα ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ, ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ 

Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη 

ηελ εγγύεζε ηεο κίζζσζεο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνύζαο.  Δάλ δελ πξνζέιζεη ή δελ 

πξνζέιζεη πξνζεθόλησο (θαη επί ΝΠ κε αμηόρξεν εγγπεηή) θαη πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγύεζε ηεο 

κίζζσζεο, ε εγγύεζε πνπ θαηαηέζεθε απ' απηόλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη 

απηνδίθαηα ππέξ ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ, ρσξίο δει. δηθαζηηθή παξέκβαζε. Τν γεγνλόο ηεο κε πξνζέιεπζεο, 

πηζηνπνηείηαη κε πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πνπ ζα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. Σε ηπρόλ ηέηνηα πεξίπησζε (ππαλαρώξεζεο αλαδεηρζέληνο ηειεπηαίνπ 

πιεηνδόηε), θαιείηαη άκεζα πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν ν επόκελνο ζηε ζεηξά 

πιεηνδόηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο επζύλεηαη (θαη επί Ν.Π. ηόζν ν ίδηνο, όζν 

θαη ν εγγπεηήο ηνπ, αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν θαη νη δύν) θαη γηα ηελ επί έιαζζνλ δηαθνξά ηνπ 

κηζζώκαηνο πνπ πξνζέθεξε ν ίδηνο ζε ζρέζε κε ην κίζζσκα πνπ πξνζέθεξε ν επόκελνο πιεηνδόηεο, 

γηα όιε ηεο δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Η δηάηαμε απηή εθαξκόδεηαη αλαιόγσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

ππαλαρσξήζεσο θαη ηνπ επόκελνπ πιεηνδόηε, νπόηε θαιείηαη ν ακέζσο επόκελνο, θ.ν.θ. έσο ηνπ 

πξώηνπ. 

8. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 1.000 επξώ. Η ελ ιόγσ 

εγγύεζε, είλαη πξνϋπόζεζε ηεο παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαη  θαηαηίζεηαη θαηά ηε 

δεκνπξαζία ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ από έθαζην ζπκκεηέρνληα, κε κνξθή ηζόπνζνπ 

γξακκάηηνπ ηνπ ΤΠΓΓ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο Τξάπεδαο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 7 ηεο 

παξνύζαο, αληηθαζηζηάκελε κε ηελ παξαθάησ αλαθεξόκελε εγγύεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 
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ζύκβαζεο. Δπίζεο, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο έθαζηνπ ζπκκεηέρνληα επηζηξέθεηαη ζηνπο ππόινηπνπο 

πιεηνδνηήζαληεο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο απ’ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

9.  Δγγύεζε κίζζσζεο:  Η εγγύεζε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο 

ζα αλέιζεη ζε πνζνζηό 25% επί ησλ κηζζσκάησλ όιεο ηεο πεξηόδνπ όπσο ζα δηακνξθσζεί θαηά ηε 

δεκνπξαζία, θαηαηίζεηαη δε ζε ηζόπνζν γξακκάηην ηνπ ΤΠΓΓ ή ζε εγγπεηηθή επηζηνιή Τξάπεδαο.  

10. Καηάζηαζε κηζζίνπ. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, έθαζηνο ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη όηη 

ην κίζζην επξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί θαη λα 

παξαδώζεη ην κίζζην θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζε αλάινγε θαηάζηαζε.   Δπηπιένλ, ε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε νπδεκία επζύλε έρεη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο (λνκηθήο θαηαζηάζεσο) εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία 

απνδεηθλύεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε ζπλεπώο είλαη ππνρξεσκέλε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα 

επηζηξέςεη  κίζζσκα ή λα πξνβεί ζε κείσζή ηνπ, αιιά θαη λα ιύζεη ηε κίζζσζε. Ο κηζζσηήο από κόλε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο 

ηνπ κηζζίνπ κε ηνπο λνκηθνύο ηνπ θαη ηερληθνύο ηνπ ζπκβνύινπο, απνδέρεηαη πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ζπλνκνινγεί όηη ην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηε κηζζσηηθή 

αμία ηνπ αθηλήηνπ.  Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδώζεη ζηε 

ΓΗΚΔΓΗΤ ην κίζζην θαη ηηο λόκηκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία, αιιηώο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

11. Σησπεξή ή ξεηή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή νπνηαδήπνηε παξαρώξεζε ηνπ κηζζίνπ από ην 

κηζζσηή ζε ηξίην απαγνξεύεηαη απνιύησο.  

