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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παγγαίου σε
συνέχεια των αριθµ.99/2016 και 87/2016 αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΠ ,προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε πλειοδοτική
φανερή και προφορική δηµοπρασία.
Η δηµοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π∆
270/1981 .
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Παγγαίου (εκµισθωτής) είναι
αποκλειστικός κύριος ,νοµέας και κάτοχος του ακινήτου που βρίσκεται
στο ΟΤ Τ ,στην Ελευθερούπολη (Φρ.Παπαχρηστίδη αρ.27), της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του ∆ήµου Παγγαίου, ολικής
εκτάσεως 3.539,82 τ.µ µε την επ’ αυτού ανεγερθείσα οικοδοµή ,δυνάµει
της 17/1990 Οικοδοµικής Άδειας και αποτελείται από α) όροφο 350,04
τ.µ. β) ισόγειο εµβαδού 567,21 τ.µ. και γ) υπόγειο εµβαδού 241,50, όπου
στεγάζεται και λειτουργεί ξενοδοχείο Β΄ Κατηγορίας (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ) και δύο (2) ανοικτά κολυµβητήρια (πισίνες) εµβαδού 351,35
τ.µ. και 73,31 τ.µ. αντίστοιχα και ένα ανοιχτό υπαίθριο µπαρ εµβαδού
39,62 τ.µ. στον περιβάλλοντα χώρο τα οποία τακτοποιήθηκαν µε την
Α/Α 2564519 ∆ήλωση του Ν. 4278/2013.
Το εν λόγω ακίνητο εκθέτει η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου
Παγγαίου σε µίσθωση. Οι όροι της δηµοπρασίας που προκηρύσσεται
και της εκµίσθωσης που θα καταρτισθεί είναι οι κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στα
γραφεία

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

∆ήµου

Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 64100),

Παγγαίου

(∆ηµαρχείο,

στις 26 Αυγούστου 2016
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ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ έως 11:00 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.87/2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.∆ και αποτελείται
από τους κάτωθι:
1.Αµπατζιά Όλγα , Πρόεδρος ∆.Σ ως Πρόεδρος Επιτροπής µε αναπληρωτή
της τον Μήτρου Ανατάσιο Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
2.∆ηµητρακούδη Αποστολία ,µέλος του ∆.Σ ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή
της τον Ορφανίδη Αναστάσιο επίσης µέλος του ∆.Σ.
3.Μπενή Ελένη ,µέλος του ∆.Σ ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της ,την
Παπανικολάου Κρυσταλλία επίσης µέλος του ∆.Σ.

Σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δηµοπρασία θα
επαναληφθεί ακριβώς την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας από την
καθορισµένη στην ανακοίνωση, δηλαδή στις 02 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα
Παρασκευή στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε [25] έτη και αρχίζει από την
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και εγκατάστασης του µισθωτή. Ο µισθωτής
θα έχει δικαίωµα παράτασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα στη συνεργασία
µέχρι τη λήξη της σύµβασης, µετά από αίτηµά του και απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Π. Οι όροι της παράτασης [ύψος του µισθώµατος κ.λπ.] θα
καθορισθούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Π..
ΑΡΘΡΟ 3ο
Πρώτη προσφορά µισθώµατος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ

[1.000,00]

µηνιαίως.
Οι προσφορές στην δηµοπρασία πρέπει να γίνονται ανά εκατό (100) ευρώ και άνω.

ΑΡΘΡΟ 4ο
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Το πρώτο µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα καταβάλλεται από
τον µισθωτή στην εκµισθώτρια µε την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και έκτοτε το
πρώτο πενθήµερο εκάστου µηνός .
Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος ως και κάθε άλλη σχετική µε τη
µίσθωση δαπάνη ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του µισθωτηρίου
συµφωνητικού ή του Νόµου παρέχει στην εκµισθώτρια το δικαίωµα να καταγγείλει και να
λύσει αµέσως την παρούσα µίσθωση, να αποβάλλει τον µισθωτή από το µίσθιο και να
ζητήσει την άµεση απόδοση του µισθίου, κατά τη σχετική νόµιµη διαδικασία, όπως
επίσης και να ζητήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµία του από την αθέτηση της σύµβασης.
Ο µισθωτής βαρύνεται επίσης µε την πληρωµή των δηµοσίων, δηµοτικών κ.λπ.
φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισµού, το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
[0,5%] κ.λπ.) καθώς επίσης και µε την πληρωµή των λογαριασµών ύδατος, ηλεκτρισµού
(∆ΕΗ) κλπ. και κάθε άλλης έστω και µη προβλεπόµενης ρητά σχετικής δαπάνης εκ της
λειτουργίας του µισθίου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τα τέλη χαρτοσήµου και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του µισθώµατος, βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον µισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ουδεµία αξίωση δύναται να έχει ο µισθωτής περί ελαττώσεως του µισθώµατος για
οιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) µε τη συµµετοχή τους και µόνο
στη δηµοπρασία δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής.
Για να πάρει κανείς µέρος στην δηµοπρασία οφείλει να καταθέσει στην
επιτροπή διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας,
α)

