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              Μεζζήλε 
 

 
 

Πξνθήξπμε  αλνηρηήο, πξνθνξηθήο θαη  πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ. 
 

Ο Γήκαξρνο  Μεζζήλεο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 
 

1) ηηο δηαηάμεηο ηηο ππνπαξαγξάθνπ ΣΤ2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ  Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 
222/Α/2012), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην  άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 
93/Α/2014) 

2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81(ΦΔΚ 77/Α/1981) 
3) Τελ 545/2015 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ 
4) Τελ 229/2021 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξαρψξεζήο ηνπο 
5) Τελ 446/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πεξηπηέξσλ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

Ο Γήκνο Μεζζήλεο εθζέηεη ζε αλνηρηή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε , κε επζχλε 

ηνπ κηζζσηή, πεξηπηέξσλ ζηηο εμήο ζέζεηο : 

1. Σην Ο.Τ. 33 ηεο Κνηλφηεηαο Μεζζήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Κ. 
Κξφκπα θαη Καιιηθνχλε θαη  

2. Σηε  πιαηεία ηεο Κ. Πεηαιηδίνπ,  
ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζηελ παξνχζα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 
 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ πξέπεη λα είλαη, κέγηζησλ δηαζηάζεσλ 2,40κ. Φ 2,10κ. θαη 
χςνο 2,80κ. Ο πεξηβάιισλ ην πεξίπηεξν θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα κηζζσζεί γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ζηαλη θαη ςπγείσλ, αλέξρεηαη ζε 6,50 η.κ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
παξαθσιχεηαη ε νκαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο δχλαηαη λα παξαρσξεζεί κφλν 
θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.  

  
Άξζξν 1 

 Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 
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Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 25/01/2021, ψξα 11:00 ζην Γεκαξρείν Μεζζήλεο, 

επί ηεο νδνχ Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Π.Γ. 270/1981. 
Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη  ε Παγψλα Ναηαιία Καινγεξνπνχινπ, ππάιιεινο ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλδξέα Γεσξγαθφπνπιν, ππάιιειν ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο. 

Άξζξν 2 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ν ελδηαθεξφκελνο θαη ν εγγπεηήο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο  ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά  :  

1. Φσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008. Ζ 
ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ απνδεηθλχεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο - Μέινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην. Δάλ ν αηηψλ είλαη 
αιινδαπφο - ππήθννο θξάηνπο κε κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θσηναληίγξαθν 
ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο.   

2. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,  
3. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα , θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξνο κίζζσζε ρψξνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, 

4. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 
5. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΔΦΚΑ.  
6. Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήκν Μεζζήλεο πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, πνπ λα ηζρχεη 

ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
7. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (ηελ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο), 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
8. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο ζπκκεηέρεη ζηε 

δεκνπξαζία κε εθπξφζσπν,  
 
Όηαλ ζηε δεκνπξαζία ζπκκεηέρεη εηαηξεία: 

I) Σην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 4, 5, 6, 7 θαη 8 
δηθαηνινγεηηθά, 

II) Σην φλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ, Δ.Δ. θαη ΔΠΔ, ζην φλνκα ησλ 
δηαρεηξηζηψλ πεξί Η.Κ.Δ., ζην  φλνκα ηνπ κνλνπξφζσπνπ εηαίξνπ Η.Κ.Δ., θαζψο 
θαη ζην φλνκα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ησλ Α.Δ. εθφζνλ είλαη θαη 
κέηνρνη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 3% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζα εθδίδνληαη ηα κε 
αξηζκνχο 1, 2, 4, 5 θαη 6 δηθαηνινγεηηθά, 

III) Σην φλνκα ελφο εθ ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ ή Δ.Δ. θαη ζην φλνκα ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ πεξί Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ. ή Α.Δ. ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνχο 3 θαη 8 
δηθαηνινγεηηθά, 

IV) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζψο θαη φιεο 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ Α.Δ. πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πεξί ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. 
πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

V) Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Η.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο γηα 
ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε 
ηελ απφθαζε απηή λα ζπκκεηέρεη.  
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Τα ζπκκεηέρνληα απφ θνηλνχ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επζχλνληαη αιιειεγγχσο 
θαη εηο νιφθιεξν. 
Ζ έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεη ηνλ 
ελδηαθεξφκελν απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. 
Τελ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ελδηαθεξφκελνο. 
 
