
1 

 

      

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΓΤΡΩΣΑ 

 
 

κάλα  13-08-2021 

Απιθμ. Ππυη: 10964 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΓΤΡΩΣΑ 

Έρνληαο ππόςε :  

 

 

1. Σν άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10 

2. Σν άξζξν 192 παξ. 1 ηνπ ΔΚΚ 

3. Σελ παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 270/81 

5. Σελ αξηζκ. 07/2021 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Γιπθόβξπζεο 

6. Σελ ππ’ αξηζκόλ 67/2021 ΑΔΑ: 92Μ4ΩΡΛ-Μ93 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

7. Σελ αξηζκ. 170/2021 ΑΔΑ: 62ΗΔΩΡΛ-ΤΥΓ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

 

Δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή ,θαλεξή θαη πξνθνξηθή, γηα ηελ εθκίζζσζε  δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

1) Πεπιγπαθή ηος ακινήηος 

Δεκνηηθό αλαςπθηήξην  (δεκνηηθό αθίλεην ηζόγεην θεξακνζθεπέο θηίζκα 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 106,49 η.κ. ην νπνίν απνηειείηαη από: κία θεληξηθή αίζνπζα, 

κηα θνπδίλα  - κπαξ , δπν wc , κηα απνζήθε θαη έλα ρώξν απνδπηεξίσλ Επίζεο 

ζηνλ εμσηεξηθό  ρώξν ηνπ πιαθνζηξσκέλνπ πξναπιίνπ ππάξρνπλ θαη δπν μύιηλεο 

πέξγθνιεο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 45,05 η.κ. εληόο ησλ νξίσλ ηεο Σ.Κ Γιπθόβξπζεο. 

ύκθσλα κε ην έγγξαθν Δ/λζεο Πεξηβάιινληνο ππεξεζίαο Δόκεζεο & Σερληθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ, ην αθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξσηίζησο σο 

αλαςπθηήξην θαη εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη απαηηήζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Ννκνζεζίαο ζαλ νβειηζηήξην, ζλαθ κπαξ, ή όηη άιιν έρεη ζρέζε κε θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

2) Σπόπορ Διενέπγειαρ ηηρ Δημοππαζίαρ 

Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί 

θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ 
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δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, 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 γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή εθόζνλ πξόθεηηαη 

γηα εηαηξεία , κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο Εηαηξείαο, ηελ 

νπνία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 

Επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

πξέπεη γηα ην ιόγν απηό λα έρεη λόκηκν πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη 

κεηέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ.  

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηζκέλεο ώξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ε επηηξνπή 

ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία θαη απνθιείεη όινπο 

εθείλνπο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Η 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.  

Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, 

ν δε ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα νύηε κπνξεί λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ από ην θαηά λόκν αξκόδην 

όξγαλν. 

 

 

3) Σόπορ, ημέπα και ώπα διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ 

Η δεκόζηα θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Κεληξηθό Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Επξώηα  πνπ βξίζθεηαη ζηε θάια  ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο 

Επηηξνπήο  ζηιρ 27-08-2021 , ημέπα Παπαζκεςή θαηά ηηο αθόινπζεο θάζεηο: 

Α. Από ώξα 12.00' (έλαξμε επίδνζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ) έσο  12.30' 

(ιήμε επίδνζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο). Καηά ηελ δηάξθεηα απηή ζα γίλεηαη 

ηαπηόρξνλα θαη ν έιεγρνο ηεο πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ ώξαο, δελ ζα γίλνληαη δεθηά λέα δηθαηνινγεηηθά. 