12. Οπδείο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο γίλεηαη δεθηόο ζε δεκνπξαζία. Γεθηνί 

γίλνληαη θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα. Σηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία λνκηθνύ 

πξνζώπνπ, ν εθπξόζσπόο ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (επί Ο.Δ., Δ.Δ. 

θαηαζηαηηθά, ΦΔΚ θαη θαηαζηαηηθό  γηα ηελ Δ.Π.Δ., ΦΔΚ δεκνζίεπζεο θαηαζηαηηθνύ θαη 

λνκηκνπνίεζεο γηα Α.Δ. θαζώο θαη ην θαηαζηαηηθό απηήο θαη πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 

από ην Πξσηνδηθείν γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη Δ.Π.Δ.).  

13. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εθκηζζνύκελν δεκνηηθό αθίλεην όπσο πξνβιέπεηαη  

ζηνπο όξνπο ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο θαη ηνπ παξόληνο. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή θαη παξακέλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ. Οη ηπρόλ βειηηώζεηο ή κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη ζην 

κίζζην πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζα γίλνπλ κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ 

κηζζσηή.  

14. Ο πιεηνδόηεο - κηζζσηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα δειώζεη πσο ην 

κίζζσκα πνπ επηηεύρζεθε είλαη εύινγν θαη δίθαην, αληαπνθξίλεηαη δε πιήξσο ζηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ 

αθηλήηνπ, θαη όηη παξαηηείηαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 288 

θαη 388 ΑΚ.  

15. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο πδξεύζεσο, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θιπ 

επηβαξύλζεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ αλαινγνύλ ζηελ 

επηρείξεζε πνπ ζα ηδξύζεη. Υπνρξενύηαη επίζεο εληόο ηξηκήλνπ από ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ λα 

αηηεζεί αξκνδίσο ηελ θαηαρώξεζε ησλ παξνρώλ απηώλ ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκώλ επ’ νλόκαηί ηνπ. 

16. Ο κηζζσηήο δύλαηαη λα ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

(αλαςπθηήξην, θαηάζηεκα ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηνπξηζηηθώλ εηδώλ. Οη  άδεηεο 

ζα εθδνζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Καζίζηαηαη ζαθέο όηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο 

είλαη παξεπόκελεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο μελώλα, ε νπνία είλαη ε θύξηα 

δξαζηεξηόηεηα. Ο κηζζσηήο δελ δύλαηαη λα ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, εάλ 

πξώηα δελ εθδνζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κηζζσηή ζα εμππεξεηνύλ 

θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη ε δεκνπξαζία θαη ζα 

θαηαξηηζηεί ε κηζζσηηθή ζύκβαζε.   

17. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πνπ όινη ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο, 

δίλεη ζηελ εθκηζζώηξηα ην δηθαίσκα λα ιύζεη ηε κίζζσζε κνλνκεξώο, απηνκάησο θαη απηνδηθαίσο, 

ρσξίο θαλ λα γίλεη από κέξνπο ηεο θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο, ν δε κηζζσηήο ππνρξενύηαη ακέζσο λα 

απνδώζεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα ιάβεη ρώξα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο από ηνλ εθκηζζσηή 

θαη ρσξίο λα ηεξεζνύλ νη όξνη ηεο 594 Α.Κ. (δηακαξηπξία εθκηζζσηή - εκκνλή ηνπ κηζζσηή ζηελ θαθή 

