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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ  

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 

διενζργειασ δθμοπραςιϊν για εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» 

2. τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

3. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

4. τθν αρ. 20/2017 απόφαςθ του Σ.. τθσ Δ.Κ. ταυροφ 

5. τθν αρ. 113/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Βόλβθσ (ΑΔΑ: 6ΑΨΩ9Ω-ΡΩ2)  

6. τθν αρ. 296/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: 6Ω7ΤΩ9Ω-ΒΛΘ) 

 

Ρροκθρφςςει: 

Εκτίκεται ςε πλειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ του αναψυκτθρίου, με τθν 
επωνυμία ‘ΚΟΗΙ’, το οποίο βρίςκεται ςτθ κζςθ ‘Ρλατάνια’ τθσ Δ.Κ. Σταυροφ και ςυνίςταται ςε κτίςμα 
(ςτεγαςμζνο χϊρο) εμβαδοφ 146,20 τ.μ. με ςτζγαςτρο και πζριξ χϊρο, ςε οικόπεδο ςυνολικισ εκτάςεωσ 
1.628,91 τ.μ., ςτθν οποία περιλαμβάνεται και το εν λόγω κτίςμα.  

 
Άρκρο 1ο 

Τόποσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία κα γίνει ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ταυροφ, ςτθν πρϊθν αίκουςα του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, ςτισ 13 Ιουνίου 2017, θμζρα τθσ εβδομάδασ Τρίτθ και ϊρα από 11:00 π.μ. ζωσ 11:30 π.μ., 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν (άρκρο 1 Π.Δ. 270/81). 

 
Άρκρο 2ο 

Αντικείμενο τθσ δθμοπραςίασ 
Με τθν παροφςα διακιρυξθ εκτίκεται ςε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνιςμό θ εκμίςκωςθ του 
αναψυκτθρίου, με τθν επωνυμία ‘ΚΟΗΙ’, το οποίο βρίςκεται ςτθ κζςθ ‘Ρλατάνια’ τθσ Δ.Κ. Σταυροφ και 
ςυνίςταται ςε κτίςμα (ςτεγαςμζνο χϊρο) εμβαδοφ 146,20 τ.μ. με ςτζγαςτρο και πζριξ χϊρο, ςε οικόπεδο 
ςυνολικισ εκτάςεωσ 1.628,91 τ.μ., ςτθν οποία περιλαμβάνεται και το εν λόγω κτίςμα.  
Σο δικαίωμα χριςθσ του ακινιτου δεν είναι μεταβιβάςιμο και κα αςκείται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. 

 
 
 

ΑΔΑ: 9Ξ78Ω9Ω-Φ4Τ



Άρκρο 3ο 
Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (και ςε καμία περίπτωςθ 
πριν τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ), δθλ. από τον μινα του ζτουσ 2017 ςτον οποίο κα 
ςυντελεςτεί θ υπογραφι ζωσ και 31.12.2022.  

Η εγκατάςταςθ του τελευταίου πλειοδότθ κα γίνει μετά από ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Δθμάρχου ι του 
εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο αρμοδίου οργάνου.  

Αποκλείεται αξίωςθ του πλειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ 
από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ, ι κακυςτζρθςθσ τθσ 
εγκατάςταςισ του, που κα προζρχεται από κάποιο νομικό ι πραγματικό κϊλυμα, κακϊσ επίςθσ και θ 
μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό. 

 
Άρκρο 4ο 

Ελάχιςτο όριο προςφοράσ/μίςκωμα 

Ωσ ελάχιςτο όριο προςφοράσ του ετιςιου μιςκϊματοσ, που κα αποτελεί και τθν τιμι εκκίνθςθσ τθσ 
δθμοπραςίασ, ορίηεται το ποςό των 10.000,00 ευρϊ (το οποίο κα υπολογιςτεί αναλογικά για τουσ 
υπολειπόμενουσ μινεσ του ζτουσ λιξθσ του μιςκωτθρίου ςυμφωνθτικοφ). Το μίςκωμα κα 
αναπροςαρμόηεται, μετά το πρϊτο ζτοσ, ςε ποςοςτό 3% επί του δθμιουργθκζντοσ προθγοφμενου 
μιςκϊματοσ. Το ετιςιο μίςκωμα, όπωσ αυτό διαμορφωκεί κατά τθ δθμοπράτθςθ, κα επιβαρφνεται και 
με το τζλοσ χαρτοςιμου 3,60%. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται, με τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, να προκαταβάλλει το πρϊτο ετιςιο μίςκωμα. Θ πλθρωμι για κάκε ζτοσ κα γίνεται ζωσ 
31/8, θ δζ ςυνολικι αποπλθρωμι κα ςυντελεςτεί πρό τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ.  

