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Από ην αξηζκ. 15/2022 Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

 

Αριθμός Απόθαζης: 206/2022 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 «Καθοριζμός όρων δημοπραζίας για 

εκμίζθωζη δημοηικής έκηαζης» 

 

ηε ηάηηζηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζήκεξα ηελ 12η ηνπ κήλα   

Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2022 κέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 11.00 ζπγθεληξώζεθε ζε 

έκηακηη ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέρηεθε θαη νξίζηεθε κε ηελ 

2/09.01.2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. 67/10.01.2022 

απόθαζε Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 14368/11.07.2022 γξαπηή 

Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

απεπζύλζεθε θαη επηδόζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε - θαηά πεξίπησζε - ρσξηζηά ζε θαζέλα 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο, ζε εθαξκνγή ηεο αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ:71342/06.11.2020 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε  (ΦΔΚ 4899/Β/06.11.2020) 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 7 κειώλ, ζεσξήζεθαλ 

παξόληεο (απάληεζαλ ζην έληππν ςεθνθνξίαο) νη : 

 

       ΠΑΡΟΝΣΑ                                          ΑΠΟΝΣΑ 

 

  1. Εεπθιήο Υξήζηνο, Πξόεδξνο       Οπδείο                     

2. Μαγηάγθαο Γεώξγηνο 

3. Πήηηαο Θεόδσξνο               

4. Σζηανύζεο Νανύκ 

5. Κνζκίδεο Γεκήηξηνο  

6. Σδαθόπνπινο Παλαγηώηεο 

7. Γθεξερηέο Λάδαξνο 

 

ελώ ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γαιαπάζρνπ Μαξία. 

 

Γηα ην κνλαδηθό ζεκα ηεο θαηεπείγνπζαο ζπλεδξίαζεο καδί κε ηελ πξόζθιεζε ζηάιζεθε 

ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Οηθνλνκηθώλ θ. Μαγηάγθα Γεσξγίνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: 
«ΠΡΟ: ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ 

ΔΗΖΓΖΖ 

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο όξσλ δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο».  

ΥΔΣ:1. Ζ  ππ’ αξηζ. 113/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 2. Ζ ππ’ αξηζ. 91/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 3. Σν ππνβιεζέλ από ηελ Δηαηξεία Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ ηνπνγξαθηθό κε  

                αξηζκό ASKII_093_TOPO_DVOIOU_001_v1.   

ΗΣΟΡΗΚΟ Με ηελ ππ’ αξηζ. 113/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε εθκίζζσζε 

κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο πνπ αηηείηαη ε εηαηξεία Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 43,3229 ζηξκ. ή 43.322,90 η.κ., όπσο απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, κε δηάξθεηα 50 έηε θαη κε εηήζην κίζζσκα αλά ζηξέκκα πνζό 10 επξώ.  

ΑΔΑ: 62Ξ7Ω97-ΝΕΝ



Δπηπιένλ, κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε απνθαζίζηεθε όηη νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο ζα θαζνξηζηνύλ κε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

ΝΟΜΗΚΟ   ΠΛΑΗΗΟ 

ην άξζξν 192 παξ. 4 πεξ. δ) (Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ) ηνπ Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ 

& Κνηλνηήησλ) νξίδεηαη όηη: 

«4. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, επηηξέπεηαη, θαηόπηλ δεκνπξαζίαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 610 ηνπ Α.Κ., ε καθξνρξόληα κίζζσζε: 

δ) αθάιππησλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ, γηα δηάξθεηα κέρξη πελήληα (50) έηε, κε ζθνπό ηελ ίδξπζε ή 

επέθηαζε βηνηερληθώλ θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη επελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. 

Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο απαιιάζζνληαη από θάζε θόξν, ηέινο ή δηθαίσκα Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, ελώ ηα 

δηθαηώκαηα θαη νη ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη 

ππνζεθνθπιάθσλ γηα ηε ζύκβαζε θαη θάζε άιιε πξνο πξαγκάησζε απηήο πξάμε πεξηνξίδνληαη ζην 

δέθα ηνηο εθαηό (10%) απηώλ. 