ως

εγγύηση

γραµµάτιο

σύστασης

παρακαταθήκης

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή µιας των αναγνωρισµένων τραπεζών,
ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων

ευρώ (24.000,00) για την διασφάλιση της άρτιας
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διεξαγωγής της δηµοπρασίας µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων της
Κοινωφελούς Επιχείρησης, που θα επιστραφεί όταν λήξει η δηµοπρασία στους
συµµετέχοντες, εκτός του γραµµατίου του επιτυχόντος πλειοδότη, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί µέχρι την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως ως ποινική ρήτρα σε
περίπτωση µη εκπληρώσεως εκ µέρους του των όρων της δηµοπρασίας, µετά δε την
υπογραφή της θα αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (24.000,00), για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης,
β) βεβαίωση µη οφειλής τελών και δικαιωµάτων από το ταµείο του ∆ήµου & της
∆ηµοτικής Επιχείρησης, από οποιαδήποτε αιτία του ενδιαφερόµενου, του-της συζύγου
του και των συγγενών πρώτου βαθµού καθώς και του εγγυητή του. (η συγγένεια θα
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών)
γ) φορολογική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου και του εγγυητή του.
δ) τραπεζική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου και του εγγυητή του.
ε) αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ενδιαφερόµενου και του εγγυητή του.
στ) υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών
διατάξεων που αφορούν την παρούσα δηµοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως.
ζ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριµήνου από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα: της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς
λαθροµεταναστών,

της

παράβασης

της

νοµοθεσίας

«περί

ναρκωτικών»,

της

σωµατεµπορίας, της µαστροπείας, της εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας
από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας,
της σύστασης συµµορίας.

Προκειµένου
δικαιολογητικά:

για

νοµικά

πρόσωπα

[Ο.Ε.-Ε.Ε.-ΙΚΕ-ΑΕ]

επιπλέον
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α) Καταστατικό θεωρηµένο από Πρωτοδικείο ή Επιµελητήριο (ΓΕΜΗ) και
τροποποιήσεις αυτού (εάν υπάρχουν).
β)

Πιστοποιητικό

από

Επιµελητήριο

(ΓΕΜΗ)

περί

καταχώρησης

και

τροποποιήσεων,
γ) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και περί µη θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση

(από Πρωτοδικείο),

δ)Βεβαίωση µη οφειλής τελών και δικαιωµάτων από το ταµείο του ∆ήµου & της
∆ηµοτικής Επιχείρησης, της εταιρίας και όλων των εταίρων σε περίπτωση προσωπικής
εταιρείας και του διαχειριστή και διευθύνοντος συµβούλου των κεφαλαιουχικών εταιριών
καθώς και του εγγυητή του
ε)Νοµιµοποίηση του εκπροσώπου της εταιρίας
στ) Υπεύθυνη δήλωση νόµιµου εκπροσώπου/ων,
ζ) Επίσης οφείλει

να παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας

αξιόχρεο εγγυητή.
Η

απόφαση

της

επί

της

δηµοπρασίας

επιτροπής

περί

αποκλεισµού

ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της
οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα

πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
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.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δηµοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισµού, στην οποία πρέπει να
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι µετέχει για
λογαριασµό αυτού του ιδίου.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του να