ρξήζε). Σηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε εθείλε πνπ ν κηζζσηήο εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ από 

ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο ζύκβαζεο  ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ακέζσο όια ηα κηζζώκαηα 

κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, θαζώο θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ απηνύ ηεο 

θαηαβιεζείζαο εγγπνδνζίαο, αλεμαξηήησο δεκίαο ηνπ, σο πνηληθή ξήηξα, πνπ ζπκθσλείηαη από ηώξα 

σο εύινγε θαη δίθαηε. Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ 

κηζζσηή κε ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ, δελ έρεη εθαξκνγή ε παξαπάλσ ξήηξα γηα απνδεκίσζε ηνπ 

κηζζσηή θαη θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο.    
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18. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη, κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επζύλε, λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηηο αζηπλνκηθέο, 

πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ζα αζθεζεί ζην κίζζην. Η εθκηζζώηξηα δελ ππέρεη θακία επζύλε σο πξνο ην αλ ην κίζζην πιεξνί ηνπο 

όξνπο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζθήζεη ζ' απηό ν κηζζσηήο θαη ελ γέλεη δελ 

θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ πεξίπησζε άξλεζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο λα ρνξεγήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζθνπνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ παξεπνκέλσλ απηήο, πνπ δύλαηαη λα ηδξύζεη ν κηζζσηήο γηα 

ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ην κίζζην.     

19. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, ν νπνίνο ππνρξενύηαη 

λα ηα θαηαβάιιεη κε ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο.    

Μεηά ηελ δηακόξθσζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, πξέπεη κε ηελ απόθαζε ΓΣ πνπ ζα ιεθζεί, λα 

νξηζηεί θαη όηη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, ε δηαθήξπμε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ηνπιάρηζηνλ πξν δέθα εκεξώλ απ’ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ζην Γξαθείν ηεο 

ΓΗΚΔΓΗΤ θαη έδξα ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο 

Μεζάλσλ θαη ζην Καηάζηεκα ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Μεγαινρσξίνπ, κε απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο 

πνπ ζα ππνγξάθνπλ εθηόο από ηνλ δηελεξγνύληα θαη επηπιένλ δύν κάξηπξεο. Τέινο, πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο, πξέπεη λα δεκνζηεπηεί κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3548/2007 όπσο ηζρύεη, ηνπιάρηζηνλ 10 

εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη ζε κία εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, δειαδή ηνπ Πεηξαηά.  

Σεκεηώλεηαη ηέινο όηη βάζεη άξζξνπ 225 Ν.3852/10, δελ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ειέγρνπ 

λνκηκόηεηαο νύηε ηεο απόθαζεο πνπ ζα ιεθζεί επί ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο, νύηε θαη ηεο απόθαζεο 

ηνπ ΓΣ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 

      Αζήλα, 16 Ινπλίνπ 2018 

      Ο εηζεγεηήο 

      ΠΕΣΡΟ Ε. ΠΙΣΙΛΟ 
      ΔΙΚΗΓΟΡΟ 
      ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 209 ΑΘΗΝΑ 
      ΣΗΛ.: 210.6452635 

      ΑΦΜ: 045645092 Δ’ ΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ  » 

Παίξλνληαο πάιη ηνλ ιόγν, ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη πξνηείλεη ζην ΓΣ ηελ απνδνρή ηεο εηζήγεζεο ηνπ 

δηθεγόξνπ θ. Πέηξνπ Πηηζηινύ ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνηεηλόκελα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ζηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο, δεδνκέλνπ όηη είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη όια δηακνξθσκέλα γηα ηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ. Η ίδηα πξνηείλεη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ηελ 2ε 

Απγνύζηνπ 2018, εκέξα Πέκπηε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα ηεξεζνύλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο 

δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πεξίιεςήο ηεο. Σπλεπώο πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηελ 

