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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πολύγυρος : 27-06-2013                                         

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ. : 12635                                             

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                                                                              

                                                                       
 

                                        
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑ ΤΗΣ Τ.Κ.ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.     Την υπ’αριθμ 02/2012 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Παλαιόχωρας 

2.     Την υπ’αριθμ 136/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πολυγύρου 

3.     Την υπ’αριθμ 22/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πολυγύρου 

4.  Την υπ’αριθμ 25/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία   

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

5.      Τον Ν.3463/2006 

6.      Τον Ν.3852/2010 

7.   Την υπ’αριθμ 61/26-04-1999 Άδεια Οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας  

Αρναίας 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του 

αναψυκτηρίου στη θέση Πλατάνα της Τ.Κ. Μαραθούσας. 

 

Άρθρο 1 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο 

κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το μίσθιο θα παραληφθεί από τον μισθωτή στην κατάσταση που 

βρίσκεται σήμερα της οποίας και θα λάβει γνώση, μέχρι της συμμετοχής του στην 

δημοπρασία. 

Άρθρο 2 

Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στη θέση Τ.Κ. Μαραθούσας, στη θέση Πλατάνα στη 

Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα 

λειτουργεί αποκλειστικά ως αναψυκτήριο, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη άδεια 

οικοδομής με αριθμ 61/26-04-1999 απαγορευμένης της χρήσης αυτού για άλλο σκοπό, 

χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή και την τήρηση των υπό του νόμου οριζόμενων 

διαδικασιών. 

 

Άρθρο 3  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου του έτους 2013, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου                                                               

και ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' 

όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και 

πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  

στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς 

τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

 

Άρθρο 4 

Ως κατώτατο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ μηνιαίως (100,00 €/μήνα). 

 

Άρθρο 5 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και θα ξεκινά από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, το δε μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται για κάθε χρόνο σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) 

 

Άρθρο 6 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά 

την τη δημοπρασία, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως. 

2. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Πολυγύρου περί μη οφειλής που να ισχύει κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 
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Άρθρο 7 

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

διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρ/κών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που 

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

διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, 

αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που 

ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, η οποία αντικαθίσταται, μετά την 

υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του 

μισθώματος όμως που επιτεύχθηκε. 

 

Άρθρο 8 

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 πληρεξούσιο. 

 

Άρθρο 9 

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

 

Άρθρο 10 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 

υπεύθυνος μετά’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 11 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. 
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Άρθρο 12 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και στη 

συνέχεια στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία 

μπορεί να ακυρώσει αυτά, χωρίς από τον λόγο αυτό να ενεργεί απαίτηση αποζημίωσης, ο 

τελευταίος πλειοδότης, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για 

οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 13 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, 

καταβάλλοντας κατά την υπογραφή και το ποσό των 500 € έως εγγύηση της μίσθωσης, η 

οποία και θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη της μίσθωσης εφόσον δεν υπάρχουν 

υποχρεώσεις του για Δ.Ε.Η., Δημοτικά τέλη, νερό κ.λ.π., διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει 

αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 14 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

της απόφασης επί των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για 

τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός 

σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη διαφορά 

του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας. 

 

 

Άρθρο 15 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του 

μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

 

 

Άρθρο 16 

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα. 
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Άρθρο 17 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 

όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε 

καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης υποχρεούται να καταβάλλει το 

αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που θα καταναλώνει υπογράφοντας 

συμβάσεις στο όνομα του. 

Άρθρο 18 

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, επίσης υποχρεούται να εξοφλήσει 

όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις (ΔΕΗ, Νερό, κ.λ.π.), άλλως ο Δήμος θα τα διεκδικήσει με 

όλα τα ένδικά μέσα. 

Άρθρο 19 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από 

το μισθωτή. 

 

Άρθρο 20 

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 

από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του 

δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον τύπο σύμφωνα με τον 

Ν.3548/2007 «περί Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ.270/81. 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Άρθρο 21 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον κ. Νίκο Βογιατζή, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, τηλέφωνο 23713-50743, fax 23710-23391 

και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο periousia@poligiros.gr. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας. 

                                                                        

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                      

 

 

                                                                             ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 