Δπίζεο, απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο: 
 
Α) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: 
α)γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, 
λνκηκνπνίεζε, εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
β)γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί εζψλ θαη ιεζρψλ, 
γ)γηα παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. Σε πεξίπησζε εηαηξείαο απηφ 
ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γ.Σ. γηα Α.Δ., 
δ)γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνκνζεζίαο θαη  
 
Β) φζνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Μεζζήλεο, ηε Γ.Ο.Υ. θαη ηα 
αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία   

 
                   Άξζξν 3 

 Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 
Τν ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο  νξίδεηαη γηα θάζε ζέζε πεξηπηέξνπ σο εμήο : 

Γηα ηελ ζέζε ζην Ο.Τ. 33 ηεο Κνηλφηεηαο Μεζζήλεο , ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Κ. Κξφκπα 

θαη Καιιηθνχλε, πνζφ 150,00€ /κήλα 

Γηα ηελ ζέζε ζηελ πιαηεία ηεο Κνηλφηεηαο Πεηαιηδίνπ , πνζφ 350,00€ /κήλα 

 
Άξζξν 4 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία αλέξρεηαη ζε πνζφ ίζν κε ην 10% ηνπ ειάρηζηνπ 
εηήζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  
Γηα ηελ ζέζε ζην Ο.Τ. 33 ηεο Κνηλφηεηαο Μεζζήλεο , ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Κ. Κξφκπα 

θαη Καιιηθνχλε, πνζφ 180,00 € 

Γηα ηελ ζέζε ζηελ πιαηεία ηεο Κνηλφηεηαο Πεηαιηδίνπ , πνζφ 420,00 € 

ζε γξακκάηην Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

Τξάπεδαο.  

 

Άξζξν 5 

 Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 
Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη 

ψξα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο 
ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή , ε απφθαζε ηεο νπνίαο 
θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο 
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε 
πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε αχηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο 
αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.   

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί ηεο 
δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο 
ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.  
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Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα 
ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 
ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ.  

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνχ. Δπί ησλ πξαθηηθψλ απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

 
 

Άξζξν 6 
 Δγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηελ εκπξφζεζκε 
θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο, ζηεξνχκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο θαη ηεο δηαηξέζεσο.  
 

Άξζξν 7 
 Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ  ή άιιεο δηνηθεηηθήο 
αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα.  

 
Άξζξν 8 

 ύκβαζε  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε,  ηεο 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ  έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, 
λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο ε 
θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ 
δηά ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηεο πξνεγνπκέλεο 
ηνηαχηεο. 
Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε γξακκάηηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ππέξ ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Τν πνζφ ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθεηαη άηνθα, φηαλ δηαπηζησζεί απφ ην δήκν ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο 
ζε απηφλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο, ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη απφ ην Γήκν. Τν χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζην 
πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (350,00 €),  πνζφ ίζν κε ην 70%  ηνπ θφζηνπο 
θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε 
θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 
Δπηπιένλ, απαηηείηαη, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε 
δεκνπξαζία λα αληηθαηαζηαζεί, κε εγγπεηηθή δηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξνπ θαη εληφο ησλ 
ππφ ηεο δηαθεξχμεσο νξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10 % ηνπ εηήζηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο.  
Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, δελ δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί κε 
κηζζψκαηα, επηζηξέθεηαη ζηνλ κηζζσηή κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε 
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο, άιισο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή 
παξέκβαζε. 
 

Άξζξν 9 
 Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  
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Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα δέθα έηε θαη ζα αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ 
πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο θαη ζα ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ δέθαηνπ (10νπ) 
κηζζσηηθνύ έηνπο ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο . 
Τν κίζζσκα ησλ εηψλ ησλ επφκελσλ ηνπ πξψηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο  θαηά 
ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή (ΓΤΚ) ηνπ κήλα ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (απιή 
δσδεθάκελε κεηαβνιή), φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ., κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ζπκβάζεσο, πιένλ ραξηνζήκνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 3,6%. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο 
ηνπ δείθηε ηηκψλ ην κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ.  

