
 

  

 

 

∆  Ι   Α   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η 

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού 

 

 

                 ΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και 

κοινοτήτων». 

3. Την αριθ. 158/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του δηµοτικού 

αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη θέση λίµνη Ζηρού της Τ.Κ. Ριζοβουνίου από τα 

αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 

4. Την αριθ. 113/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

                                                            ∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ό τ ι :  

 

    Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση του δηµοτικού κτιρίου 

(δηµοτικού αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στη θέση λίµνη Ζηρού της Τ.Κ. Ριζοβουνίου. 

                                                                             

        

Άρθρο 1ο 

 
   Εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση του δηµοτικού 

κτιρίου (δηµοτικού αναψυκτηρίου) στην θέση λίµνη Ζηρού, της Τ.Κ. Ριζοβουνίου εµβαδού 

 292,80    τ.µ. µε πέριξ αυτού χώρο εµβαδού   3.403,12τ.µ    που αποτελεί µέρος του αγροτεµαχίου 

µε αριθµό ΚΑΕΚ 400541101001 .     
Το εκµισθούµενο ακίνητο   ευρίσκεται επί εδαφικής έκτασης, αποτελούσα τµήµα του υπ’ 

αριθµ.6 τεµαχίου ∆ιανοµής έτους 1931 του αγροκτήµατος Ριζοβουνίου, το οποίο µε την υπ’ 

αριθµ.13823/7-8-1956 απόφαση του Νοµάρχη Πρέβεζας ( Φ.Ε.Κ. 206 τ.Β΄ της 12-10-1956), 

παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στην πρώην κοινότητα και νυν Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 

∆ήµου Ζηρού.    
Το δικαίωµα χρήσης του ακινήτου δεν είναι µεταβιβάσιµο και θα ασκείται αποκλειστικά 

από τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 2ο 

     Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα 

Ζηρού στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 15/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και 

από ώρα 10.00 π.µ. έως 12 µ ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.  
     Σε περίπτωση που η δηµοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική την 22/12/2016, ηµέρα 

Πέµπτη και από ώρα 10.00 έως 12 µ. µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.  
   Η δηµοπρασία , εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές , µπορεί να συνεχιστεί και 

πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας  µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού η οποία 

καταχωρείται στα πρακτικά.    
 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.  
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    Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή 

µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη.  
                                                                       Άρθρο 3ο  

  Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε ∆έκα πέντε  (15) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωµής του µισθώµατος εάν δεν 

έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου. 
Παράταση της µίσθωσης θα γίνεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
                                                                     Άρθρο 4ο   

     Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας 

της δηµοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά :  
    Ως εγγύηση , γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

µε αναφορά του λόγου για τον οποίο εκδίδεται ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η 

βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που 

επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του 

διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που 

αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού 20.000,00 € . 
     Η Εγγύηση αυτή θα αντικατασταθεί στον τελευταίο πλειοδότη  µε  την υπογραφή της 

σύµβασης µε άλλη ποσού 5.000,00 €   ως εγγύηση για την εφαρµογή των όρων της σύµβασης και 

θα αποδοθεί στον µισθωτή µετά το πέρας της εκµίσθωσης. 
      Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου εάν η µίσθωση διαλυθεί πρόωρα από 

οποιοδήποτε αιτία οφειλόµενη σε υπαιτιότητα του µισθωτή.  
    Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της µίσθωσης και την 

αποχώρηση του µισθωτή από το µίσθιο, παραµείνει αυτός οφειλέτης οποιοσδήποτε οφειλής του 

από τη µίσθωση, ως και για παράβαση οποιοδήποτε όρου της σύµβασης.   
    Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή Κράτους µέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της 

ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 

3. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του 

σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη 

ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του 

µισθίου µετά των εγκαταστάσεών του. 

5. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων και των εργαζοµένων τους. 

7. Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζηρού  ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νοµικά πρόσωπα, 

επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ∆ήµου Ζηρού. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι δεν µετέχει 

σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ∆ήµο. 

Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία: 

Ι) Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 3, 4, 5, 6, 7,8  δικαιολογητικά. 
ΙΙ) Στο όνοµα όλων των οµορρύθµων εταίρων προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνοµα των 

νοµίµων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και  9 

  δικαιολογητικά. 
ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 

τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας Εµπορίου περί 

του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δηµοσιευθεί, 

οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η 

σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δηµοσιευθεί. 

     Τα συµµετέχοντα από κοινού φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρων. 

     Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον  
ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία της συµµετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την 

εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος. 



Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: 

Α)όσοι έχουν καταδικαστεί: 

1)για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

2)για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών 

3) για παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για 

όλους τους οµόρρυθµους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε. 

4)για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας, και 

5) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία, και  
Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Ζηρού, στα νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και 

Οργανισµούς του ∆ήµου. 
                                                                       Άρθρο 5ο   

     Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 

δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για 

το σκοπό αυτό νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

                                                                       Άρθρο 6ο  

    Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

                                                                        Άρθρο 7ο  

    Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος 

µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης καταθέτοντας  στην Επιτροπή διαγωνισµού 

  τα δικαιολογητικά που αναγράφονται και για τον  συµµετέχοντα. 