υπογράψει τα

πρακτικά της δηµοπρασίας, όπως και το µισθωτήριο συµβόλαιο. Ο εγγυητής δεσµεύεται
µε την υπογραφή του ότι εγγυάται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µαζί µε το µισθωτή
για κάθε είδους υποχρέωση οικονοµική ή άλλη και την εκπλήρωση των όρων της
σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης
των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια από τα το νόµο όργανα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε δέκα ηµέρες, από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της έγκρισης 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 αναπλειστηριασµός
σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σε περίπτωση άγονου αποτελέσµατος πρώτης και δεύτερης δηµοπρασίας
ανατίθεται απευθείας η µίσθωση µε απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΠ το οποίο καθορίζει και
τους όρους µίσθωσης.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Η ΚΕ∆ΗΠ και ο ∆ήµος Παγγαίου δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προς εκµίσθωση χώρος. Η συµµετοχή και
µόνο στη δηµοπρασία σηµαίνει ότι έλαβε γνώση της πραγµατικής κατάστασης αυτού και
αποδέχεται αυτήν. Ουδεµία δαπάνη επισκευής του µισθίου θα βαρύνει την ΚΕ∆ΗΠ ή τον
∆ήµο Παγγαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Σιωπηρά αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως µε ή χωρίς αντάλλαγµα, απαγορεύεται επίσης η χρήση του
ακινήτου για τοποθέτηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, λειτουργία λέσχης τυχερών
παιχνιδιών και όλων των χρήσεων που έχουν σχέση µε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Σε περίπτωση διαλύσεως της µισθώσεως εξ υπαιτιότητας ή δια καταγγελίας του
µισθωτή, πριν από την πάροδο του συµβατικού χρόνου της µισθώσεως, υποχρεούται
αυτός: α) να πληρώσει στον εκµισθώτρια τα µισθώµατα ενός έτους , ως αποζηµίωση
ανεξάρτητα από την επέλευση ζηµίας στον εκµισθωτή

β) να

προβεί σε έγγραφη

προειδοποίηση της εκµισθώτριας τρεις (3) µήνες πριν από την αποχώρησή του και γ) να
καταβάλλει µαζί µε την ως άνω αποζηµίωση και τα µισθώµατα των τρεχόντων µηνών
που θα παραµείνει στο µίσθιο µέχρι την αποχώρησή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες του σε προθεσµία ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης στις εξής απαιτούµενες
εργασίες ανακαίνισης του µισθίου, µε τάξη µεγέθους ποσοτήτων:
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•

Ανακαίνιση επιχρισµάτων –και εξωτερικών χρωµατισµών του
κτιρίου : 900,00 τ.µ.

•

Αποκατάσταση δώµατος κτιρίου µε στρώσεις κλίσεων και
επίστρωση µεµβράνης: 570,00 τ.µ.

•

Αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων κτιρίου : 250,00
τ.µ.

•

Περιβάλλον χώρος-Αποξήλωση πλακών και νέα πλακόστρωση:
200,00 τ.µ και 350,00 τ.µ. αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που o µισθωτής δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες εµπρόθεσµα,
θεωρείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της µισθώσεως , ο µισθωτής οφείλει να
αποδώσει το µίσθιο χωρίς άλλη όχληση καταβάλλοντας µισθώµατα ενός έτους

ως

ποινική ρήτρα λόγω µη εκπληρώσεως εκ µέρους του των όρων της παρούσης χωρίς να
απαιτείται η απόδειξη οποιασδήποτε ζηµίας της εκµισθώτριας .
2.Σε κάθε περίπτωση, ο µισθωτής

έχει την ευθύνη έναντι όλων των αρµοδίων

εµπλεκοµένων υπηρεσιών, για τις απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες. Το σύνολο των
εµπορικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο χώρο, θα λειτουργούν υπό τον
έλεγχο και µε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Όλες οι επί µέρους οικονοµικές
δοσοληψίες και δραστηριότητες θα ασκούνται στο όνοµα, για λογαριασµό και µε ευθύνη
(αστική, ποινική κλπ) του αναδόχου, που θα είναι ο µόνος υπόλογος απέναντι σε κάθε
αρχή (δικαστική, φορολογική κλπ). Οφείλει να είναι εφοδιασµένος µε ταµειακή µηχανή για
την παροχή υπηρεσιών, έτσι όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18Ο
Ο µισθωτής οφείλει να ενηµερώνει και να ενηµερώνεται για κάθε πρόβληµα ή
ανάγκη και να τηρεί τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων και τους όρους της παρούσας
σύµβασης αποδεχόµενος αυτούς εκ των προτέρων. Κάθε παράβαση ή ανυπακοή στις
υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων ελέγχου, συνεπάγεται την άµεση αποµάκρυνση και
λύση της σύµβασης, δίχως απαίτηση επιστροφής της εγγύησης ή του καταβληθέντος
µισθώµατος.
Η µη τήρηση των όρων της σύµβασης από τον µισθωτή, για οποιαδήποτε
δραστηριότητα καθιστά αυτόν δύστροπο και επιφέρει τη λύση της σύµβασης , µετά από
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απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης , η οποία έχει το δικαίωµα να
ζητήσει αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία ή βλάβη των συµφερόντων της
και να κατασχέσει υπέρ αυτής τα αντικείµενα του µισθωτή .