 
Άρκρο 5ο 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία – δικαιολογθτικά 

τθ δθμοπραςία μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ, 
κακϊσ και κοινοπραξίεσ. 

Δεν δφνανται να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμοπραςία φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν άλλθ 
υφιςτάμενθ/ ενεργι μιςκωτικι ςχζςθ με το Διμο Βόλβθσ, που να αφορά ςε  άλλο δθμοτικό 
αναψυκτιριο.  

Όποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν, κατά τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) Σαυτότθτα του φυςικοφ προςϊπου. Εάν ςυμμετζχει νομικό πρόςωπο οποιαςδιποτε εταιρικισ 
μορφισ ι κοινοπραξία πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο καταςτατικό, το Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ 
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κακϊσ και πρακτικό ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία με εξουςιοδότθςθ ςυγκεκριμζνου προςϊπου. Για τθ 
ςυμμετοχι κοινοπραξιϊν δεν είναι απαραίτθτθ θ ιδιαίτερθ νομικι προςωπικότθτα. 

β) Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ, ι γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του ορίου τθσ πρϊτθσ προςφοράσ για ζνα 
ετιςιο μίςκωμα, θ οποία κα αντικαταςτακεί, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, με άλλθ, ςε ποςοςτό 
10% επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ που κα επιτευχκεί για όλα τα ζτθ τθσ εκμίςκωςθσ. 

γ) Φορολογικι ενθμερότθτα του ίδιου και του εγγυθτι αυτοφ. 
δ) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του ίδιου και του εγγυθτι αυτοφ. 
ε) Δθμοτικι ενθμερότθτα του ίδιου και του εγγυθτι αυτοφ. 
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ίδιου και του εγγυθτι αυτοφ ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ και 

αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, κακϊσ και ότι δεν υφίςταται κανζνα κϊλυμα ςυμμετοχισ 
ςτθ δθμοπραςία. 

η) Αυτόσ που πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξι του, παρουςιάηοντασ και το νόμιμο ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 

Όποιο από τα ανωτζρω ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δεν χορθγείται, ι μπορεί να αναηθτθκεί 
αυτεπάγγελτα από το Διμο, ο ςυμμετζχων οφείλει, με υπεφκυνθ διλωςι του, να το γνωςτοποιιςει ςτθν 
Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, πριν τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. Με τθ διλωςι του κα 
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δεςμεφεται εγγράφωσ ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του, ι ςτθν εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροςωπεί, 
κανζνα κϊλυμα ςυμμετοχισ με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατατίκενται για ζλεγχο ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν μζχρι τθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ.  

Δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία ενδιαφερόμενοσ που δεν ζχει προςκομίςει κάποιο από τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά. Επίςθσ, δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ενδιαφερόμενοσ που υποβάλλει 
δικαιολογθτικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτζρω ςτοιχεία. 

Δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία ενδιαφερόμενοσ που οφείλει μιςκϊματα προθγοφμενων ετϊν 
από εκμίςκωςθ ακινιτων του διμου.  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να φζρει και εγγυθτι, ο οποίοσ μαηί με τον τελευταίο πλειοδότθ κα 
προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα καταςτεί αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ 
με τον τελευταίο πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  
 
τισ περιπτϊςεισ επανάλθψθσ τθσ δθμοπραςίασ κατατίκεται θ ίδια εγγφθςθ, υπολογιηόμενθ όμωσ επί του 
ποςοφ τθσ τελευταίασ προςφοράσ. Η κατατικζμενθ εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που μετζχουν ςτθ 
δθμοπραςία - πλθν του πλειοδότθ - αμζςωσ μετά τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν 
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. τον πλειοδότθ επιςτρζφεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
αφοφ τθν αντικαταςτιςει με άλλθ, ποςοφ ίςου με το 10% επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ που κα 
επιτευχκεί για όλα τα ζτθ τθσ εκμίςκωςθσ, που προςφζρκθκε από αυτόν ςτθ δθμοπραςία, για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ καταβολισ του τιμιματοσ, κακϊσ και για 
τθν καλι εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ. Η εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ εκπλιρωςθ των όρων αυτισ. 

