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ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Λεωθ. Παζζαξώλνο 1 

Σ.Κ.: 45445, Διενύζα 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ 

Γεκνηηθήο έθηαζεο ζηε ζέζε «ΦΖΛΧΜΑ» ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΣΟΠΗΟΤ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ ΟΣΗ : 

 

Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία, ε εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 

εμαθνζίωλ (600η.κ.),  ζηε ζέζε «ΦΖΛΧΜΑ» Κνηλόηεηαο  Ρνδνηνπίνπ, ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα 

εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εμνπιηζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ δηθηύσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θ.ι.π., κε ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

επξώ ( 2.500,00 €)  εηεζίωο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα [9] εηώλ. 

 Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), ζηηο  28 
ηνπ κελόο Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη από ώξα 12.00 π.κ. έωο 13.00 

κ.κ. ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ. 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 05 ηνπ κελόο  

Ηνπιίνπ  ηνπ έηνπο 2021,  εκέξα Γεπηέξα, ηελ ίδηα ώξα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη  ελώπηνλ ηεο αλσηέξσ 

επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηεο δεκνπξαζίαο, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά : 

     1. Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αμίαο 250,00 επξώ 

      2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

     3. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

     4. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

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

όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

6. Τπεύζπλε 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 πνίνπ εγγπάηαη. 

7. Νόκηκε εμνπζηνδόηεζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ Φπζηθνύ 

Πξνζώπνπ. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδόκελνο είλαη Ννκηθό πξόζσπν, εηαηξία, θνηλνπξαμία ή Έλσζε, ν 

ζπκκεηέρσλ ζην  δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρεηηθό Πξαθηηθό εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γ.. 

ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, γηα ηνλ νξηζκό ηνπ, σο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: 

α) γηα λα πάξεη κέξνο ζην δηαγσληζκό, 

β) γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο θαη νπνηαδήπνηε έγγξαθα πξνθύςνπλ, 

γ) γηα λα δηαρεηξίδεηαη θάζε ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ. 

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

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζπλνδεπόκελν από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνέδξνπ όηη έρεη ιάβεη πιήξε 

γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

Οη όξνη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε νη ελδηαθεξόκελνη, 

βξίζθνληαη ζην γξαθείν ηνπ Γήκνπ καο, αξκόδηα ππάιιεινο γηα ελεκέξσζε, ε θα Δπαλζία 

Παληαδή ηει. 26533-60213 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.     

   

                                                                                            Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                      

                                  

                                                                          Πιηάθνο Μηραήι 

 

ΑΔΑ: 6Ρ0ΜΩΡΓ-ΑΝΤ
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ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
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Σ.Κ.: 45445, Διενύζα 

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 

600,00 Σ.Μ. ΣΖ ΘΔΖ «ΦΖΛΧΜΑ» ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΣΟΠΗΟΤ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

Έρνληαο Τπόςε: 

α)  Σν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ Α’ 77/30-3-81), όπσο ηζρύεη 

β)  Σν Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)  

γ)  Σν Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

δ) Σνλ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’/133)-ΚΛΔΗΘΔΝΖ 

ε) Σελ ππ’ αξηζ. 24/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα «δεκνπξάηεζε ηεο έθηαζεο 600 η.κ. 

ζηε ζέζε «ΨΖΛΩΜΑ» Κνηλόηεηαο Ρνδνηνπίνπ Γήκνπ Είηζαο γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο-εμνπιηζκνύ 

αλακεηάδνζεο ηειεπηθνηλσληώλ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

δ) Σελ αξηζ. 228/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο 

αλνηθηήο πιεηνδνηηθήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αλσηέξσ έθηαζεο ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο, 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ: 

 

Γεκνπξαζία αλνηθηή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο ζηε ζέζε 

«ΨΖΛΩΜΑ» Κνηλόηεηαο Ρνδνηνπίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, εκβαδνύ 600 η.κ., ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα 

εγθαηάζηαζε θεξαίαο-εμνπιηζκνύ αλακεηάδνζεο ηειεπηθνηλσληώλ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

θαινύκε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. 

