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                                        Eιενύζα,  25/08/2021 

                                        Αξηζκ. Πξση.: 12448 

 

                     

ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΕΚΜΘΘΧΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ 

ΕΚΣΑΗ 1.500Σ.Μ. ΣΗΝ ΚΟΘΝΟΣΗΣΑ ΜΕΓ. ΓΑΡΔΘΚΘΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΝΑΚΟΘΝΧΝΕΘ ΟΣΘ : 

 

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

έθηαζεο 1.500η.κ. ηκήκα ηνπ αξ. 32 αγξνηεκαρίνπ Κνηλόηεηαο Μεγάινπ Γαξδηθίνπ Δ.Ε. 

Παζζαξώλνο ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο, ην νπνίν βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, εθηόο νηθηζκνύ θαη 

εληόο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000, όπνπ δελ πθίζηαηηα ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ 

γεο. 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), 

ζηηο  06 επηεκβξίνπ ηνπ 2021, εκέξα  Δεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ., ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ. Ώξα έλαξμεο πξνζθνξώλ ε 11:00π.κ. 

Ώξα ππνβνιήο-ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο : από 10:00π.κ. σο 10.:30 π.κ. 

Αλ ε δεκνπξαζία παξέιζεη άγνλε, επαλαιακβάλεηαη ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 2021 κε ηηο ίδηεο 

πξνϋπνζέζεηο, ελώπηνλ ηεο ίδηαο επηηξνπήο. 

Σηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί όινη όζνη πξνζθνκίζνπλ: α] Γξακκάηην ύζηαζεο 

Παξαθαηαζεθώλ ηνπ Τ.Π. & ΓΑΝΔΗΩΝ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο  ή 

βεβαίσζε ηνπ Τ.Π.& ΓΑΝΔΗΩΝ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό πνζνύ 40,00 € σο Εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία θαη ν εγγπεηήο ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ: 

Γηα θπζηθά πξόζσπα: 

1. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

Γηα λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά : 

1. ηα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζή ηνπο, θαζώο θαη 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, γηα ηελ εηαηξεία, θαζώο θαη απόθαζε Γ.Σ. γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκό θαη νξηζκό–εμνπζηνδόηεζε κέινπο ηνπ Γ.Σ., γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ 

δεκνπξαζίαο θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Επαλζία 

Παληαδή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε:Λ. Παζζαξώλνο 1 ζηελ Διενύζα,  

Σειέθσλν 26533-60013 θαη email.: vpantazi@zitsa.gov.gr. 

                                                       

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

                                                 

                                                 ΠΛΘΑΚΟ ΜΘΥΑΗΛ  
 

mailto:vpantazi@zitsa.gov.gr
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email.:vpantazi@zitsa.gov.gr 

 

 

   

                                       Ειενύζα, 25/08/2021 

                                       Αξηζκ. Πξση.:12448 

 

                     

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΕΚΜΘΘΧΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΚΣΑΗ 1.500Σ.Μ. 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΑΡ.32 ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΘΟΤ ΚOINOTHTA Μ. ΓΑΡΔΘΚΘΟΤ   

 

Ο Δήκαξρνο, έρνληαο ππόςε: 

1) Τν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ Α’ 77/30-3-81) 

2) Τν Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 

3) Τν Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ ηεύρνο Α’ 133/19.07.2018) 

4) ηελ ππ’ αξ. 30974/26-07-1997 Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ, 

5) ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ./ηνο 06/17-10-1978 ( ΦΔΚ 538/Γ/1978 θαη Π.Γ. 24/31-05-1985 (ΦΔΚ 

270/Γ/1985) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, 

6) Τελ ππ’ αξ. 84/2021 Α.Γ.Σ. κε ζέκα: « Έγθξηζε εθκίζζσζεο, ύζηεξα από δεκνπξαζία, ηκήκαηνο 

1.500Μ2 πεξίπνπ, ηνπ ππ’ αξ. 32 ηεκαρίνπ δηαλνκήο έηνπο 1930 Μ. Γαξδηθίνπ γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε ζηελ Κνηλόηεηα Μ. Γαξδηθίνπ Γήκνπ Είηζαο». 