 
Άξζξν 10 

 Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε δψδεθα κεληαίεο, ηζφπνζεο δφζεηο εληφο ηνπ πξψηνπ 
δεθαήκεξνπ θάζε κήλα, ε πξψηε δε κεληαία δφζε ζα θαηαβιεζεί πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ. Τν κίζζσκα επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 
3,6%. 

Άξζξν 11 
 Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ δηαηεξψληαο ην θαζαξφ θαη 
εππξεπέο, λα ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, εξγαζία, 
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηηο 
ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηπηέξσλ θαη γηα ηε 
ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ .  
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο 
ζρεδηάγξακκα ηεο δηάηαμεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ (ςπγεία – θαηαςχθηεο) θαη πξνζεθψλ έθζεζεο 
κε απνηππσκέλν αλαιπηηθφ δηάγξακκα ξνήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηαο ππέξ απηνχ δνπιείαο, ηα φξηα 
απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο απηφ θαηά πάζεο 
θαηαπάηεζεο , άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  
Ο κηζζσηήο ηεο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ πιαηεία Πεηαιηδίνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο 
πνπ έρεη ζέζεη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 551182/26-11-2021 έγγξαθν ηεο ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ 
Μεζζελίαο θαη ζπγθεθξηκέλα :  
α) ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Μεζζελίαο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κφληκσλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην έδαθνο,  
β) Σην πεξίπηεξν δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη θσηεηλψλ 
επηγξαθψλ.  
 

Άξζξν 12 
 Σέιε– Λνγαξηαζκνί 

Ο εθκηζζσηήο νπδεκία επζχλε αλαιακβάλεη θαη ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή ζην κίζζην λεξνχ 
θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δηδηθφηεξα ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δεκνζίσλ θαη 
δεκνηηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ ζε ζρέζε κε ην κίζζην (ηέιε θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θ.ι.π.). 
Δπίζεο ζηελ θαηαβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ. 
 

Άξζξν 13 
 Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 
ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ. 
 

Άξζξν 14 
 Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 
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Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη 
απνιχησο.   
Απαγνξεχεηαη ε πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ πεξηπηέξνπ  ζε ηξίηνπο , 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο ππνπαξ.ΣΤ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 
Ν.4093/12, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζε 
ηξίηνπο, κφλνλ γηα ιφγνπο γήξαηνο ή ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πνζνζηφ 67% 
θαη άλσ, νη νπνίεο νθείινπλ θάζε θνξά λα απνδπθλχνληαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 
δηαηάμεσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν ιήμεο ηεο αξρηθήο 
παξαρψξεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν πιεηνδφηεο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην αξκφδην γξαθείν 
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμή ηνπ, αληίγξαθν ηνπ 
κηζζσηεξίνπ.  

 
Άξζξν 15  

Δπζύλε Γήκνπ 
Ο δήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο (θαηάζηαζεο)  ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε, νχηε γηα ηελ 
χπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νχηε, ζπλεπψο, ππνρξενχηαη ζηελ 
επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο.  

 

Άξζξν 16 
 Λύζε ύκβαζεο 

Ο Γήκνο κπνξεί λα ιχλεη κφλνο ηνπ ηε κίζζσζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε απηήο αλ έρεη 
αλάγθε ην κίζζην θαη γεληθά γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πάληνηε φκσο χζηεξα απφ 
ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ κηζζσηή ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ   
ηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο. Γηα ηελ παξαπάλσ ιχζε απφ ηνλ Γήκν ν κηζζσηήο δελ κπνξεί λα 
αμηψζεη απνδεκίσζε απφ απηφλ παξά κφλν  δηθαηνχηαη ζε απαιιαγή ηνπ απφ ηελ πιεξσκή ησλ 
κε δεδνπιεπκέλσλ κηζζσκάησλ ή ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηνπο ζηελ αλάινγε επηζηξνθή. 
Μεηά ηε κνλνκεξή ιχζε ηεο κίζζσζεο απφ ηνλ Γήκν θάζε δηθαίσκα πνπ ζπζηάζεθε απφ ην 
κηζζσηή ζε θάζε ηξίην ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απέλαληη απηνχ.  
Σηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηε ιχζε απηήο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάρζεθε ή άξρηζε απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην κίζζην 
ζηνλ Γήκν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη απζαίξεηνο θάηνρνο θαη ππνρξεψλεηαη ζε δηνηθεηηθή απνβνιή 
θαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο απζαίξεηεο ρξήζεο.  
 