 

Άξζξν 1ν
 
: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 

Σν πξνο εθκίζζσζε αθίλεην, είλαη δεκνηηθή έθηαζε ζηελ Κνηλόηεηα Ρνδνηνπίνπ, εκβαδνύ 600,00 η.κ. 

θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ ππ’ αξ.1060ζη’ αγξνηεκαρίνπ δηαλνκήο 1929 Ρνδνηνπίνπ, θπξηόηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα 

Γ.Τ.., θιίκαθαο 1:200 θαη κε ζηνηρεία Α,Β,Γ,Γ,Α. 

 

Άξζξν  2ν : ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ 
Ζ έθηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εμνπιηζκνύ 

ηειεπηθνηλσληώλ, θεξαηώλ, θ.ι.π. 

 

Άξζξν  3ν : ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην δεκαξρηαθό 

θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηελ Διενύζα-Λεσθ. Παζζαξώλνο 1, ζηηο 28 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ 

έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη από ώξα 12.00κ. κέρξη 13.00 κ.κ. ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ 189/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ Είηζαο.  
Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 05 ηνπ κελόο  Ηνπιίνπ ηνπ 

έηνπο 2021,  εκέξα Γεπηέξα, ηελ ίδηα ώξα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη  ελώπηνλ ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ 

mailto:zitsa@zitsa.gov.gr
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ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

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. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 

δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο 

επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην 

έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

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

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

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ’ απινύ ράξηνπ. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη 

αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη αλη’ απηνύ άιινο, βάζεη εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ή δύν πξόζσπα εθ ησλ 

παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν 

εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. 

Γηα ηπρόλ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζε επόκελν άξζξν ηεο παξνύζαο. 

 

Άξζξν  4ν : ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δύν ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ επξώ 

(2.500,00 €) εηεζίωο, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ λόκηκσλ πξνζαπμήζεσλ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε ελλέα [9 έηε] από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ζύκθσλα κε ην λόκν πνπ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο.  

 

Άξζξν  5ν : ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα αθνύ πξνεγνύκελα 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο  

α) ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαζώο επίζεο θαη ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά,  

β] Αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο 

θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Ο εγγπεηήο είλαη 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ζπλππεύζπλνο κε ην κηζζσηή γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ζηεξείηαη 

ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

Οη δηαγσληδόκελνη εθόζνλ είλαη θπζηθά πξόζσπα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή κε ην λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ελδηαθεξόκελνο εθπξνζσπεί Ννκηθό 

Πξόζσπν, νθείιεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζεη Πξάμε ύζηαζεο απηνύ θαζώο επίζεο θαη Πξαθηηθό ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ «πεξί παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο πξνζώπνπ γηα ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία». 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηδία γλώζε γηα ηε ζέζε, ηελ θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, θηι. 

γ] ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 20νπ ηεο 

παξνύζαο. 

      

Άξζξν  6ν : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ ππόθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

πνπ ζα εγθξίλεη ή όρη ην απνηέιεζκα, ρσξίο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο λα απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

πξνο απνδεκίσζε από ηνπο πην πάλσ ιόγνπο. 

Δπίζεο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε εάλ ην απνηέιεζα 

ηεο δεκνπξαζίαο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό πκβνύιην ή ηελ αξκόδηα 

Γηνηθεηηθή Αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν. 
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Άξζξν  7ν : ΔΓΓΤΖΣΖ 

Κάζε ππνςήθηνο κηζζσηήο καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνρξενύηαη λα ππνδείμεη αμηόρξεν 

εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, αθνύ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία 

σο εγγπεηήο δειώλεη πιήξε γλώζε θαη απνδνρή ησλ όξσλ θαη ζπκθσληώλ ηόζν ηεο δηαθήξπμεο όζν 