 Κάζε θηήξην θαη θάζε άιιε κόληκε εγθαηάζηαζε πνπ ζα αλεγεξζεί επί ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηε 

ζύκβαζε, πεξηέξρεηαη, κεηά ηε ιύζε ή ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζηελ θπξηόηεηα ηνπ δήκνπ, ρσξίο 

ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα ηα αθαηξέζεη, εθηόο αλ ζπκθσλεζεί 

δηαθνξεηηθά.». 

Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ» 

νξίδεηαη όηη : 

« 1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο 

απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο:……… 

ζη) Απνθαζίδεη γηα: 

 i. Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε 

κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, 

κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο». 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθκίζζσζε αθηλήησλ 

ησλ Γήκσλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

 

ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Άρθρο 1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ  

 Ζ κίζζσζε πεξηιακβάλεη ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 43,3229 ζηξκ. ή 

43.322,90 η.κ. (Γήπεδα Α, Β θαη Γ ηνπνγξαθηθνύ), ηνπ γεσηεκαρίνπ ηεο «ΓΡΑΣΑΝΖ», ηεο 

Κνηλόηεηαο Δξάηπξαο (ΚΑΔΚ: 270410208001), ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 3.000 ζηξεκκ., ηνπ 

νπνίνπ ηελ θπξηόηεηα απέθηεζε ν Γήκνο Βνΐνπ ζηηο 14-4-2022 κε ηελ κεηαγξαθή  ηεο αξηζκ. 

124/1938 Απόθαζεο Δπηηξνπήο Απαιινηξηώζεσλ Κνδάλεο, ε νπνία κεηαγξάθεθε ζηνλ ηόκν 168 θαη 

έιαβε αξηζκό 100, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ηάηηζηαο, όπσο απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. 

Άρθρο 2: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ νδνπνηία πξόζβαζεο, ηηο πιαηείεο 

αλεκνγελλεηξηώλ θαη ηνπο ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ «ΑΚΗΟ ΗΗ». 

Άρθρο 3: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

 Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζε ηόπν θαη ρξόλν 

πνπ ζα νξίζεη κε ηελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ν Γήκαξρνο, κπξνζηά ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. 

 Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθόζνλ 

εμαθνινπζνύλ ζπλερώο λα θαηαηίζεληαη πξνζθνξέο.  

 Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε 

απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηε δεκνπξαζία.  

ΑΔΑ: 62Ξ7Ω97-ΝΕΝ



 Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ, αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε.  

 Ζ απόθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο, πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  

 Γηα ηπρόλ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνύζαο. 

Άρθρο 4: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πενάνηα (50) Ϋηη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ ζην νπνίν ζα θαηαρσξεζνύλ νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαη νη  

όξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 91/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Άρθρο 5: ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 

 ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα 

κελ νθείινπλ θαη λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα κε ην Γήκν γηα νπνηαδήπνηε αηηία.  

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην 

ζθνπό απηό, λόκηκν πκβνιαηνγξαθηθό Πιεξεμνύζην πνπ ζα ηνλ θαζηζηά αξκόδην λα 

δηαπξαγκαηεπζεί. 

 Κάζε πξνζθνξά, ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

Άρθρο 6: ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη αλά ζηξέκκα (1.000 η.κ.) ζην πνζό ησλ δΫκα εσρώ 

(10,00 €) εηηζέως. Σν εηήζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία, ζα παξακείλεη ζηαζεξό 

γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Θα θαηαβιεζεί δε πξνθαηαβνιηθά γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ : «Μεηαθνξά λεξώλ άξδεπζεο 

ζηνλ ηακηεπηήξα (ΓΚΗΡΗΕΗ)». 

Άρθρο 7: ΔΓΓΤΖΣΖ 

Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία είλαη θπζηθό πξόζσπν καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ππνρξενύηαη λα ππνδείμεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ, γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ όξσλ 

ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ από ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θξηζεί ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο. 

Άρθρο 8: ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, ππνρξενύηαη όπσο εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθύξσζεο ή έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

 ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ηνπ 

θαη αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ 

νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.  