Άξζξν 17 
 Γεληθνί όξνη  

Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ, αλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 
ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ εθκηζζσηνχ. 
Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζε έμσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Πνι.Γ. γηα θαζπζηέξεζε ηνπ 
κηζζψκαηνο-ραξηνζήκνπ θ.ι.π, αλεμαξηήησο θάζε άιιεο εηδηθήο ζπλέπεηαο. 
Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή απφ ηνλ κηζζσηή ηνπ κηζζψκαηνο –ραξηνζήκνπ, θαη ησλ θφξσλ –
ηειψλ πνπ αθνξνχλ ην κίζζην θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ απηνχ ή ηνπ λφκνπ, παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα 
ιχζεη κνλνκεξψο ηε κίζζσζε, λα απνβάιιεη ηνλ κηζζσηή απφ ην κίζζην θαηά ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ έπαζε. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
ζεσξνχκελεο σο πεξηπηψζεηο κε θαιήο εθηέιεζεο φξσλ ηεο κηζζψζεσο ζα θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ εθκηζζσηή θαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε θαηαηεζείζα απφ ηνλ κηζζσηή εγγχεζή 
ηνπ σο πνηληθή ξήηξα θαη σο απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή.  
Οη νθεηιφκελνη απφ θαζπζηέξεζε κηζζσκάησλ θαη ραξηνζήκνπ, βαξψλ εηζθνξψλ, ηειψλ 
παξνρψλ ελ γέλεη θιπ, ηφθνη ππεξεκεξίαο απνηεινχλ κίζζσκα κε φιεο ηηο απφ απηφ 
δεκηνπξγνχκελεο ζπλέπεηεο. 
Σε θάζε πεξίπησζε άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα ζπκκνξθσζεί κε φια ηα παξαπάλσ φπσο θαη ε 
άξλεζε ή ε θαζπζηέξεζε εηδηθφηεξα ηεο θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο νθεηιφκελσλ απφ 
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θαζπζηέξεζε   θαηαβνιήο κηζζσκάησλ, ραξηνζήκνπ, βαξψλ παξνρψλ ελ γέλεη βαξψλ θιπ 
ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο κίζζσζεο θαη ηδηαίηεξν, απηνηειή ιφγσ θαηαγγειίαο 
απηήο. 
Κάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιχζε 
ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, δεδνκέλνπ φηη φινη 
αλεμαηξέησο νη φξνη είλαη, άιισο ζεσξνχληαη φηη είλαη νπζηψδεηο θαη ζπλνκνινγνχληαη ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα σο νπζηψδεηο , ζε θάζε πεξίπησζε. 
Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζχδπγνο ή ελήιηθα ηέθλα 
πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλφκνη ηνπ αλσηέξσ πξνζψπνπ θαηά ην δηάζηεκα απηφ ππεηζέξρνληαη 
απηφκαηα ζην αλσηέξσ δηθαίσκα, εθφζνλ δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο πξνο ην Γήκν 
Μεζζήλεο. Σε πεξίπησζε πιεηφλσλ ηνπ ελφο δηαδφρσλ, πξνζθνκίδεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε βνχιεζε ησλ ινηπψλ λα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα 
ζηνλ αηηνχληα.  
 
 

Άξζξν 18 
 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  

 
 

Άξζξν 19 
 Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 
πιεηνδφηεο.  
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 
 
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή 
ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο 
ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 
 
β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ 
αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο επίζεο φηαλ κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη 
ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ 
θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  
 
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 
αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα 
αλαθέξζεθαλ. 
 
Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 
 

Άξζξν 20 
 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη απφ ην Τκήκα Δζφδσλ, πεξηνπζίαο, 
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αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζην ηειέθσλν 2722360123 . 
 
Β. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 270/81 θαη ζηελ ππνπαξάγξαθν ΣΤ 2 
ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012  φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

 
 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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