ΑΡΘΡΟ 19ο
Επιτρέπεται η πώληση προϊόντων που καθορίζονται από οικείες υγειονοµικές διατάξεις
για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, την άδεια των οποίων είναι υπεύθυνος να
εκδώσει µε ευθύνη του ο µισθωτής.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µισθώσεως να διατηρεί την κατοχή του
µισθίου σε καλή κατάσταση, να κάνει τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις
βλάβες και τις φθορές του από τη συνήθη χρήση του, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης
καταπατήσεως και εν γένει προσβολής, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται
επίσης να τηρεί το µίσθιο απόλυτα καθαρό, σε καλή κατάσταση, δίχως οι κατασκευές και
οι εγκαταστάσεις του να εγκυµονούν άµεσα ή έµµεσα οποιονδήποτε κίνδυνο για τους
παρευρισκοµένους, καθώς και να τηρεί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και
ασφάλειας στο χώρο ευθύνης του. Για όλη τη διάρκεια της µισθώσεως η εκµισθώτρια δεν
έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζηµιών και βλαβών του µισθίου, για την
αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο µισθωτής. Απαγορεύεται να
επιχειρηθούν ουσιώδεις µετατροπές του µισθίου καθώς και επεκτάσεις του από τον
µισθωτή, εκτός εάν αυτές επιτραπούν µε προηγούµενη απόφαση-συναίνεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΠ και γίνουν µε τη νόµιµη διαδικασία και άδεια της
αρµόδιας αρχής. Εάν επιχειρηθούν αυθαίρετες κατασκευές, η εκµισθώτρια δεν έχει καµία
ευθύνη σε περίπτωση βεβαίωσης προστίµου εις βάρος του από τις αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες, θα δικαιούται να αναζητήσει αυτό από τον µισθωτή και πριν ακόµη από την
καταβολή του. Τέλος, ουδεµία αξίωση (ούτε αδικαιολογήτου πλουτισµού) θα έχει ο
µισθωτής κατά της εκµισθώτριας για επισκευή ή τυχόν προσθήκες και µετατροπές στο
µίσθιο ακίνητο, ακόµη και µετά από τη λήξη της µισθώσεως και την απόδοση του µισθίου.
Κινητά πράγµατα που µε έξοδα του µισθωτή συνδέθηκαν σταθερά (στερεώς) µε το µίσθιο
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ακίνητο και δεν µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς βλάβη τούτου απαγορεύεται να
αφαιρεθούν κατά τη λήξη της µισθώσεως από αυτό. Απαγορεύεται να αφαιρεθούν
συστατικά των ακίνητων εγκαταστάσεων του µισθίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Μετά την λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής οφείλει αµελλητί να παραδώσει το µίσθιο
σε άριστη κατάσταση, διαφορετικά για κάθε µήνα καθυστερήσεως της χρήσης του
µισθίου µετά την λήξη της µισθώσεως, οφείλει αυτός να πληρώσει λόγω ποινικής ρήτρας,
µηνιαίως, το διπλάσιο του καταβαλλόµενου µηνιαίου µισθώµατος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Ο µισθωτής ευθύνεται σε αποζηµίωση του εκµισθωτή για κάθε βλάβη ή ζηµία του
µισθίου που θα προκύψει από πυρκαγιά η οποία θα προέλθει από αυτόν τον µισθωτή
είτε από πρόθεση είτε από δόλο ή αµέλεια του ιδίου, του προσωπικού του ή των
πελατών του και όχι από γειτονικό κτήµα. Οφείλει επίσης να ασφαλίσει αυτό για την
πραγµατική του αξία κατά του κινδύνου πυρός και να το διατηρεί ασφαλισµένο καθ’ όλη
τη διάρκεια της µισθώσεως σε οποιαδήποτε νόµιµα λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η µη εκπρόθεσµος πληρωµή του µισθώµατος ως και η παράβαση οιουδήποτε όρου
της παρούσης από το µισθωτή, θα συνεπάγεται την διάλυση της µισθώσεως και την
έξωση αυτού και παντός εξ΄ αυτού έλκοντος δικαιώµατος, σύµφωνα µε το Νόµο.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κοινή συναινέσει του εκµισθωτή και του µισθωτή µπορεί να λυθεί η σύµβαση της
µισθώσεως.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
∆ήµου, στα καταστήµατα των δηµοτικών ενοτήτων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου και θα δηµοσιευθεί σε 2 εφηµερίδες της έδρας του Νοµού και στο
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πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Όλα τα έξοδα της δηµοπρασίας (δηµοσίευσης θα
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη).

Ελευθερούπολη 11.08.2016
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