Άρθρο 9: ΟΡΟΗ  ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

Σν εηήζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία, ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο. Θα θαηαβιεζεί δε πξνθαηαβνιηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ : «Μεηαθνξά λεξώλ άξδεπζεο ζηνλ ηακηεπηήξα (ΓΚΗΡΗΕΗ)». 

Άρθρο 10: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΗΘΧΣΖ 

1.Σν κίζζην ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ην ζθνπό πνπ 

πξννξίδεηαη. 

2.Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. 

3.Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ππνζηεί 

δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη από πιεκκύξεο ζενκελίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ε αλσηέξα βία. 

4.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

5.Να ηεξνύληαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο λα ιεθζνύλ όιεο 

νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πθηζηάκελε 

δξαζηεξηόηεηα. Να ηεξνύληαη όιεο νη δεζκεύζεηο ησλ γλσκνδνηήζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ 
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αδεηνδνηήζεηο. 

6.Ο κηζζσηήο κπνξεί λα δηακνξθώλεη ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Αηνιηθνύ ζηαζκνύ θαηά ηελ θξίζε 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα εγθαηαζηήζεη κε απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ δαπάλεο νπνηνδήπνηε εμνπιηζκό, 

λα πξνβαίλεη ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζύλδεζεο κε ην δίθηπν, ηε δηάλνημε νδώλ πξνζπειάζεσο από θαη 

πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αηνιηθνύ ζηαζκνύ ηηο νπνίεο ν κηζζσηήο ζα ζπληεξεί κε δαπάλεο ηνπ, 

ζηελ ηνπνζέηεζε ππέξγεησλ ή ππόγεησλ θαισδίσλ θαη ζσιελώζεσλ θαη γεληθά ζα πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο εγθαηαζηάζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηεο ππό εθκίζζσζε έθηαζεο. 

7.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε κίζζσζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 

παξέιαβε. Ο εμνπιηζκόο, νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηπρόλ άιιεο εγθαηαζηάζεηο, θαισδηώζεηο ζα 

παξακέλνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο ζα δηθαηνύηαη ζηελ πεξίπησζε απνρώξεζήο ηνπ 

από ην κίζζην, είηε θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν ιύζεο ηεο λα ηηο 

απνκαθξύλεη. Δμαηξνύληαη ηα έξγα ππνδνκήο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ, δξόκνη, πιαηείεο, ζεκέιηα, 

θηίξηα, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή 

λα θαηαβάιεη θαη αληίζηνηρν δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο, 

εθηόο αλ πξνβιέπεηαη από ηηο άδεηεο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ ε απνθαηάζηαζε απηώλ ή κέξνο απηώλ. 

8.Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ ην κίζζην, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο 

πξνζηαηεύνληαο απηό από θάζε θαηαπάηεζε. 

9.ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε 

ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο δεκηώλ ή βιαβώλ ηνπ κηζζίνπ. Γηα νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή κεηαξξύζκηζε δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ 

κηζζσηή. 

10.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηεο έθηαζεο. Απαγνξεύεηαη ζηνλ κηζζσηή ε 

θαηάιεςε άιισλ ρώξσλ γύξσ από ηελ εθκηζζνύκελε έθηαζε θαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηή, 

κεραλεκάησλ εύθιεθησλ πιηθώλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην αθίλεην ή λα ξππαίλνπλ 

ην πεξηβάιινλ. 

11.Ο κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πάζεο θύζεσο εγθαηαζηάζεώλ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ ζα εθκηζζσζεί κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 

12.Γεκνηηθά ηέιε, δαπάλεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθκηζζσκέλε έθηαζε βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή, πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο ζηνπο νηθείνπο θνξείο. 

Οπνηνηδήπνηε θόξνη ή δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηελ ππό εθκίζζσζε έθηαζε (θαη δελ αθνξά ηε 

ζπκθσλεκέλε ρξήζε θαη ηα ιόγσ απηήο έξγα) σο αθίλεηε πεξηνπζία, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

εθκηζζσηή, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ εηζπξάηηεηαη. 

