
   

1 

 

  
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΔΟΓΩΝ, ΠΔΡΙΟΤΙΑ, 
ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ 
ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
Πληπ. : Π.Ν. Καλογεποπούλος  
ΣΗΛ. : 2722360123 
FAX : 2722023352 
Δ-mail : pkalogeropoulou@messini.gr 
Γ/ΝΗ : Γημάπσος Π. Πηωσού 
              Μεζζήνη 
 

 
 

Πποκήπςξη  πποθοπικήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη ηηρ απλήρ σπήζηρ  
κοινοσπήζηος σώπος  ζηην πλαηεία Βαλύπαρ, επιθανείαρ 46,83 η.μ. 

 

Ο Γήμαπσορ  Μεζζήνηρ 

 
Λακβάλνληαο ππόςε : 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 
ηνπ Ν. 1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε ή ζπκπιεξώζεθε από ηα άξζξα 54 θαη 57 ηνπ Ν. 1416/84, 26 
ηνπ Ν. 1828/89, 16 ηνπ Ν.3254/04, 50 ηνπ Ν. 4257/14 θαη 55 ηνπ Ν. 4483/17 θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α/1981). 
3. Τελ 320/2020  απόθαζε ηνπ  Γ.Σ. κε ηελ νπνία επηθαηξνπνηήζεθαλ ηα ηέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 
4. Τελ 3/2021  απόθαζε ηνπ  Γ.Σ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζηελ 

πιαηεία Βαιύξαο.  
5. Τελ ππ’ αξ. 57/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο πεξί έγθξηζεο ησλ 

όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηεο απιήο ρξήζεο  
θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ  ζηελ πιαηεία Βαιύξαο, επηθαλείαο 46,83 η.κ. , όπσο απηόο απεηθνλίδεηαη ζην 
ζπλεκκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Σηελ δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ  
επηηεδεπκαηίεο πνπ λόκηκα ιεηηνπξγνύλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

Άπθπο 1ο 
Ηκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε   20-04- 2021 ημέπα Σπίηη και ώπα 12:00 ζηα 

γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 
Άπθπο 2ο 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 210,75 Δπξώ. 
 

Άπθπο 3ο 
 Ο επηζπκώλ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκό ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηηξνπή θαη πξηλ 
ηεο ελάξμεσο ηεο δεκνπξαζίαο ηα θάησζη : 

1. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο  ηνπ ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ  θαη ηνπ ΔΓΓΥΗΤΗ. Σε πεξίπησζε 
πνπ ηελ αίηεζε θαηαζέηεη εηαηξεία, ζπκπιεξσκαηηθά ζα θαηαηίζεηαη ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο 
εηαηξείαο θαη απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο γηα ηελ εθπξνζώπεζή ηεο ζηε δεκνπξαζία.  

2. Βεβαίσζε από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν, ηνπ 
ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ  (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ηνπ ΔΓΓΥΗΤΗ (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα). 
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3. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην, ηνπ 
ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ)  θαη ηνπ ΔΓΓΥΗΤΗ (Φνξνινγηθή 
Δλεκεξόηεηα). 

4. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ  όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα . 

5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνύο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. ή 
βεβαίσζε λόκηκεο δηακνλήο  εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

6. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο από ηνλ 
ζπκκεηέρνληα ζηε δεκνπξαζία (άδεηα ιεηηνπξγίαο, γλσζηνπνίεζε θ.α.)  

7. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ 
21,10 € 

Άπθπο 4ο 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο 
πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν 
πιεξεμνύζην πνπ λα έρεη ζπληαρζεί ζε ζπκβνιαηνγξάθν. 

Άπθπο 5ο 
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε. Τν πνζό ηεο ηειεπηαίαο (κεγαιύηεξεο) πιεηνδνζίαο 
είλαη δεζκεπηηθό θαη γηα ηνπο ακέζσο θαηά ζεηξά πιεηνδνζίαο επόκελνπο πιεηνδόηεο. 

Άπθπο 6ο 
Ο αλαδεηρζεζόκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κεη’ 
απηνύ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. Δπίζεο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο 
δέθα εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη 
κεηά ηνπ εγγπεηνύ ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ πνζνύ 
ίζνπ κε 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ 
άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, αλεμάξηεηα κε ηελ απνδνρή ηνπ πνζνύ ηεο κείδνλνο πιεηνδνζίαο από 
άιινλ πιεηνδόηε, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ηνύηνπ (ηειεπηαίνπ 
πιεηνδόηε) θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν ζε νιόθιεξν γηα ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνύκελε. 