 
Άρκρο 6ο 

Τρόποσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ – ανάδειξθ πλειοδότθ 

Ο διαγωνιςμόσ κα είναι φανερόσ και οι διαγωνιηόμενοι κα πλειοδοτοφν προφορικά ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. Κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα να 
πλειοδοτοφν ςε ΕΤΡΩ (€) ανά εκατοντάδεσ και μόνο. Οι προςφορζσ κα γράφονται ςτο πρακτικό με τθ 
ςειρά που εκφωνικθκαν με το ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον 
πλειοδότθ και θ δζςμευςθ αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και τελικά 
επιβαρφνει τον τελευταίο πλειοδότθ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβάλλουν γραπτϊσ τυχόν ενςτάςεισ 
κατά τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, 
μνθμονεφονται ςτο πρακτικό και θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει γι' αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά 
από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν.  

Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υπζρ αυτοφ που προςζφερε το 
μεγαλφτερο ποςό.  

Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αυτοδίκαια αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 
Άρκρο 7ο 

Προι τθσ ςφμβαςθσ – δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων 
Ο χϊροσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ωσ αναψυκτιριο. 
Διαφοροποίθςθ τθσ χριςθσ του απαγορεφεται.  
Ο Διμοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ απζναντι ςτο μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται το μίςκιο και κεωρείται ότι ζχει λάβει γνϊςθ αυτισ, οφτε για τθν φπαρξθ οιαςδιποτε δουλείασ. 
Κατά ςυνζπεια, δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ. Ακόμα, αποκλείεται ςτο 
μιςκωτι θ μονομερισ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό. 

Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ που κα απαιτθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και οφείλονται ςε κακι χριςθ 
του ακινιτου εκ μζρουσ του μιςκωτι ι τρίτων, βαρφνουν το μιςκωτι. Αυτόσ δεν δικαιοφται να ενεργιςει 
ςτο χϊρο καμιά απολφτωσ τροποποίθςθ ι προςκικθ ι αφαίρεςθ που να μεταβάλλει τθν αρχικι του 
μορφι, χωρίσ τθν άδεια του Διμου, οφτε και να επιφζρει αλλοιϊςεισ. Συχόν παρζμβαςθ, χωρίσ τθν άδεια 
του Διμου, ςυνεπάγεται τθν ζξωςθ του μιςκωτι, λόγω παράβαςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τθσ 
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ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ. Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται 
με τισ δαπάνεσ για τθν υδρολθψία, αποχζτευςθ, θλεκτρικι ενζργεια, αζριο, φωτιςμό, τθλεφωνικι ςφνδεςθ 
και οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ για να 
ςυνδεκεί με το αντίςτοιχο δίκτυο. 

Αν προκφψει κζμα εγκατάςταςθσ κάποιου αντικειμζνου, το είδοσ και θ κζςθ ορίηεται από τθν τεχνικι 
υπθρεςία του Διμου. Η δαπάνθ εγκατάςταςισ του κα βαρφνει το μιςκωτι. Αυτόσ υποχρεοφται με δικζσ 
του δαπάνεσ να εγκαταςτιςει πυροςβεςτιρεσ ςε ζνα τουλάχιςτον ςθμείο ζξω από το μίςκιο και ςε ζνα 
εντόσ αυτοφ. 

Ο πλειοδότθσ οφείλει να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ 
και γενικά να το προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ τρίτου με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του 
εκχωροφνται. Για τυχόν αμζλειά του ευκφνεται ζναντι του Διμου, ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα άςκθςθσ 
κάκε ενδίκου μζςου για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του. Τποχρεοφται ακόμθ, μόλισ λιξει θ 
ςφμβαςθ, να αποδϊςει το χϊρο ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ μετά τισ τυχόν προςκικεσ και βελτιϊςεισ 
του, χωρίσ να δικαιοφται να αφαιρζςει από αυτό κανζνα οικοδομιςιμο υλικό. Σα υλικά αυτά κα 
παραμείνουν για όφελοσ του Διμου, χωρίσ αποηθμίωςθ. Οιαδιποτε φκορά ι βλάβθ κα βαρφνει αυτόν. ε 
αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Διμο. 