7) Τελ ππ’ αξηζ. 337/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο, 

8) όηη ην αξ. 32 αγξνηεκάρην βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, εθηόο εγθεθξηκέλσλ νξίσλ 

νηθηζκώλ θαη εληόο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 (GR2130012), όπνπ δελ πθίζηαηαη 

ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο (ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, ΕΟΔ, ΤΠΣ).  

9) όηη από πιεπξάο ζεζκνζεηεκέλσλ ρξήζεσλ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ δελ πθίζηαηαη 

απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο (θαιιηέξγεηα θαξπδώλ, ξίγαλεο) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

ηεξνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αδεηνδόηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο,  

10) ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (εηζήγεζε Γ/λζεο ηερληθώλ ππεξεζηώλ Πνιενδνκίαο θαη 

πεξηβάιινληνο δήκνπ Είηζαο, ηνπνγξαθηθά απνζπάζκαηα, βεβαίσζε ρξήζεο γεο θ.ι.π.) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΘ 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 

1.500η.κ. πεξίπνπ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηνπ αξ. 32 αγξνηεκαρίνπ δηαλνκήο  έηνπο 1930 Μ. 

Γαξδηθίνπ, ραξαθηεξηζκέλν σο «κνπζάο ζπλνηθηζκνύ», ην νπνίν δηαηεξεί ηνλ θνηλόρξεζην 

ραξαθηήξα ηνπ,  γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, όπσο θαιιηέξγεηα θαξπδηώλ, ξίγαλεο θ.ι.π. 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ρνξεγήζεθε βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Μ. Γαξδηθίνπ, όηη ε ελ 

ιόγσ έθηαζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κνηλόηεηαο Μ. Γαξδηθίνπ,   

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη: 

α) όηη ν ελδηαθεξόκελνο ελεκεξώζεθε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππό εθκίζζσζε αθηλήηνπ θαη έρεη 

πιήξε γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία απηό επξίζθεηαη θαη 

β) όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθεξύμεσο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 
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Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα παξνπζηάζεη :  

α] Γξακκάηην ύζηαζεο Παξαθαηαζεθώλ ηνπ Τ.Π. & ΓΑΝΔΗΩΝ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο  ή βεβαίσζε ηνπ Τ.Π.& ΓΑΝΔΗΩΝ γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό πνζνύ 

40,00 € σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό,  

β] αμηόρξεν εγγπεηή θαη  

γ] λα πξνζθνκίζεη πξόζθαηεο βεβαηώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί κε νθεηιήο,    

Γηα θπζηθά πξόζσπα: 

1. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

γηα λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

1. ηα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζή ηνπο, θαζώο θαη 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, γηα ηελ εηαηξεία, θαζώο θαη απόθαζε Γ.Σ. γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκό θαη νξηζκό–εμνπζηνδόηεζε κέινπο ηνπ Γ.Σ., γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ 

δεκνπξαζίαο θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο. 

 

1) Πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ 

 

Γεκνηηθό αθίλεην, εκβαδνύ 1.500η.κ. πεξίπνπ, (ηκήκα ηνπ ππ’ αξ. 32 αγξνηεκαρίνπ δηαλνκήο 

έηνπο 1930 Κνηλόηεηαο Μεγάινπ Γαξδηθίνπ, κε ΑΤΑΚ: 01019390390, ραξαθηεξηζκέλν σο 

«κνπζάο ζπλνηθηζκνύ», ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί κε ηελ αξηζκ. 30974/26-07-1997 Απόθαζε 

Ννκάξρε Ησαλλίλσλ ζηελ πξώελ Κνηλόηεηα Μ. Γαξδηθίνπ θαη ε νπνία έθηαζε δηαηεξεί ηνλ 

θνηλόρξεζην ραξαθηήξα ηεο. Βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, εθηόο εγθεθξηκέλσλ νξίσλ 

νηθηζκώλ, εληόο δηθηύνπ Natura 2000, όπνπ δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην θαζνξηζκνύ 

ρξήζεσλ γεο θαη απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα.  