θαη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Αληηθαηάζηαζε ηνπ εγγπεηή δελ επηηξέπεηαη. ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη, ε εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, αλεμάξηεηα από ηε κε ύπαξμε ππαηηηόηεηαο ηνπ κηζζσηή 

ζρεηηθά κε απηό. Ζ ππνγξαθή έρεη ηελ έλλνηα όηη ν εγγπεηήο είλαη ζπλππεύζπλνο αιιειέγγπα θαη εμ 

νινθιήξνπ κε ην κηζζσηή γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άξζξν  8ν : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο 

ελεξγνύκελεο κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Γ/θήο Αξρήο πεξί θαηαθύξσζεο ή 

έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή  

ηεο ζύκβαζεο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή  

παξέκβαζε. ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε 

βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο 

ησλ δέθα (10) εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί 

δηέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο. 

 

Άξζξν 9ν : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ 

Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδνληαη ηα ελλέα [9] έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

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

...-06-2021 έωο ....-06-2030. 

Παξάηαζε, εάλ δεηεζεί, είλαη δπλαηόλ λα δνζεί, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηα 

πιαίζηα ηωλ δηαηάμεωλ πεξί επαγγεικαηηθήο κίζζωζεο.  

Ζ κηζζώηξηα έρεη ην δηθαίωκα πξναηξέζεωο κε κνλνκεξή δήιωζή ηεο πνπ ζα επηδνζεί ζηνλ 

εθκηζζωηή πξηλ από ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο λα παξαηείλεη ηε κίζζωζε γηα αθόκα ελλέα (9) έηε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζηα λόκηκα πιαίζηα. Σα αλσηέξσ θαζώο θαη 

ηπρόλ δηαθνπή ηεο ζύκβαζεο εθκίζζσζεο ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 10ν : ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ιύζε ηεο ζύκβαζεο επέξρεηαη όηαλ παξέιζεη ν ρξόλνο δηάξθεηαο απηήο.  

Ζ ιύζε ηεο ζύκβαζεο επέξρεηαη πξηλ ηνλ ζπκθσλεκέλν ρξόλν δηάξθεηαο απηήο ζε πεξίπησζε λνκηθήο 

αληθαλόηεηαο ή θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. 

Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε εγγύεζε θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ή κεησζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, ρσξίο ν κηζζσηήο λα αλαλεώζεη ή αληηθαηαζηήζεη απηή εληόο ησλ θαζνξηδνκέλσλ 

θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηώλ, ζα εθαξκνζηνύλ νη πεξί θαηαγγειίαο θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο δηαηάμεηο 

ηεο παξνύζαο. 

 

 Άξζξν 11ν : ΟΡΟΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

Σν εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηελ Διενύζα – Λ. Παζζαξώλνο 1 

θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη εληόο ηωλ πξώηωλ είθνζη (20) εξγαζίκωλ εκεξώλ θάζε  κηζζωηηθνύ έηνπο. 

Γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ, ηζρύ έρνπλ νη δηαηάμεηο πεξί βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, ν Γήκνο ζα ην δηεθδηθεί άκεζα θαη κε θάζε λόκηκν 

ηξόπν. 

Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε έηνο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζην 100% ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ ΓΣΚ, όπσο απηόο ππνινγίδεηαη από ηελ ΔΤΔ θαη δελ ζα δηακνξθώλεηαη ζε ηηκή 

θαηώηεξε από ηεο ηειηθήο επηηεπρζείζαο ηηκήο ζηε δεκνπξαζία. 
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Άξζξν 12ν : ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ζ εγγύεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζε πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ νξηδόκελνπ ζηε 

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη 250,00 επξώ θαη ζα θαηαηεζεί ζε γξακκάηην 

ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ή ζε εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε 

ζ’ απηό απ’ απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιινλ πνπ λα ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ Σξάπεδαο, ή Οξγαληζκνύ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ 

αλαγλσξίδνληαη γηα εγγπνδνζίεο. 

Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε όπσο 

νξίδεηαη ζε παξαθάησ άξζξν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε δηαθήξπμε 

νξηδόκελσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, δηάξθεηαο ίζεο κε ην ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 13ν : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΗΘΧΣΖ 

Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ, λα 

πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά 

επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, κεηαξξύζκηζε, επηζθεπή ή παξέκβαζε ζην κίζζην, επηηξέπεηαη ύζηεξα από 

ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη βαξύλεη ην κηζζσηή. 

Οηηδήπνηε ζα θαηαζθεπαζηεί εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο θαηά ηε ιήμε ηεο ζα παξακείλεη πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ, πιελ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ 

εμνπιηζκνύ. 

Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξή αλακίζζσζε.  

Τπεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο 

κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ 

κηζζσηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη 

ηνπ δήκνπ. 

Δπίζεο, νη θάζε είδνπο θόξνη, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε, ζα 

βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή. 

Ο Γήκνο δηθαηνύηαη κε εθπξόζσπό ηνπ λα πξνβαίλεη ζε επηζεώξεζε ηνπ κηζζίνπ γηα λα δηαπηζηώλεη ηελ 

θαηαπάηεζή ηνπ. 

Ο Μηζζσηήο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο έλαληη θάζε Γεκόζηαο ή άιιεο Αξρήο, ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ ζπλδέεηαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 

Ο Μηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν Είηζαο ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε θαη 

απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ. 

Ζ όιε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζα γίλεη κε επηκέιεηα, επζύλε θαη δαπάλεο ηεο Μηζζώηξηαο, ε νπνία 

ζα ιάβεη θαη ηηο πξνο ηνύην απαηηνύκελεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, γηα ηηο νπνίεο ζα 

ελεκεξώλεη ην δήκν. Ο εθκηζζσηήο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο απαηηείηαη, ζα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο 

εμνπζηνδνηήζεηο θαη ζπλαηλέζεηο ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπ πάληνηε σο Δθκηζζσηή  θαη ηδηνθηήηε ηεο 

κείδνλνο έθηαζήο ηνπ, εθ’ όζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη θαη’ αξράο ζην λόκν  θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δεκόζηα ηάμε θαη ζηα ρξεζηά ήζε θαη εθ’ όζνλ από απηά δελ ζα 

δεκηνπξγνύληαη πξνζσπηθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο έλαληη νηνπδήπνηε. 

Ωο θάηνρνο ησλ Αδεηώλ ε κηζζώηξηα νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ππνρξενύηαη: 

α. λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

Π.Γ. 98/2017 (ΦΔΚ 167/Α’) θαη ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία, 

β. λα ηεξεί ηα όξηα αζθαινύο έθζεζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, όπσο 

απηά πξνθύπηνπλ από ηελ κειέηε ξαδηνεθπνκπώλ θεξαηώλ, γηα ηελ νπνία δίδεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο 

Δ.Δ.Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 35, παξ. 2-3 Ν.4635/2019 θαη ηελ Κ.Τ.Α. 

αξ.53571/3839 (ΦΔΚ 1105/Β’/6-09-2000). 
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Άξζξν 14ν : ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΥΡΖΖ 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε αληηθαζίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή Καλής εκτέλεσης, πνζνύ ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό (1/10) 

επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ νξηδόκελσλ από 

ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκηώλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζα εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ηελ 

θαιή ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, ζα πξέπεη  λα έρεη ηζρύ ίζε κε ηε ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Μηζζσηήο δελ θαηαβάιιεη έλα ηνπιάρηζηνλ πνζό από ην κίζζσκα, ν Γήκνο 

δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Άξζξν 15ν : ΛΖΞΖ ΜΗΘΧΖ 

Ο Μηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, νύηε 

απαιιάζζεηαη από ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο, εθηόο αλ ππάξμνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

Ο Μηζζσηήο κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 

ηελ νπνία ην παξέιαβε, επζπλόκελνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο θαη βιάβεο. Δπίζεο ζα έρεη 

ππνρξεσηηθά εμνθιήζεη θάζε είδνο νθεηιήο πνπ αθνξά θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην κίζζην. 