Ο πλειοδότθσ οφείλει, πζραν του να διατθρεί το ίδιο το μίςκιο (κτίςμα) ςε καλι κατάςταςθ, να φροντίηει 
για τθν κακαριότθτα και του πζριξ χϊρου. 

Ο πλειοδότθσ δεν ζχει δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, οφτε 
απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

τον πλειοδότθ, ςε περίπτωςθ μθ αποχϊρθςθσ κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςισ του, κα  
επιβλθκεί ποινικι ριτρα, θ οποία κα ανζρχεται ςτο διπλάςιο του μιςκϊματοσ. 

Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα αποηθμίωςθσ από το Διμο ι μείωςθσ του μιςκϊματοσ για βλάβθ του 
μιςκίου ι τθσ επιχείρθςισ του από κεομθνία ι άλλθ τυχαία αιτία, που κα επζλκει ςε αυτόν μετά τθν 
κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, οφτε και απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε 
χριςθ του μιςκίου χωρίσ υπαιτιότθτα του Διμου. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί κατά γράμμα όλεσ τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ 
που αφοροφν τθν υγιεινι και τισ περί κοινισ θςυχίασ διατάξεισ. Η μθ τιρθςθ των παραπάνω, κα 
ςυνεπάγεται ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άριςτθ ποιότθτα αγακϊν και υπθρεςιϊν, να εξυπθρετεί τουσ πολίτεσ 
με τον απαιτοφμενο ςεβαςμό, να φροντίηει με υπευκυνότθτα και ςχολαςτικότθτα τθν τιρθςθ των 
ςυμφωνθκζντων. Ο ίδιοσ και το προςωπικό αυτοφ οφείλουν να ςυμπεριφζρνονται προσ τουσ πολίτεσ με 
πνεφμα καλισ κζλθςθσ, κατανόθςθσ και ανεκτικότθτασ.  

Σο προςωπικό του πλειοδότθ κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ καλισ ςυμπεριφοράσ, ταχείασ 
εξυπθρζτθςθσ και εμφάνιςθσ, θ οποία κα είναι ομοιόμορφθ και καλαίςκθτθ. Η μιςκοδοςία του 
προςωπικοφ αυτοφ, οι αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ, οι λοιπζσ ειςφορζσ, επιβαρφνςεισ και κάκε άλλθ τυχόν 
ειςφορά ι αποηθμίωςθ, βαρφνει αποκλειςτικά τον πλειοδότθ. 

Απαγορεφεται θ μερικι ι ολικι παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτο, θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου και θ 
ςιωπθρι ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, απαγορεφεται ςτον πλειοδότθ να παραχωριςει τθ χριςθ του 
δικαιϊματοσ ςε τρίτο λόγω αςκενείασ του, αν πρωτφτερα δεν το γνωρίςει ςτο Διμο και προςκομίςει τα 
ςχετικά περί τθσ αςκενείασ του πιςτοποιθτικά από νοςοκομείο. 

Ο πλειοδότθσ οφείλει ν’ απομακρφνει τα προςωπικά του αντικείμενα με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ καταβολισ των μιςκωμάτων, ο Διμοσ μπορεί να προβεί, δίχωσ άλλθ 
ειδοποίθςθ, ςε καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και ςε όποια διαδικαςία εκ του νόμου επιβάλλεται. 

 
Άρκρο 8ο 

Υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Ο πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ αυτοφ οφείλουν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςτον 
πλειοδότθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκουν για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει κατατεκεί καταπίπτει υπζρ του Διμου, χωρίσ 
δικαςτικι παρζμβαςθ και ενεργείται επαναλθπτικι δθμοπραςία ςε βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και 
εγγυθτι, ενεχομζνων και των δφο για τθν «επί ζλαττον διαφορά» του τιμιματοσ από εκείνο τθσ 

ΑΔΑ: 9Ξ78Ω9Ω-Φ4Τ



προθγοφμενθσ δθμοπραςίασ. Αυτό ιςχφει και όταν κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςκθκε οριςτικά.  

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται, με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, να προςκομίςει τθν 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ωσ αυτι ορίηεται ανωτζρω και να προκαταβάλλει το πρϊτο ετιςιο 
μίςκωμα, το οποίο επιβαρφνεται με το τζλοσ χαρτοςιμου 3,60%. Θ πλθρωμι για κάκε ζτοσ κα γίνεται 
ζωσ 31/8, θ δζ ςυνολικι αποπλθρωμι κα ςυντελεςτεί πρό τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ.   