13.ε πεξίπησζε πνπ ηξίηνο (πεξίνηθνο, έλνηθνο, δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή θ.ι.π.) ζηξαθεί 

δηθαζηηθά ή δηνηθεηηθά ελαληίνλ ηνπ εθκηζζσηή εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ηνπ 

κηζζσηή ζην κίζζην, ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή θάζε δπλαηή 

ζπλδξνκή γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. 

14.Σα έμνδα ζύληαμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη κεηαγξαθήο ηνπ ζην 

ππνζεθνθπιαθείν, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δηνηθεηηθώλ αδεηώλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζήο ηνπο, εθόζνλ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ (Γήκνπ) ή παξάιεηςή 

ηνπ. 

Άρθρο 11 : ΑΝΑΜΗΘΧΖ – ΤΠΔΚΜΗΘΧΖ 

1.ησπεξή αλακίζζσζε από ην κηζζσηή απαγνξεύεηαη. 

2.Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. 

Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε 

ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

Άρθρο 12 :ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ όπσο απηόο θαζνξίζηεθε ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο. 

2. Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, νη νπνίνη ζην 

ζύλνιό ηνπο, ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, γηα  νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία, έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη 
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ηε ζύκβαζε ιπκέλε θαη λα θάλεη έμσζε ζηνλ κηζζσηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

3. Δθηόο από ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ, θαηά ηα αλσηέξσ 

πξνβιεθζέληα, ε ζύκβαζε ιύεηαη κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο πεξί πηώρεπζεο απηνύ. 

4. Με θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή εάλ: γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε θαη 

ρνξήγεζε ζηνλ κηζζσηή από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ, ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε 

θξίζε ηνπ κηζζσηή λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ, νπόηε ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

εθκηζζσηή. Ζ θαηαγγειία ζα γίλεηαη κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πνπ ζα επηδίδεηαη ζηνλ εθκηζζσηή κε 

δηθαζηηθό επηκειεηή, ηα δε απνηειέζκαηά ηεο ζα επέξρνληαη ηξεηο κήλεο κεηά ηελ πην πάλσ 

θνηλνπνίεζε. ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, ην κίζζην πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ. 

Άρθρο 13: ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

κίζζην, ηεο νπνίαο ν κηζζσηήο ηεθκαίξεηαη όηη έιαβε γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε 

δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο νύηε 

ζηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

Άρθρο 14 : ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ π.δ. 270/1981. 

Άρθρο 15 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Ο δηαγσληδόκελνο γηα λα πάξεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

 Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε όισλ 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

 Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα ππεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ηελ 

νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν εγγπεηήο πνπ ππέδεημε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν 

ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, απνδέρεηαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο εγγπεηή, ζπκπιεξσκέλε επαξθώο 

ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εγγπεηή θαη ππέξ νπνίνπ εγγπάηαη. 

 Καηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν λόκηκα, εάλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, Δηαηξία, 

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζπλνδεπόκελν από Τπ. Γειώζεηο όισλ ησλ κειώλ, όηη έρνπλ ιάβεη 

πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, εηαηξία, θνηλνπξαμία, ή 

Έλσζε, ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρεηηθό πκβνιαηνγξαθηθό 

Πιεξεμνύζην ή Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  πεξί νξηζκνύ ηνπ σο λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ θαη 

α)γηα λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκό, 

β)γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. 
Άρθρο 16 : ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1.Ο Γήκνο-εθκηζζσηήο ππνρξεώλεηαη, εάλ κεηαβηβάζεη ηελ εθκηζζνύκελε έθηαζε ζε ηξίηνπο, λα 

ελεκεξώζεη ηνπο αγνξαζηέο γηα ηελ ζύκβαζε ηεο κηζζώζεσο πνπ ζα έρεη ήδε θαηαξηίζεη κε ηνλ 

κηζζσηή θαη λα δηαηππσζεί ζρεηηθόο όξνο ζην ζπκβόιαην ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν αγνξαζηήο ή 

αγνξαζηέο θαη νη δηάδνρνί ηνπο απνδέρνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζα απνξξένπλ 

από ηε κίζζσζε απηή, άιισο ζα θαζίζηαηαη άθπξε ε κεηαβίβαζε. Σν ίδην ζα ηζρύεη θαη γηα όινπο 

ηνπο εηδηθνύο θαη θαζνιηθνύο δηαδόρνπο ηνπ εθκηζζσηή. 