Σην ελ ιόγσ ηκήκα ησλ 1.500η.κ. δελ πεξηιακβάλεηαη ην πεγάδη ηεο πεξηνρήο, ώζηε λα παξακέλεη 

ειεύζεξε ε ρξήζε ηνπ από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κνηλόηεηαο Μ. Γαξδηθίνπ, όπσο παξαηήξεζε ν 

Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Μ. Γαξδηθίνπ.  

 

2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξα, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε 

ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα 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 ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην 

λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο 

πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη 

ζε απιό ραξηί.  
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3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), 

ζηηο  06 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ 2021, εκέξα  Δεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ., ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ. Ώξα έλαξμεο πξνζθνξώλ ε 11:00π.κ. 

Ώξα ππνβνιήο-ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο : από 10:00π.κ. σο 10.:30 π.κ. 

Αλ ε δεκνπξαζία παξέιζεη άγνλε, επαλαιακβάλεηαη ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 2021 κε ηηο ίδηεο 

πξνϋπνζέζεηο, ελώπηνλ ηεο ίδηαο επηηξνπήο. 

  

4) Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο γηα ηε κίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ, νξίδεηαη ην πνζό ησλ 

ζαξάληα επξώ ( 40,00 €) εηεζίσο θαη ζα ηζρύεη γηα ην πξώην κηζζσηηθό έηνο. 

 

5) Εγγπεηήο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη 

ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε 

απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή ιύζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

6) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο-κηζζσηήο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ 

έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.  

Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 

ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ Είηζαο ή δελ έιαβε ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο. 

Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε από ζενκελία ή άιιε 

νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ θαηαθύξσζε. 

 

7) ύκβαζε  

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή 

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, (ήηνη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), λα πξνζέιζεη 

καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

 

8) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζηα ελλέα  [ 9 έηε] από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κε 

δηθαίσκα παξάηαζεο ζύκθσλα κε ην λόκν. 

Τν κίζζσκα ησλ εηώλ ησλ επόκελσλ ηνπ πξώηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο, ζύκθσλα 

κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζην 75% ηεο ζεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ ΓΤΚ, όπσο απηόο ππνινγίδεηαη 

από ηελ ΔΛΣΤΑΤ, επί ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηνπ εθάζηνηε πξνεγνύκελνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. 

 

9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

 

Σν εηήζην κίζζσκα, κεηά ηνπ αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ (3,6%) ζα θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο από ηνλ κηζζσηή, ρσξίο όριεζε από ηνλ εθκηζζσηή, ζηελ 

Τακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ή ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Είηζαο, πνπ ζα 
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δνζεί ζηνλ κηζζσηή, αθνύ θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ απηό, σο εύινγν, 

λόκηκν θαη δίθαην θαη απόιπηα αληαπνθξηλόκελν ζηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

 

10) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ θαηαζέζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δεκνπξαζία, σο εγγύεζε, ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, Γξακκάηην ζπζηάζεσο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή επηζηνιή 

αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί 

παξαθαηαζέζεσο ζε απηό, από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν 

νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Τξαπέδεο, ή 

Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην 

(1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο :πνζό 40,00 €.  

Ζ Δγγύεζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε 

«Καιήο εθηέιεζεο» ηνπ απηνύ Τακείνπ, πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο 

κηζζώκαηνο θαη γηα ηελ ηξηεηία.  

Τν πνζό απηό ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλν κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Γελ ζα ζπκςεθίδεηαη 

κε ηπρόλ θαζπζηεξνύκελα ελνίθηα θαη ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνλ κηζζσηή, εθόζνλ δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ζύκθσλα κε ην Νόκν θαηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαη ηεο εθπιήξσζεο όισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή πνπ απνξξένπλ 

από ηελ κίζζσζε. 

Σηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ Είηζαο απηεπάγγειηα. 