δεκνπξάηεζε ηεο εθκίζζσζεο θαη λα δηακνξθώζνπκε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

Αθνινύζεζε δηάινγνο 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην,  

Αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ: 

Α) Τελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

Β) Τελ εηζήγεζε ηνπ εληεηαικέλνπ δηθεγόξνπ θ. Πέηξνπ Πηηζηινύ θαη όιεο αλεμαίξεηα ηηο δηαηάμεηο 

ησλ λόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ, 

Γ) Τα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξνεγνύκελεο κίζζσζεο ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ Μεζάλσλ, 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α.- Τελ δεκνπξάηεζε ηεο εθκίζζσζεο ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ Μεζάλσλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο σο θαησηέξσ όξνπο. 

Γ.- Όξνη δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ: 

1.- Τόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο: Γεκνπξαηείηαη ε 

εθκίζζσζε ηνπ Ξελώλα Μεγαινρσξίνπ Μεζάλσλ. Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη 

πξνθνξηθή θαη ζα δηελεξγεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζηνλ 

Γαιαηά, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηελ 2ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 

2018, εκέξα Πέκπηε θαη από ώξα 12:00 έσο ώξα 13:00. Η δεκνπξαζία δύλαηαη λα 

ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηεο πξναλαθεξόκελεο ώξαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ ρσξίο 

δηαθνπή νη πξνζθνξέο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ από 
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ηελ νξηδόκελε ώξα απνθαζίδεη ε επηηξνπή δεκνπξαζίαο, ε απόθαζε ηεο νπνίαο 

θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα 

πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε 

πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γη' απηόλ πνπ πιεηνδνηεί, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

δηαδνρηθά από ηνλ πξώην πιεηνδόηε ζηνπο ππόινηπνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Σπκκεηέρσλ πνπ ήδε θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, δύλαηαη λα 

επαλέιζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δήισζεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, κε λέα 

βειηησκέλε πξνζθνξά, ρσξίο δηαδηθαζηηθό πεξηνξηζκό. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα 

ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνζθνκίδνληαο θαη ην πξνο ηνύην ζπκβνιαηνγξαθηθό 

πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. Δάλ 

πξόθεηηαη γηα εθπξνζώπεζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (σο π.ρ. θάζε κνξθήο εηαηξείαο), 

πξέπεη ν ζπκκεηέρσλ λα πξνζθνκίδεη ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, 

δειαδή εάλ είλαη ν εθπξόζσπνο ην ελ ηζρύ θαηαζηαηηθό θιπ αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή 

κνξθή, ή αλ είλαη ηξίην πξόζσπν εμνπζηνδόηεζε απ’ ηνλ εθπξόζσπν θαη ηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ εμνπζηνδνηνύληα, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ όξν 12.  Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν πξνβεί άγνλε, ην ΓΣ ζα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξόπν λόκηκεο εθκίζζσζεο, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπ ηα έσο ηόηε δεδνκέλα. Η απόθαζε ηεο επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο 

όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά 

ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε (θαη αλ απηόο είλαη λνκηθό πξόζσπν, θαη από ηνλ εγγπεηή απηνύ). 

2. Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο: Ο ρξόλνο ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη εμαεηήο θαη αξρίδεη από 

ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, κέρξη ηελ αληίζηνηρε εκέξα ηνπ έθηνπ 

έηνπο.   

3. Διάρηζην όξην πξνζθνξάο: Ωο ειάρηζην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 

3.000 επξώ γηα εηήζην κίζζσκα ηνπ πξώηνπ έηνπο νιόθιεξνπ ηεο εθκηζζνύκελνπ 

αθηλήηνπ.  

4. Φξόλνο θαηαβνιήο κηζζσκάησλ - Αλαπξνζαξκνγή - Φαξηόζεκν: Τν εηήζην 

κίζζσκα, όπσο ζα δηακνξθσζεί θαηά ηε δεκνπξαζία, ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ 

κηζζσηή ζην ηακείν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο. Η πξώηε 

κέζα ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο θαη ε 

δεύηεξε κέζα ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ ίδηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. 