Β.   Έναπξη δημοππαζίαρ 12.35’ 

 

Η δηαθήξπμε ηνπ Δεκάξρνπ πνπ αθνξά ηελ παξνύζα κίζζσζε ζα δεκνζηεπηεί 

ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θάιαο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Π.Δ 270/81, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο θνηλόηεηαο  Γιπθόβξπζεο  θαη ζα 

αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Επξώηα http://www.evrotas.gov.gr 
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4) Γλάσιζηο όπιο ηηρ ππώηηρ πποζθοπάρ 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ εθαηόλ εβδνκήληα επξώ   

(170,00€) γηα θάζε κήλα ηνπ πξώηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. Κάζε πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαβηβάδεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ κέρξη λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο  

 

5) Διάπκεια εκμίζθυζηρ- αναπποζαπμογή μιζθώμαηορ  

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έμη 

(6) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηξηώλ (3) εηώλ κεηά από έγγξαθε ζπκθσλία θαη 

ησλ δύν κεξώλ.  

Σν κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό ην πξώην έηνο. 

Μεηά ην πξώην έηνο ην κεληαίν  κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη ζα απμάλεηαη 

έλαληη ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαηά ην πνζνζηό ηνπ 

ηηκαξίζκνπ ηνπ θόζηνπο δσήο, όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί από ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ειιάδνο γηα ηνπο ακέζσο πξνεγνύκελνπο 12 κήλεο.   

 

 

6) όποι ζςμμεηοσήρ 

ηελ δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζέιζεη κε 

αμηόρξεν εγγπεηή θπζηθό πξόζσπό, ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαη 

λα θαηαζέζεη ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη ν εγγπεηήο ηνπ, ζηελ Επηηξνπή 

δηαγσληζκνύ θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

Α) ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Φςζικού Πποζώπος: 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο  

2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

3. Εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδόκελνπ ζηε 

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηώηεξεο πξνζθνξάο γηα ρξόλν κηζζώζεσο έμη  

(6) έηε (72 κήλεο), ήηνη 10% x 170 επξώ κεληαίν κίζζσκα x 72 κήλεο = 1.224 

επξώ, ε νπνία κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο, εθηόο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, πνπ ζα παξακείλεη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Δήκνπ καο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  Η εγγύεζε ηνπ 

πιεηνδόηε ή ησλ πιεηνδνηώλ ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία 

ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από άιιε, πνζνύ ίζνπ 

πξνο ην παξαπάλσ πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζεζόκελνπ κηζζώκαηνο, 

πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηξία έηε (36 κήλεο), γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  
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4. Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

5. Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

6. α) Δεκνηηθή Ελεκεξόηεηα από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ,          β) 

ηνπ Δήκνπ πνπ είλαη δεκόηεο θαη γ) ηνπ Δήκνπ ηεο έδξαο ηεο αηνκηθήο ηνπ 

επηρείξεζεο, πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο  

7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ εγγπεηή 

8. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ εγγπεηή 

9. α) Δεκνηηθή Ελεκεξόηεηα από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ πεξί κε 

νθεηιήο ηνπ εγγπεηή πξνο ηνλ Δήκν Επξώηα , β) ηνπ δήκνπ πνπ είλαη δεκόηεο θαη 

γ) ηνπ δήκνπ ηεο έδξαο ηεο αηνκηθήο ηνπ επηρείξεζεο  

10. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γεληθήο θαη δηθαζηηθήο 

ρξήζεο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

11. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ εγγπεηή, γεληθήο θαη δηθαζηηθήο ρξήζεο, 

έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

12. Δηαβαηήξην θαη Αληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα 

αιινδαπνύο εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο Ε.Ε. ή άδεηα δηακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα 

θξάηνπο κέινπο ηεο Ε.Ε. 

13. Ο ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, νθείιεη λα δειώζεη 

ηνύην ζηελ επηηξνπή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο ην 

πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν (εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο, άιισο εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην) άιισο ζεσξείηαη 

σο κεηέρσλ γηα ίδην απηνύ ινγαξηαζκό. 

14. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86, όπνπ ν ππνςήθηνο ζα αλαθέξεη όηη: 

α) έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα, 

β) έρεη πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, 

γ) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ, ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ Δηαγσληζκνύ 

 

B)  ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Ανώνςμυν Γηαιπειών: 

1. Αίηεζε 

2. Αληίγξαθν ηεο αξρηθήο πξάμεο ζύζηαζεο – θαηαζηαηηθνύ κε όιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνύ εθόζνλ έρνπλ γίλεη 

3. ΦΕΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ 

4. Πηζηνπνηεηηθό έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ΓΕΜΗ 

πεξί θαηαρώξεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ γελόκελσλ κεηαβνιώλ, ηξνπνπνηήζεσλ 

θαη θαηαρσξήζεσλ, κε ιύζεσο ηεο εηαηξείαο, κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε θιπ. 

5. Αθξηβέο αληίγξαθν πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ πεξί εθινγήο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

6. Αθξηβέο αληίγξαθν πξαθηηθνύ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ζπγθξόηεζεο ηνπ 

Δ ζε ζώκα θαη εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ – ππεξεζία κεηξώνπ ΓΕΜΗ από ηελ νπνία λα 
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πξνθύπηεη ην Δ θαη ε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο 

8. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

9. Εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδόκελνπ ζηε 

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηώηεξεο πξνζθνξάο γηα ρξόλν κηζζώζεσο έμη εηώλ 

(6) έηε (72 κήλεο), ήηνη 10% x 170 επξώ κεληαίν κίζζσκα x 72 κήλεο = 1.224 επξώ, ε 

νπνία κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο δηαγσληδόκελνπο, εθηόο 

ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, πνπ ζα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ καο κέρξη 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  Η εγγύεζε ηνπ πιεηνδόηε ή ησλ πιεηνδνηώλ ζηνπο 

νπνίνπο θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο από άιιε, πνζνύ ίζνπ πξνο ην παξαπάλσ πνζνζηό 10% επί ηνπ 

επηηεπρζεζόκελνπ κηζζώκαηνο, πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηξία έηε (36) κήλεο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  

10. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηήο θαη 

ηνπ εγγπεηή, πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

11. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηήο, θαη 

ηνπ εγγπεηή , πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

12. Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα πεξί κε νθεηιήο ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 

θαη ηνπ εγγπεηή πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. α) από ηνλ Δήκν 

Επξώηα γηα ηελ εηαηξεία, ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ηνλ εγγπεηή, β) από ηνλ δήκν 

ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εηαηξεία, ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ηνλ εγγπεηή γ) 

από ην δήκν εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιόγην γηα ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ηνλ 

εγγπεηή .  

13. Τπεύζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο 

εηαηξείαο λα δειώλεη όηη :  

α) έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα, 

     β) έρεη πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

     γ) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ, ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ Δηαγσληζκνύ 

14. Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ, γεληθήο θαη δηθαζηηθήο ρξήζεο, έθδνζεο 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ γηα ηνλ  δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, γηα όια ηα κέιε ηνπ Δ ηεο 

εηαηξείαο θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή.     

15. Αθξηβέο αληίγξαθν πξαθηηθνύ ηνπ Δ πεξί απόθαζεο ηνπ Δ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηεο εηαηξείαο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ζηνλ εγγπεηή λα ζπκκεηέρεη ζε απηόλ, ελώ ζηελ 

πεξίπησζε παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο πξνο ηξίην πξόζσπν, απαηηείηαη ε 

πξνζθόκηζε εηδηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

16. ε πεξίπησζε ππό ζύζηαζε εηαηξείαο , ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδξπηή πνπ ζα 

εγγπάηαη όηη ν ίδηνο ζα είλαη θαη ν θύξηνο κέηνρνο απηήο.  

ΑΔΑ: ΨΘ4ΞΩΡΛ-ΝΔΗ



6 

 

 

Γ)  ε πεπίπηυζη ζςμμεηοσήρ Γηαιπειών Πεπιοπιζμένηρ Γςθύνηρ (Γ.Π.Γ.) – 

Ιδιυηικών Κεθαλαιοςσικών Γηαιπειών (Ι.Κ.Γ.) – Πποζυπικών Γηαιπειών (Ο.Γ. 