Ζ ιύζε ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο ζα επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ελόο κελόο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο θαηαγγειίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ηπρόλ πξνθαηαβιεζέλ κίζζσκα πνπ αθνξά πεξίνδν 

κέρξη ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ, δελ ζα αλαδεηείηαη από ηε κηζζώηξηα, ηα δε 

κηζζώκαηα κέρξη ηελ ζπκβαηηθή ιήμε, δελ ζα νθείινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, ν νπνίνο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ λα ηα αλαδεηήζεη. 

 

Άξζξν 16ν : ΔΤΘΤΝΖ ΔΚΜΗΘΧΣΖ 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ Μηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο 

ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ νπζηαζηηθνύ ζπνπδαίνπ ιόγνπ. 

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

κηζζσηνύ. 

Παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή ή πιεηνδόηε. 

Όινη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί ζεσξνύληαη θαη είλαη νπζηώδεηο. Ζ αζέηεζε ή 

παξάβαζε ελόο εμ απηώλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην θαη ηε δηελέξγεηα 

αλαπιεηζηεξηαζκνύ ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 17ν : ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα δεκνζηεπζεί  κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ζηνλ Πίλαθα 

Αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ Διενύζα-Λεσθ. Παζζαξώλνο 1, δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνπξαζίαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. 

Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

 

Άξζξν 18ν : ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ δεκνπξαζία, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/1981, ζα επαλαιεθζεί ζηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο: 

1. Με απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ παξνπζηαζηνύλ ελδηαθεξόκελνη λα 

πιεηνδνηήζνπλ ζ’ απηήλ. 

2. Με απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: 

α) Σν απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό πκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 

β) Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα 

ππνγξάθνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο δελ πξνζέιζεη απηόο 

εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
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ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ, σο ειάρηζην δε όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ην  νπνίν θαηαθπξώζεθε ζην 

όλνκά ηνπ, ην νπνίν όκσο είλαη δπλαηόλ λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα γλσζηνπνηεζεί κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία ζα 

δεκνζηεπηεί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ από ηε δηελέξγεηά ηεο. 

ηε λέα δηαθήξπμε ζα αλαθέξνληαη νη όξνη ηεο αξρηθήο όκνηαο. 

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά ε νπνία δόζεθε θαηά 

ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

Άξζξν 19ν : ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γήκν Είηζαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

ζην ηει:. 2653360013 από ηελ αξκόδηα ππάιιειν θα Δπαλζία Παληαδή, email.:vpantazi@zitsa.gov.gr.  

 

Άξζξν 20ν : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ 381/2017 απόθαζε Γ.. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά : 

     1. Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αμίαο 250,00 επξώ 

     2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

     3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

     4. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

5. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο (ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ) 

6. Τπεύζπλε Γήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

7. Τπεύζπλε 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 πνίνπ εγγπάηαη. 

8. Νόκηκε εμνπζηνδόηεζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ Φπζηθνύ Πξνζώπνπ. 

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

ζπκκεηέρσλ ζην  δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρεηηθό πξαθηηθό Γ.. νξηζκνύ ηνπ σο λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ : 

 α) γηα λα πάξεη κέξνο ζην δηαγσληζκό, 

 β) γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κίζζσζεο θαη νπνηαδήπνηε έγγξαθα πξνθύςνπλ, 

 γ) γηα λα δηαρεηξίδεηαη θάζε ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ. 

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

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζπλνδεπόκελν από Τπεύζπλε δήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π., όηη έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα. 

 

 

                                                     Ο Γήκαξρνο 

 

 

 

                                                        Πιηάθνο Μηραήι 
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