                                                                        Άρθρο 8ο  

    Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο και πριν την 

υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος εκείνου, του 

οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισµού θα 

ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και θα είναι πλήρως αιτιολογηµένη ως 

προς τους λόγους του αποκλεισµού. 

                                                                          Άρθρο 9ο  

     Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού µέχρι στις 

09.00 π.µ. της ηµέρας της δηµοπρασίας (δηλ 15/12/2016 ή σε περίπτωση 

επαναληπτικής στις 22/12/2016 ) στην Επιτροπή. Στη διαδικασία µπορούν να 

προσέλθουν όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί 

τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της 

διαδικασίας των προφορικών προσφορών. 

                                                                           Άρθρο 10ο  

      Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

                                                                           Άρθρο 11ο  

     Η τιµή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00)  ευρώ το µήνα 

ή τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00) ευρώ   ετησίως  ,αναπροσαρµοζόµενου  κατ’ έτος, 

σε ποσοστό ίσο µε το ύψος του ετήσιου πληθωρισµού (δείκτης Τιµών Καταναλωτή) όπως αυτός 

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) µέχρι τη λήξη της συµβάσεως, 

πλέον χαρτοσήµου εφόσον ισχύει υπέρ ∆ηµοσίου 3,6%. 

     Ο µισθωτής δε δικαιούται σε µείωση του αναπροσαρµοζόµενου κατ’ έτος µισθώµατος από την 

κατακύρωση της µίσθωσης και εφ’ εξής. 



    Η διαφορά µεταξύ των προσφεροµένων ποσών κατά την ώρα της δηµοπρασίας, δεν µπορεί να 

είναι µικρότερη των 50,00 €. 
                                                                          Άρθρο 12ο  

  Το µίσθωµα µετά του αναλογούντος χαρτοσήµου καταβάλλεται στην Ταµιακή Υπηρεσία του 

∆ήµου σε µηνιαίες δόσεις από της υπογραφής του µισθωτηρίου  συµβολαίου  µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα   κάθε µήνα. Μετά την εκπρόθεσµη καταβολή ταύτης έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 79 του από 24-9-1958 Β.∆/τος "Περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο 

Νόµου των διατάξεων περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων". 

                                               ΄Αρθρο 13ο                 

   Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, 

αέριο, φωτισµό, τηλεφωνικής σύνδεσης και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις 

αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί µε το αντίστοιχο δίκτυο. Οι δαπάνες για 

επισκευές ακόµη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. 

  Επίσης, τον µισθωτή βαρύνει και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήµου, καθώς και 

κάθε άλλο ισοδύναµο τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπιστούν. 

                                                                        Άρθρο 14ο  

   Ο ∆ήµος Ζηρού θα ζητήσει αυτεπάγγελτα ποινικό µητρώο για τον τελευταίο πλειοδότη  αλλά 

και για τον εγγυητή  αυτού πριν από την υπογραφή της σύµβασης .Ο τελευταίος πλειοδότης 

υποχρεούται µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του , για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης , διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει 

υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση . 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του και ενέχονται και οι δύο 

για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια.      

Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει 

στο ∆ήµο Ζηρού Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας αόριστης διάρκειας ή βεβαίωση του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, που θα εγγυάται 

την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως 

άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι ποσού Πέντε Χιλιάδων (5.000) ευρώ  . 

 
                                                                        Άρθρο 15  

  Ο µισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζηµίωση για ζηµιές ή βλάβες, που θα προκληθούν 

σε πρόσωπα ή πράγµατα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόµενη στη σφαίρα της αντικειµενικής του ευθύνης. 

Άρθρο 16 
                                                                                                       

                                                          
   Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε συνεπώς 

υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

  Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εξ’ άλλου ο µισθωτής δεν έχει 

δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος, για βλάβη από θεοµηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν 

επέλθει µετά την υπογραφή της σύµβασης. Ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο 

ως κατάστηµα αναψυκτήριο, αναψυχής ή µαζικής εστίασης (π.χ. καφενείο – καφετέρια , πιτσαρία 

ή άλλο σχετικό) . 
  ∆ιαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται. 
   Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και οφείλονται σε 

κακή χρήση του ακινήτου εκ µέρους του µισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το µισθωτή. Αυτός δεν 

δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καµιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να 

µεταβάλλει την αρχική του µορφή, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. 

Τυχόν παρέµβαση, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή, λόγω 

παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης . 
  Αν προκύψει θέµα εγκατάστασης κάποιου αντικειµένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την 

τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το µισθωτή. Αυτός 

υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει πυροσβεστήρες σε ένα τουλάχιστον σηµείο 

έξω από το µίσθιο και σε ένα εντός αυτού. 