Τν κηζζσηή βαξύλεη ην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

5. Δγγπνδνζία (επί λνκηθώλ πξνζώπσλ): Δθόζνλ ν ηειεπηαίνο (αλαδεηρζεζόκελνο)  

πιεηνδόηεο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν 

νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, 

θαζηζηάκελνο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ 

ηεο ζπκβάζεσο. Ο εγγπεηήο, γηα λα γίλεη δεθηή ε εγγύεζή ηνπ, απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο 

πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη βαξώλ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε 

θεξεγγπόηεηά ηνπ.  

 6. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο: Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νπδέλ δηθαίσκα 

απνθηά γηα απνδεκίσζε από ηπρόλ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από 

ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ.   

7. Υπνγξαθή ζύκβαζεο: Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο όπσο εληόο 

δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηόλ, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηεο 

απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη (θαη αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, καδί κε ηνλ 

εγγπεηή) ζηελ έδξα ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ, ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο 

- Μεζάλσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 

εγγύεζε ηεο κίζζσζεο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνύζαο.  Δάλ δελ 

ΑΔΑ: ΨΔΛΗΟΚ78-66Υ



πξνζέιζεη ή δελ πξνζέιζεη πξνζεθόλησο (θαη επί ΝΠ κε αμηόρξεν εγγπεηή) θαη 

πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγύεζε ηεο κίζζσζεο, ε εγγύεζε πνπ θαηαηέζεθε απ' απηόλ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ, 

ρσξίο δει. δηθαζηηθή παξέκβαζε. Τν γεγνλόο ηεο κε πξνζέιεπζεο, πηζηνπνηείηαη κε 

πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πνπ ζα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. Σε ηπρόλ ηέηνηα πεξίπησζε (ππαλαρώξεζεο 

αλαδεηρζέληνο ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε), θαιείηαη άκεζα πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο κε 

ηνλ ίδην ηξόπν ν επόκελνο ζηε ζεηξά πιεηνδόηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ηειεπηαίνο 

πιεηνδόηεο επζύλεηαη (θαη επί Ν.Π. ηόζν ν ίδηνο, όζν θαη ν εγγπεηήο ηνπ, αιιειέγγπα 

θαη εηο νιόθιεξν θαη νη δύν) θαη γηα ηελ επί έιαζζνλ δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο πνπ 

πξνζέθεξε ν ίδηνο ζε ζρέζε κε ην κίζζσκα πνπ πξνζέθεξε ν επόκελνο πιεηνδόηεο, 

γηα όιε ηεο δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Η δηάηαμε απηή εθαξκόδεηαη αλαιόγσο θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε ππαλαρσξήζεσο θαη ηνπ επόκελνπ πιεηνδόηε, νπόηε θαιείηαη ν 

ακέζσο επόκελνο, θ.ν.θ. έσο ηνπ πξώηνπ. 

8. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 1.000 επξώ. 

Η ελ ιόγσ εγγύεζε, είλαη πξνϋπόζεζε ηεο παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία 

θαη  θαηαηίζεηαη θαηά ηε δεκνπξαζία ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ από έθαζην 

ζπκκεηέρνληα, κε κνξθή ηζόπνζνπ γξακκάηηνπ ηνπ ΤΠΓΓ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

Τξάπεδαο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο, 

αληηθαζηζηάκελε κε ηελ παξαθάησ αλαθεξόκελε εγγύεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ 

ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο έθαζηνπ ζπκκεηέρνληα επηζηξέθεηαη 

ζηνπο ππόινηπνπο πιεηνδνηήζαληεο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο 

ζύκβαζεο απ’ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

9.  Δγγύεζε κίζζσζεο:  Η εγγύεζε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο ζα αλέιζεη ζε πνζνζηό 25% επί ησλ κηζζσκάησλ όιεο ηεο 

πεξηόδνπ όπσο ζα δηακνξθσζεί θαηά ηε δεκνπξαζία, θαηαηίζεηαη δε ζε ηζόπνζν 

γξακκάηην ηνπ ΤΠΓΓ ή ζε εγγπεηηθή επηζηνιή Τξάπεδαο.  