2.Ζ ζπκκεηνρή θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ξεηή απνδνρή ησλ όξσλ ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

3.Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. 
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4.Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο απηνύ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξώηνπ κέρξη 

ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηνύο ηεο έγθξηζεο ή απόξξηςεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκνπξαζίαο. 

5.Όινη νη παξαπάλσ όξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ζα πεξηιεθζνύλ 

ζην ζπκθσλεηηθό εθκίζζσζεο αθηλήηνπ πνπ ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί αθελόο από ηνλ λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη αθεηέξνπ από ηνλ κηζζσηή θαη ηπρόλ παξαβίαζε ηνπο ζα απνηειεί 

ιόγν θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, ρσξίο ν Γήκνο λα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε πξνο ηνλ κηζζσηή. 

6. Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη γηα ηελ δηεθδίθεζε νπνηαδήπνηε δεκίαο έρεη ππνζηεί. 

 

Να εμνπζηνδνηεζεί ν Γήκαξρνο γηα ηελ έθδνζε θαζώο θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, ζηνλ 

Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ησλ Καηαζηεκάησλ όισλ ησλ 

δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ. 

ιΪηιζηα  11  Ηοσλέοσ 2022 

Διζηγηηάς ο Ανηιδάμαρτος Οικονομικών – Γεώργιος ΜαγιΪγκας» 

 

Καινύληαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα θαζνξίζνπλ ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο, ζύκθσλα 

κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ. 

2. Σελ  ππ’ αξηζ. 113/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

3. Σελ  ππ’ αξηζ. 91/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

4. Σν ππνβιεζέλ από ηελ Δηαηξεία Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ ηνπνγξαθηθό κε αξηζκό 

ASKII_093_TOPO_DVOIOU_001_v1.   

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981  ‘πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ (Φ.Δ.Κ. 77Α΄/1981). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995 όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010  ‘ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο’ 

(Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13.07.2010)         θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ην απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ομόθωνα 

 

α     π     ο     θ     α     ζ     ί     ζ     ε     ι 

 

Α) Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο σο εμήο: 

 

«Άρθρο 1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ  

 Ζ κίζζσζε πεξηιακβάλεη ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 43,3229 ζηξκ. 

ή 43.322,90 η.κ. (Γήπεδα Α, Β θαη Γ ηνπνγξαθηθνύ), ηνπ γεσηεκαρίνπ ηεο «ΓΡΑΣΑΝΖ», 

ηεο Κνηλόηεηαο Δξάηπξαο (ΚΑΔΚ: 270410208001), ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 3.000 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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ζηξεκκ., ηνπ νπνίνπ ηελ θπξηόηεηα απέθηεζε ν Γήκνο Βνΐνπ ζηηο 14-4-2022 κε ηελ 

κεηαγξαθή  ηεο αξηζκ. 124/1938 Απόθαζεο Δπηηξνπήο Απαιινηξηώζεσλ Κνδάλεο, ε νπνία 

κεηαγξάθεθε ζηνλ ηόκν 168 θαη έιαβε αξηζκό 100, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ηάηηζηαο, 

όπσο απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. 

Άρθρο 2: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ νδνπνηία πξόζβαζεο, ηηο πιαηείεο 

αλεκνγελλεηξηώλ θαη ηνπο ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ «ΑΚΗΟ ΗΗ». 

Άρθρο 3: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

 Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζε ηόπν θαη 

ρξόλν πνπ ζα νξίζεη κε ηελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ν Γήκαξρνο, κπξνζηά ζηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή. 

 Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, 

εθόζνλ εμαθνινπζνύλ ζπλερώο λα θαηαηίζεληαη πξνζθνξέο.  

 Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε 

Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηε 

δεκνπξαζία.  

 Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ, αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο 

κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε.  