    Ο πλειοδότης οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 

όρια αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις προσήκουσες 

αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου, ο οποίος 

διατηρεί το δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων του. 
    Υποχρεούται ακόµη, µόλις λήξει η σύµβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή 

κατάσταση µετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από 

αυτό κανένα οικοδοµήσιµο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραµείνουν για όφελος του ∆ήµου, χωρίς 

αποζηµίωση. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, 

υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ∆ήµο. 
  Ο πλειοδότης οφείλει, πέραν του να διατηρεί το ίδιο το µίσθιο σε καλή κατάσταση, να φροντίζει 

για την καθαριότητα τόσο του πέριξ χώρου όσο και εν γένει όλου του δηµοτικού οικοπέδου. 
   Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράµµα όλες τις ισχύουσες Αστυνοµικές και 

υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η µη 

τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύµβασης. 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί 

τους πολίτες µε τον απαιτούµενο σεβασµό, να φροντίζει µε υπευθυνότητα και σχολαστικότητα 

την τήρηση των συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συµπεριφέρνονται 

προς τους πολίτες µε πνεύµα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. 
  Το προσωπικό του πλειοδότη θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συµπεριφοράς, ταχείας 

εξυπηρέτησης και εµφάνισης, η οποία θα είναι οµοιόµορφη και καλαίσθητη. Η µισθοδοσία του 

προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη 

τυχόν εισφορά ή αποζηµίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη. 
 

Άρθρο 17ο 

   Ο ∆ήµος Ζηρού έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση όταν πρόκειται να 

ιδιοχρησιµοποιηθεί το µίσθιο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης. Το µίσθιο θα παραδοθεί εντός έξι 

(6) µηνών από την έγγραφη ειδοποίηση.  

΄Αρθρο 18ο 

  Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει αµέσως το µίσθιο µε 

πρωτόκολλο παραδόσεως στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως 

και θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στο ∆ήµο Ζηρού ποσό ίσο προς το 1/10 του 

καταβαλλοµένου, κατά τη λήξη της µίσθωσης, µηνιαίου µισθώµατος, για κάθε µέρα παραµονής 

του στο µίσθιο, από την ηµέρα της λήξης της µίσθωσης. 

   Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθούν οι εκµισθούµενοι 

χώροι από το µισθωτή πριν από τη λήξη της σύµβασης, θα οφείλονται και θα καθίστανται 

ληξιπρόθεσµα και απαιτητά 12 µηνιαία µισθώµατα από τη ηµέρα αποχώρησής του από το µίσθιο 

παράλληλα δε, θα εκπίπτει και η κατατεθείσα στο ∆ήµο Ζηρού εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
                                                                        Άρθρο 19ο  

   Αν ο µισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το µίσθωµα ή παραβεί ολικά ή µερικά οποιονδήποτε 

από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται και στη σύµβαση µισθώσεως και οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται: 

α. τη λύση της σύµβασης και την έκπτωση του µισθωτή από κάθε δικαίωµα από τη σύµβαση και 

την αποβολή του από το µίσθιο κατά τη νόµιµη διαδικασία. 

β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ήµου Ζηρού ως εύλογης και ρητά 

συµφωνηθείσας ποινικής ρήτρας. 
 

Άρθρο 20ο   

 

    Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση, υπεκµίσθωση καθώς και υποµίσθωση του 

µισθίου από τον µισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση 

εταιρείας οποιασδήποτε µορφής χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 21ο 

   Ο εκµισθωτής, δηλαδή ο ∆ήµος Ζηρού, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του 

µισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο µίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη 

εγκατάσταση θα µπορεί να γίνει από το µισθωτή µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου, 



περιέρχεται δε στην κυριότητα του ∆ήµου µετά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης, χωρίς καµία 

απολύτως αποζηµίωση του µισθωτή.     

                                                                         ΄Αρθρο 22ο  

   Τον πλειοδότη και τελικό µισθωτή του µισθίου επιβαρύνουν τα έξοδα δηµοσιεύσεων της 

διακηρύξεως, τα τέλη της συµβάσεως (νόµιµες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήµου). 

                                                                          ΄Αρθρο 23ο  

  Η µίσθωση εξαιρείται από την προστασία του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (άρθρο 4 παρ. 

1 στοιχείο ε του Π∆ 34/1995) που αφορά στην κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί «εµπορικών 

µισθώσεων» σύµφωνα µε την οποία δεν είναι εµπορικές οι µισθώσεις χώρων εντός δηµοσίων, 

δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. 

          Άρθρο 24
ο
  

 

   Η σύµβαση µίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα 

κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

                                                                         Άρθρο 25
ο
  

    Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες από τον ∆ήµο Ζηρού-∆ηµαρχιακό Κατάστηµα-Πλατεία Γ.Γεννηµατά Φιλιππιάδα τηλ. 

2683360600 ή 2683 3 60622 κα Β. Ράπτη . 

   Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, θα τοιχοκολληθεί 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimoszirou.gr) 

και στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr.) τουλάχιστον δέκα πλήρεις ηµέρες πριν τη δηµοπρασία. 

                                                                                      

 

                                                                                     Ο ∆ήµαρχος 

 

 

                                                                               Νικόλαος  Καλαντζής 