10. Καηάζηαζε κηζζίνπ. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, έθαζηνο ζπκκεηέρσλ 

απνδέρεηαη όηη ην κίζζην επξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ο κηζζσηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

ζε αλάινγε θαηάζηαζε.   Δπηπιένλ, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε νπδεκία επζύλε έρεη 

έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ην κίζζην, ηεο νπνίαο (λνκηθήο θαηαζηάζεσο) εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία 

απνδεηθλύεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε ζπλεπώο είλαη ππνρξεσκέλε, γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν λα επηζηξέςεη  κίζζσκα ή λα πξνβεί ζε κείσζή ηνπ, αιιά θαη λα 

ιύζεη ηε κίζζσζε. Ο κηζζσηήο από κόλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία 

ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ κηζζίνπ κε ηνπο 

λνκηθνύο ηνπ θαη ηερληθνύο ηνπ ζπκβνύινπο, απνδέρεηαη πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ζπλνκνινγεί όηη ην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηε κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ.  Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηε 

ιήμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδώζεη ζηε ΓΗΚΔΓΗΤ ην κίζζην θαη ηηο λόκηκεο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 

αιιηώο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

11. Σησπεξή ή ξεηή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή νπνηαδήπνηε παξαρώξεζε ηνπ 

κηζζίνπ από ην κηζζσηή ζε ηξίην απαγνξεύεηαη απνιύησο.  

12. Οπδείο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο γίλεηαη δεθηόο ζε 

δεκνπξαζία. Γεθηνί γίλνληαη θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα. Σηελ πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία λνκηθνύ πξνζώπνπ, ν εθπξόζσπόο ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (επί Ο.Δ., Δ.Δ. θαηαζηαηηθά, ΦΔΚ θαη 

θαηαζηαηηθό  γηα ηελ Δ.Π.Δ., ΦΔΚ δεκνζίεπζεο θαηαζηαηηθνύ θαη λνκηκνπνίεζεο γηα 

Α.Δ. θαζώο θαη ην θαηαζηαηηθό απηήο θαη πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 

από ην Πξσηνδηθείν γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη Δ.Π.Δ.).  
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13. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εθκηζζνύκελν δεκνηηθό αθίλεην 

όπσο πξνβιέπεηαη  ζηνπο όξνπο ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο θαη ηνπ παξόληνο. Όιεο νη 

δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ βαξύλνπλ εμ 

νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή θαη παξακέλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο πξνο όθεινο 

ηνπ κηζζίνπ. Οη ηπρόλ βειηηώζεηο ή κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη ζην κίζζην 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζα γίλνπλ κε επηκέιεηα θαη 

δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.  

14. Ο πιεηνδόηεο - κηζζσηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα 

δειώζεη πσο ην κίζζσκα πνπ επηηεύρζεθε είλαη εύινγν θαη δίθαην, αληαπνθξίλεηαη δε 

πιήξσο ζηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, θαη όηη παξαηηείηαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 288 θαη 388 ΑΚ.  

15. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο πδξεύζεσο, 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θιπ επηβαξύλζεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ηα 

δεκνηηθά ηέιε πνπ αλαινγνύλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηδξύζεη. Υπνρξενύηαη επίζεο 

εληόο ηξηκήλνπ από ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ λα αηηεζεί αξκνδίσο ηελ 

θαηαρώξεζε ησλ παξνρώλ απηώλ ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκώλ επ’ νλόκαηί ηνπ. 

