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     ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
    

Ο   ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 
         ∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ό τ ι: 
   
 Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση από το ∆ήµο 
Πολυγύρου ακινήτου,  µε τους εξής όρους:  

 

Άρθρο 1 

Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου 

Πολυγύρου ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής (σύµφωνα µε το άρθρο 103 του ∆.Κ.Κ. Ν. 3463/06). Η 

δηµοπρασία θα λάβει χώρα σε ώρα και ηµέρα που θα ορισθεί από το ∆ήµαρχο Πολυγύρου, βάσει 

διακήρυξης, της οποίας αντίγραφα θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 

Πολυγύρου καθώς και σε όλα τα καταστήµατα των δηµοτικών διαµερισµάτων που ανήκουν στο ∆ήµο 

Πολυγύρου, όπως επίσης και όπου αλλού ο νόµος ορίζει. 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 κτίσµα είναι το τουριστικό περίπτερο του Τ.∆. Μεταµορφώσεως, το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί και λειτουργεί αποκλειστικά ως Αναψυκτήριο, Σνακ-Μπαρ απαγορευµένης της χρήσης 

αυτού για άλλο σκοπό. 

Άρθρο 3 

Ως κατώτατο ετήσιο µίσθωµα ορίζεται το ποσό των 7000,00€, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ για 

κάθε µισθωτικό χρόνο την πρώτη Μαΐου κάθε µισθωτικού έτους. 

 

Άρθρο 4 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα έξι έτη (6) και θα ξεκινά από την υπογραφή του συµφωνητικού, 

το δε µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται για κάθε χρόνο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

Άρθρο 5 

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 ∆ανείων, ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων για 

παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί 



για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, 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, δηλ 700,00€ ευρώ, η οποία αντικαθίσταται, µετά την 

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

που επιτεύχθηκε. 

Άρθρο 6 

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 7 

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 8 

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 9 

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

δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 

Άρθρο 10 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καταβάλλοντας 

κατά την υπογραφή και το ποσό των 7.000,00 € έως εγγύηση της µίσθωσης, η οποία και θα 

επιστραφεί στον µισθωτή µετά την λήξη της µίσθωσης εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεώσεις του για 

∆.Ε.Η., ∆ηµοτικά τέλη, νερό κ.λ.π., διαφορετικά ο ∆ήµος θα αξιώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 11 

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 ∆ήµου 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 12 

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

ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

 

 



Άρθρο 13 

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

δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

 

Άρθρο 14 

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 15 

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 (∆ΕΗ, Νερό, κ.λ.π.),άλλως ο ∆ήµος θα τα διεκδικήσει µε όλα τα ένδικά µέσα. 

Άρθρο 16 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή. 

Άρθρο 17 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δηµοτικών διαµερισµάτων, τα δε έξοδα 

σύνταξης της µισθωτηρίου σύµβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το µισθωτή. 

 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνωρίσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων των δηµοτικών διαµερισµάτων 
του ∆ήµου Πολυγύρου.  
 
  
                                 Ο   ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 
 
 
                          
                                                                                 ΑΣΤΕΡΙΟΣ    ΖΩΓΡΑΦΟΣ 