 

11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

- Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιάβεη ν ίδηνο ηηο απαηηνύκελεο αδεηνδνηήζεηο-βεβαηώζεηο από 

πιεπξάο ζεζκνζεηεκέλσλ ρξήζεσλ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ,  πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ πξόθεηηαη λα εμαζθήζεη ζην κίζζην. 

- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό 

απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

- Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε από θάζε άπνςε θαη δελ κπνξεί 

λα επηθέξεη νπζηώδεηο αιινηώζεηο ζην κίζζην, νύηε λα ελεξγήζεη ζε απηό κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ ζύζηαζε, νύηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό, ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

- Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα 

ηνπο θαηάζηαζε, κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηνύ. 

Σύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο, ν κηζζσηήο νθείιεη λα αθήζεη 

δξόκν, κε επαξθή πιάηνο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξόζβαζε ζηα όκνξα αγξνηεκάρηα. 

 

12) Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, λα παξαδώζεη 

ην κίζζην ακέζσο θαη απξνθαζίζησο κε πξσηόθνιιν, ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Οθείιεη δε λα ην παξαδώζεη όπσο ην παξέιαβε ρσξίο ηπρόλ «μέλα πιηθά» από ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. Εθ’ όζνλ ππάξρνπλ «μέλα πιηθά» ζα ζεσξείηαη παξάηαζε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο θαη γηα όζν ρξόλν ππάξρνπλ ζα νθείινληαη ηα αληίζηνηρα 

κηζζώκαηα.   

 

13) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη 

απνιύησο, ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ δήκνπ. 

Yπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο 

κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. Σε 
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πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη 

ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

Κάζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ όπσο θαη ε ηπρόλ αλακίζζσζε ή ε 

παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο, ζα απνδεηθλύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν εγγξάθσο, απνθιεηζκέλνπ 

νπνηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ, αθόκε θαη απηνύ ηνπ όξθνπ. 

 

14) Επζύλε Δήκνπ 

 

Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ 

κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.  

Τπρόλ κε έγθαηξε άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ή θάπνηνπ από απηά, 

δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζησπεξά παξαίηεζε από απηά, αθνύ ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ηα 

αζθεί, νπνηεδήπνηε, είηε νκαδηθά, είηε αηνκηθά. 

Ο δήκνο δηθαηνύηαη λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζε επηζεώξεζε ηνπ κηζζίνπ, πξνο έιεγρν ηεο 

θαηαζηάζεσο, λα ππνδεηθλύεη ηπρόλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη από ηελ ρξήζε, από 

ηνλ κηζζσηή θαη πάληνηε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηνύ. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ δελ ζα 

πξνζβάιιεηαη ν κηζζσηήο θαη δελ ζα ζίγεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αζθνύκελεο ζην κίζζην 

δξαζηεξηόηεηαο. 

 

15) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο Είηζαο (Λεσθ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα) θαη ζην θαηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο 

Μεγάινπ Γαξδηθίνπ. Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα 

ΓΗΑΥΓΔΗΑ.            

                        

16) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα 

γλσζηνπνηεζεί κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλε ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο 

δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο 

ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

Η επανάληψη ηης δημοπραζίας ενεργείηαι με βάζη ηη δοθείζα ηελεσηαία προζθορά καηά ηην 

προηγούμενη δημοπραζία, (ζηην περίπηωζη μη εμθάνιζης ηοσ ηελεσηαίοσ πλειοδόηη και ηοσ εγγσηηή 

ηοσ για ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης μίζθωζης). 

Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο 

ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. 

 

17) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θα Ζηάθα νθία 

θαη θα Επαλζία Παληαδή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λεσθ. Παζζαξώλνο 1 - 

Διενύζα,  ζηα Σειέθσλα:2653360022 & 2653360013, email: sziaka@zitsa.gov.gr θαη 

vpantazi@zitsa.gov.gr. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από 

αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο. 

                                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

         

                                                                                       

                                                                                          ΠΛΘΑΚΟ ΜΘΥΑΗΛ 
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