16. Ο κηζζσηήο δύλαηαη λα ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο (αλαςπθηήξην, θαηάζηεκα ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη θαηαζηήκαηα πώιεζεο 

ηνπξηζηηθώλ εηδώλ. Οη  άδεηεο ζα εθδνζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Καζίζηαηαη ζαθέο όηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο είλαη παξεπόκελεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο μελώλα, ε νπνία είλαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα. Ο 

κηζζσηήο δελ δύλαηαη λα ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, εάλ πξώηα 

δελ εθδνζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κηζζσηή ζα 

εμππεξεηνύλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία 

δηελεξγείηαη ε δεκνπξαζία θαη ζα θαηαξηηζηεί ε κηζζσηηθή ζύκβαζε.   

17. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πνπ όινη 

ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο, δίλεη ζηελ εθκηζζώηξηα ην δηθαίσκα λα ιύζεη ηε 

κίζζσζε κνλνκεξώο, απηνκάησο θαη απηνδηθαίσο, ρσξίο θαλ λα γίλεη από κέξνπο ηεο 

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο, ν δε κηζζσηήο ππνρξενύηαη ακέζσο λα απνδώζεη ηε ρξήζε 

ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα ιάβεη ρώξα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο από ηνλ εθκηζζσηή θαη 

ρσξίο λα ηεξεζνύλ νη όξνη ηεο 594 Α.Κ. (δηακαξηπξία εθκηζζσηή - εκκνλή ηνπ 

κηζζσηή ζηελ θαθή ρξήζε). Σηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε εθείλε πνπ ν 

κηζζσηήο εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο ζύκβαζεο  ν 

εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ακέζσο όια ηα κηζζώκαηα κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, θαζώο θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ απηνύ ηεο 

θαηαβιεζείζαο εγγπνδνζίαο, αλεμαξηήησο δεκίαο ηνπ, σο πνηληθή ξήηξα, πνπ 

ζπκθσλείηαη από ηώξα σο εύινγε θαη δίθαηε. Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή κε ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ, δελ έρεη 

εθαξκνγή ε παξαπάλσ ξήηξα γηα απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή θαη θαηάπησζε ηεο 

εγγπήζεσο.    

18. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη, κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επζύλε, λα ηεξεί κε αθξίβεηα 

ηηο αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζθεζεί ζην κίζζην. Η εθκηζζώηξηα δελ ππέρεη 

θακία επζύλε σο πξνο ην αλ ην κίζζην πιεξνί ηνπο όξνπο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα αζθήζεη ζ' απηό ν κηζζσηήο θαη ελ γέλεη δελ θέξεη θακία επζύλε 

γηα ηελ πεξίπησζε άξλεζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο λα ρνξεγήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζθνπνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ παξεπνκέλσλ απηήο, πνπ δύλαηαη λα ηδξύζεη ν 

κηζζσηήο γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ην κίζζην.     

19. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, ν 

νπνίνο ππνρξενύηαη λα ηα θαηαβάιιεη κε ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο.    

Γ.- Η παξνύζα λα ηνηρνθνιιεζεί ηνπιάρηζηνλ πξν δέθα εκεξώλ απ’ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ζην Γξαθείν ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ θαη έδξα ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ζην 
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Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Μεζάλσλ θαη ζην Καηάζηεκα ηεο 

πξώελ Κνηλόηεηαο Μεγαινρσξίνπ, κε απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο πνπ ζα ππνγξάθνπλ 

εθηόο από ηνλ δηελεξγνύληα θαη επηπιένλ δύν κάξηπξεο, ελώ ηέινο, πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο, πξέπεη λα δεκνζηεπηεί κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3548/2007 όπσο 

ηζρύεη, ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε δύν εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο θαη ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, δειαδή ηνπ Πεηξαηά. 

 

                       Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 63/2018. 

ε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 

ακολούθως : 

 

 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟ                             ΣΑ  ΜΕΛΗ   

                                                                                 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ  

                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

                                                                                ΦΡΤΟΤΛΑ ΑΝΔΡΕΟΤ 
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