Άπθπο 7ο 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιόγσ ηπρόλ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Άπθπο 8ο 
Η ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηνλ πιεηνδόηε ζα είλαη ηνηαύηε ώζηε ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αλαηξεί ηνλ 
θνηλόρξεζην ραξαθηήξα ηνπ. Γηα ηπρόλ επεκβάζεηο επί ηνπ παξαρσξεζέληνο ρώξνπ απαηηείηαη άδεηα ηεο 
αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Οπνηαδήπνηε βιάβε ε δεκηά ηνπ ρώξνπ ζα απνθαηαζηαζεί ακέζσο κε 
ίδηεο δαπάλεο θαη θξνληίδεο ηνπ ελνηθηαζηνύ. Ο κηζζσηή νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ 
ρώξνπ. 

Άπθπο 9ο 
Η κίζζσζε ηνπ ρώξνπ μεθηλάεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ιήγεη ζηηο 31/12/2021. Η κίζζσζε 
δύλαηαη λα αλαλεώλεηαη από ηνλ Γήκν, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή, κε αύμεζε ηνπ κηζζώκαηνο ζε 
πνζνζηό ίζν κε εθείλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί θάζε θνξά από ην Γ.Σ σο πνζνζηό επαύμεζεο ηνπ ηέινπο 
ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο ηδίαο πιαηείαο. Μεηά ηελ ιήμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ν κηζζσηήο νθείιεη 
λα παξαδώζεη ην κίζζην όπσο ην παξέιαβε, δειαδή λα έρεη απνκαθξύλεη θάζε ηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 
εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη αιινηώλεη ηνλ θνηλόρξεζην ραξαθηήξα ηνπ ελνηθηαδόκελνπ ρώξνπ, άιισο 
ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ην ζύλνιν ηεο εγγύεζεο παξάιιεια δε ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηνλ 
θαζαξηζκό ηνπ κηζζίνπ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο κε 
άκεζε βεβαίσζε ησλ δαπαλώλ ζηνλ πιεηνδνηήζαληα άλεπ εηέξαο εηδνπνηήζεσο. 
 

Άπθπο 10ο 
 Τν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί είηε εμ νινθιήξνπ από ηνλ αλαδεηρζεζόκελν πιεηνδόηε κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο είηε ζε δόζεηο όπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα 
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απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ηπρόλ 
αλαλεώζεηο ηεο.  
 Σηελ πεξίπησζε, πνπ ιόγν ησλ κέηξσλ απνηξνπήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ covid-19 δελ 
γίλεη ρξήζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνύ ρώξνπ, είλαη δπλαηή, θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ κηζζσηή θαη 
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ε απαιιαγή ηνπ από ηα κηζζώκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. 

Άπθπο 11ο 
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηαο ππέξ δνπιείαο, ηα όξηα θαη ελ γέλεη ηα 
κίζζηα ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ηεξεί ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο πγηεηλήο θαη ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρύεη 
θάζε θνξά. 

 
Άπθπο 12ο 

Γηα ηελ ρξήζε πνπ ζα θάλεη ν κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο από ηηο 
αξκόδηεο αξρέο. Ο Γήκνο νπδεκία ππνρξέσζε έρεη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 
αδείαο.  

 
Άπθπο 13ο 

Σησπεξή αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ σο θαη ππεθκίζζσζε απαγνξεύεηαη απνιύησο, κε εμαίξεζε 
ηελ  πξνβιεπόκελε δπλεηηθή, από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ θαη κόλν, αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο.  

Άπθπο 14ο 
Τα ηέιε ύδξεπζεο θαη θσηηζκνύ ζα βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή.  

 
Άπθπο 15ο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί επηκέιεηα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 
Γεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζή ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζην πξόγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Άπθπο 16ο 
 Τα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη γεληθά δεκνπξάηεζεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε. 
 Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ηηο ηπρόλ επαλαιήςεηο απηήο ηζρύνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ 270/1981 Π.Γ. 

 
 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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