ε περίπτωςθ που ο πλειοδότθσ δεν καταβάλει το παραπάνω ποςό, δεν είναι δυνατι θ υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

Προσ πλθρζςτερθ εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και 
εντόσ διαςτιματοσ ενόσ (1) μινα ο ανάδοχοσ οφείλει: 

1. Να προςκομίςει λογαριαςμό ι άλλο ζγγραφο τθσ ΔΕΗ, από το οποίο να προκφπτει ότι ζγινε αλλαγι 
τθσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο όνομά του 

2. Να προςκομίςει λογαριαςμό ι άλλο ζγγραφο τθσ ΔΕΤΑ, από το οποίο να προκφπτει ότι ζγινε 
αλλαγι τθσ παροχισ νεροφ ςτο όνομά του 

3. Να προβεί ιδίοισ εξόδοισ α. ςε εγγραφι υποκικθσ επί ακινιτου ιδιοκτθςίασ του ι β. διαηευκτικά να 
προβεί ο εγγυθτισ αυτοφ ςε αντίςτοιχθ εγγραφι υποκικθσ επί ακινιτου δικισ του ιδιοκτθςίασ και 
ςτισ δφο περιπτϊςεισ αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με το ποςό που κα εναπομζνει ζπειτα από τθν 
αφαίρεςθ του πρϊτου ετθςίου μιςκϊματοσ και τθν προςκικθ αντίςτοιχα του ποςοςτοφ 3% τθσ 
κάκε φορά ετιςιασ αναπροςαρμογισ ι γ. ςε ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ι άλλου χρεογράφου 
ίςθσ αξίασ με το ανωτζρω ποςό, θ οποία κα αντικακίςταται κάκε ζτοσ με μειωμζνθ νζα, 
ταυτόχρονα με τθν πλθρωμι του ετθςίου μιςκϊματοσ που κα αναλογεί.  Σα ςχετικά αποδεικτικά 
ζγγραφα οφείλει να προςκομίςει ςτο Διμο, δίχωσ κακυςτζρθςθ.  

Ωσ ελάχιςτο όριο προςφοράσ, κατά τθν επαναλθπτικι δθμοπραςία, ορίηεται το ποςό που κατακυρϊκθκε 
ςτο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με τθν αυςτθρι εφαρμογι των διατάξεων του 
Π.Δ. 270/1981 και του Κϊδικα Διμων (Ν. 3463/2006). 

Αποκλείεται ςτον πλειοδότθ θ μονομερισ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 9ο 
Επανάλθψθ – ματαίωςθ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου, αν δεν παρουςιαςτεί κανείσ 
ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 192 του Ν. 
3463/2006, αν και θ δεφτερθ δθμοπραςία δεν φζρει αποτζλεςμα, θ εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με 
απευκείασ ςυμφωνία, τθσ οποίασ τουσ όρουσ κακορίηει το Δθμοτικό υμβοφλιο.  
Μπορεί, μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ δθμοπραςία να επαναλθφκεί όταν: 

 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Γενικό Γραμματζα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι ςφάλματοσ κατά τθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ,  

 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν υπογράφει τα πρακτικά,  

 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ δεν προςζλκει 
εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου και αναφζρεται 
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται όπωσ και θ αρχικι, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν τθ διενζργειά τθσ. 
Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκοφν 
ελλείψεισ αυτϊν που αφοροφν όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Π.Δ. 
270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
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Άρκρο 10ο 
Λοιπζσ διατάξεισ 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται: 
α) τθν κιρυξθ του πλειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και 
τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
β) τθ ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό υμβοφλιο. 
γ) τθν αξίωςθ του Διμου αποηθμίωςθσ για κάκε άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, 
λόγω υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ, λφςθ ςφμβαςθσ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό υμβοφλιο. 
Ζξοδα που τυχόν προκφψουν και αφοροφν ςτθ διακιρυξθ, τθ δθμοπραςία και το ςυμφωνθτικό, κακϊσ και 
τα τζλθ χαρτοςιμου, βαρφνουν τον τελευταίο πλειοδότθ. ε περίπτωςθ άρνθςισ του, ειςπράττονται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων. 
 

Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από τθ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σμιμα Εςόδων & 
Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Περιουςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, Δ/νςθ: ταυρόσ Θες/νίκθσ, τθλ. 
2397330231, φάξ 2397065600. Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.  

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ 
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