 Ζ απόθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο, πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  

 Γηα ηπρόλ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 14 ηεο 

παξνύζαο. 

Άρθρο 4: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πενήνηα (50) έηη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ζην νπνίν ζα θαηαρσξεζνύλ νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηεο κίζζσζεο θαη νη  όξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 91/2022 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Άρθρο 5: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 

 ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε λα κελ νθείινπλ θαη λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα κε ην 

Γήκν γηα νπνηαδήπνηε αηηία.  

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη 

γηα ην ζθνπό απηό, λόκηκν πκβνιαηνγξαθηθό Πιεξεμνύζην πνπ ζα ηνλ θαζηζηά αξκόδην 

λα δηαπξαγκαηεπζεί. 

 Κάζε πξνζθνξά, ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Άρθρο 6: ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη αλά ζηξέκκα (1.000 η.κ.) ζην πνζό ησλ δέκα 

εσρώ (10,00 €) εηηζίως. Σν εηήζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία, ζα 

παξακείλεη ζηαζεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Θα θαηαβιεζεί δε πξνθαηαβνιηθά 

γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ : 

«Μεηαθνξά λεξώλ άξδεπζεο ζηνλ ηακηεπηήξα (ΓΚΗΡΗΕΗ)». 

 

Άρθρο 7: ΔΓΓΤΖΣΖ 
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Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία είλαη θπζηθό πξόζσπν καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνρξενύηαη λα ππνδείμεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ, 

γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ από ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο θξηζεί ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο. 

Άρθρο 8: ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, ππνρξενύηαη όπσο εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθύξσζεο ή έγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο.  

 ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο 

ζε βάξνο ηνπ θαη αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα 

ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο 

πξνεγνύκελεο.  

Άρθρο 9: ΟΡΟΗ  ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

Σν εηήζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία, ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Θα θαηαβιεζεί δε πξνθαηαβνιηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ : «Μεηαθνξά λεξώλ άξδεπζεο ζηνλ ηακηεπηήξα (ΓΚΗΡΗΕΗ)». 

Άρθρο 10: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΗΘΧΣΖ 

1.Σν κίζζην ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ην ζθνπό πνπ 

πξννξίδεηαη. 

2.Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. 

3.Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο ζε πεξίπησζε 

πνπ ππνζηεί δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη από πιεκκύξεο ζενκελίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ε 

αλσηέξα βία. 

4.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

5.Να ηεξνύληαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο λα 

ιεθζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ νξίδνληαη από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ πθηζηάκελε δξαζηεξηόηεηα. Να ηεξνύληαη όιεο νη δεζκεύζεηο ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ αδεηνδνηήζεηο. 

6.Ο κηζζσηήο κπνξεί λα δηακνξθώλεη ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Αηνιηθνύ ζηαζκνύ θαηά 

ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα εγθαηαζηήζεη κε απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ δαπάλεο 

νπνηνδήπνηε εμνπιηζκό, λα πξνβαίλεη ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζύλδεζεο κε ην δίθηπν, ηε 

δηάλνημε νδώλ πξνζπειάζεσο από θαη πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αηνιηθνύ ζηαζκνύ ηηο 

νπνίεο ν κηζζσηήο ζα ζπληεξεί κε δαπάλεο ηνπ, ζηελ ηνπνζέηεζε ππέξγεησλ ή ππόγεησλ 

θαισδίσλ θαη ζσιελώζεσλ θαη γεληθά ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηεο ππό εθκίζζσζε έθηαζεο. 

7.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε κίζζσζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ ην παξέιαβε. Ο εμνπιηζκόο, νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηπρόλ άιιεο εγθαηαζηάζεηο, 

θαισδηώζεηο ζα παξακέλνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο ζα δηθαηνύηαη ζηελ 

πεξίπησζε απνρώξεζήο ηνπ από ην κίζζην, είηε θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηελ θαζ’ 

νηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν ιύζεο ηεο λα ηηο απνκαθξύλεη. Δμαηξνύληαη ηα έξγα ππνδνκήο ηνπ 

αηνιηθνύ ζηαζκνύ, δξόκνη, πιαηείεο, ζεκέιηα, θηίξηα, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ πξνο όθεινο 

ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή λα θαηαβάιεη θαη αληίζηνηρν δηθαίσκα 

ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη από 

ηηο άδεηεο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ ε απνθαηάζηαζε απηώλ ή κέξνο απηώλ. 

8. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ ην κίζζην, ηηο ππέξ απηνύ 
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δνπιείεο πξνζηαηεύνληαο απηό από θάζε θαηαπάηεζε. 

9. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε 

ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο δεκηώλ ή βιαβώλ ηνπ κηζζίνπ. Γηα νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή κεηαξξύζκηζε δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα 

απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. 

10.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηεο έθηαζεο. Απαγνξεύεηαη ζηνλ 

κηζζσηή ε θαηάιεςε άιισλ ρώξσλ γύξσ από ηελ εθκηζζνύκελε έθηαζε θαη ε ηνπνζέηεζε 

ζε απηή, κεραλεκάησλ εύθιεθησλ πιηθώλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην 

αθίλεην ή λα ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

11.Ο κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πάζεο θύζεσο εγθαηαζηάζεώλ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ ζα εθκηζζσζεί κε ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο. 

12.Γεκνηηθά ηέιε, δαπάλεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθκηζζσκέλε έθηαζε 

βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή, πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο 

ζηνπο νηθείνπο θνξείο. Οπνηνηδήπνηε θόξνη ή δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηελ ππό εθκίζζσζε 

έθηαζε (θαη δελ αθνξά ηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε θαη ηα ιόγσ απηήο έξγα) σο αθίλεηε 

πεξηνπζία, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ εθκηζζσηή, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ 

εηζπξάηηεηαη. 

13. ε πεξίπησζε πνπ ηξίηνο (πεξίνηθνο, έλνηθνο, δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή θ.ι.π.) 

ζηξαθεί δηθαζηηθά ή δηνηθεηηθά ελαληίνλ ηνπ εθκηζζσηή εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

αηνιηθνύ πάξθνπ ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα παξέρεη 

ζηνλ εθκηζζσηή θάζε δπλαηή ζπλδξνκή γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. 

14. Σα έμνδα ζύληαμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη κεηαγξαθήο ηνπ ζην 

ππνζεθνθπιαθείν, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Ο Μηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δηνηθεηηθώλ αδεηώλ ζρεηηθώλ κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη 

ζην κηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζήο ηνπο, εθόζνλ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηά 

ηνπ (Γήκνπ) ή παξάιεηςή ηνπ. 

Άρθρο 11 : ΑΝΑΜΗΘΧΖ – ΤΠΔΚΜΗΘΧΖ 

1.ησπεξή αλακίζζσζε από ην κηζζσηή απαγνξεύεηαη. 

2.Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο 

κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε 

ζύκβαζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο 

νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

Άρθρο 12 :ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ όπσο απηόο θαζνξίζηεθε ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο. 

2. Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, νη 

νπνίνη ζην ζύλνιό ηνπο, ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, γηα  νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία, έρεη ην 

δηθαίσκα λα ζεσξήζεη ηε ζύκβαζε ιπκέλε θαη λα θάλεη έμσζε ζηνλ κηζζσηή, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

3. Δθηόο από ηελ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ, θαηά ηα 

αλσηέξσ πξνβιεθζέληα, ε ζύκβαζε ιύεηαη κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο πεξί πηώρεπζεο 

απηνύ. 

4. Με θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή εάλ: γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε 

έθδνζε θαη ρνξήγεζε ζηνλ κηζζσηή από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο ησλ ζρεηηθώλ 

αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ, ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

δελ κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ κηζζσηή λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα 
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θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή. Ζ θαηαγγειία ζα γίλεηαη κε 

έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πνπ ζα επηδίδεηαη ζηνλ εθκηζζσηή κε δηθαζηηθό επηκειεηή, ηα δε 

απνηειέζκαηά ηεο ζα επέξρνληαη ηξεηο κήλεο κεηά ηελ πην πάλσ θνηλνπνίεζε. ηηο 

αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, ην κίζζην πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ. 

Άρθρο 13: ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ν κηζζσηήο ηεθκαίξεηαη όηη έιαβε γλώζε, νύηε γηα ηελ 

ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή 

ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο νύηε ζηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

Άρθρο 14 : ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ π.δ. 270/1981. 

Άρθρο 15 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 
Ο δηαγσληδόκελνο γηα λα πάξεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

 Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε 

όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

 Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα ππεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από 

ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν εγγπεηήο πνπ ππέδεημε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν 

ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, απνδέρεηαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο εγγπεηή, ζπκπιεξσκέλε επαξθώο 

ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εγγπεηή θαη ππέξ νπνίνπ εγγπάηαη. 

 Καηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν λόκηκα, εάλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, 

Δηαηξία, Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζπλνδεπόκελν από Τπ. Γειώζεηο όισλ ησλ κειώλ, όηη 

έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη 

αλεπηθύιαθηα. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, εηαηξία, θνηλνπξαμία, ή 

Έλσζε, ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρεηηθό πκβνιαηνγξαθηθό 

Πιεξεμνύζην ή Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  πεξί νξηζκνύ ηνπ σο λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ θαη 

α)γηα λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκό, 

β)γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. 

Άρθρο 16 : ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1.Ο Γήκνο-εθκηζζσηήο ππνρξεώλεηαη, εάλ κεηαβηβάζεη ηελ εθκηζζνύκελε έθηαζε ζε 

ηξίηνπο, λα ελεκεξώζεη ηνπο αγνξαζηέο γηα ηελ ζύκβαζε ηεο κηζζώζεσο πνπ ζα έρεη ήδε 

θαηαξηίζεη κε ηνλ κηζζσηή θαη λα δηαηππσζεί ζρεηηθόο όξνο ζην ζπκβόιαην ζύκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ν αγνξαζηήο ή αγνξαζηέο θαη νη δηάδνρνί ηνπο απνδέρνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ ζα απνξξένπλ από ηε κίζζσζε απηή, άιισο ζα θαζίζηαηαη άθπξε ε 

κεηαβίβαζε. Σν ίδην ζα ηζρύεη θαη γηα όινπο ηνπο εηδηθνύο θαη θαζνιηθνύο δηαδόρνπο ηνπ 

εθκηζζσηή. 

2.Ζ ζπκκεηνρή θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ξεηή απνδνρή ησλ όξσλ 

ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

3.Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Βνΐνπ. 

4.Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο απηνύ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξώηνπ κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηνύο ηεο έγθξηζεο ή απόξξηςεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο δεκνπξαζίαο. 
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5.Όινη νη παξαπάλσ όξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ζα 

πεξηιεθζνύλ ζην ζπκθσλεηηθό εθκίζζσζεο αθηλήηνπ πνπ ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί 

αθελόο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη αθεηέξνπ από ηνλ κηζζσηή θαη 

ηπρόλ παξαβίαζε ηνπο ζα απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, ρσξίο ν 

Γήκνο λα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξνο ηνλ κηζζσηή. 

6. Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη γηα ηελ δηεθδίθεζε νπνηαδήπνηε δεκίαο έρεη ππνζηεί». 

 

Β) Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ έθδνζε θαζώο θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81, ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαζώο 

θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ησλ Καηαζηεκάησλ όισλ ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ. 

 

Γ) Ζ αλάζεζε ηεο ηήξεζεο πιήξνπο θαθέινπ ηνπ ζέκαηνο ζε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

εληάζζεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ. Ο ππάιιεινο ηεο Γ.Δ ηάηηζηαο ζα κεξηκλά 

γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ.       

   

Γ) Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα αλαξηεζεί ζην 

‘Πξόγξακκα Γηαύγεηα’ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 

Αριθμός Απόθαζης: 206/2022 

………………………………………………………………………………………………… 

     

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθηεθε απηό ην 

Πξαθηηθό. 

 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                           ΣΑ ΜΔΛΖ 
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