και Γ.Γ.) 

 

1. Αίηεζε 

2. Αληίγξαθν ηεο αξρηθήο πξάμεο ζύζηαζεο – θαηαζηαηηθνύ κε όιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνύ εθόζνλ έρνπλ γίλεη 

3. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ γηα ηελ θαηαρώξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζηα βηβιία 

ησλ Εηαηξεηώλ ηνπ πξσηνδηθείνπ θαζώο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ  

4. Πηζηνπνηεηηθό έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ΓΕΜΗ 

πεξί θαηαρώξεζεο θαη ησλ γελόκελσλ κεηαβνιώλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

θαηαρσξήζεσλ, κε ιύζεσο ηεο εηαηξείαο, κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε θιπ. 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πεξί κε ζέζεσο ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο  

6. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ – ππεξεζία κεηξώνπ ΓΕΜΗ από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη ε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο 

7. Εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδόκελνπ ζηε 

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηώηεξεο πξνζθνξάο γηα ρξόλν κηζζώζεσο έμη 

εηώλ (6) έηε (72 κήλεο), ήηνη 10% x 170 επξώ κεληαίν κίζζσκα x 72 κήλεο = 

1.224 επξώ, ε νπνία κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο, εθηόο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, πνπ ζα παξακείλεη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Δήκνπ καο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  Η εγγύεζε ηνπ 

πιεηνδόηε ή ησλ πιεηνδνηώλ ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία ζα 

αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από άιιε, πνζνύ ίζνπ πξνο 

ην παξαπάλσ πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζεζόκελνπ κηζζώκαηνο, 

πνιιαπιαζηαδόκελν επί 36 κήλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο 

ησλ από ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  

8. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαη ηνπ 

εγγπεηή πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

9. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαη ηνπ 

εγγπεηή πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

10.   Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα πεξί κε νθεηιήο ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ θαη ηνπ εγγπεηή πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. α) από 

ηνλ Δήκν Επξώηα γηα ηελ εηαηξεία, ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ηνλ εγγπεηή, β) από 

ηνλ δήκν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εηαηξεία, ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ηνλ 

εγγπεηή γ) από ην δήκν εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιόγην γηα ηνλ λόκηκν 

εθπξόζσπν θαη ηνλ εγγπεηή .  

11.  Τπεύζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο 

ηεο εηαηξείαο λα δειώλεη όηη :  

α) έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα, 
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β) έρεη πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

γ) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ, ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ Δηαγσληζκνύ 

12. Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ, γεληθήο θαη δηθαζηηθήο ρξήζεο, έθδνζεο 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ γηα ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ηνπ 

εγγπεηή.      

13. Απόθαζε ησλ εηαίξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηνλ παξόληα 

δηαγσληζκό θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο θαη 

ζηνλ εγγπεηή λα ζπκκεηέρεη ζε απηόλ, ελώ ζηελ πεξίπησζε παξνρήο 

εμνπζηνδόηεζεο πξνο ηξίην πξόζσπν, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε εηδηθνύ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ε πεξίπησζε ππό ζύζηαζε εηαηξείαο , ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδξπηή πνπ ζα 

εγγπάηαη όηη ν ίδηνο ζα είλαη θαη ν θύξηνο 

 

Δ) ε πεπίπηυζη κοινοππαξίαρ 

εάλ απαξηίδεηαη από θπζηθά πξόζσπα, ηόηε ηα κέιε απηήο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα, όπσο 

απηά αλαιύνληαη αλσηέξσ. Εάλ απαξηίδεηαη από λνκηθά πξόζσπα, ηόηε ηα κέιε 

απηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα λνκηθά πξόζσπα, όπσο 

απηά αλαιύνληαη αλσηέξσ. Εάλ απαξηίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό θπζηθώλ θαη 

λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηόηε ηα κέιε απηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλδπαζκό, όπσο αλαιύνληαη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα. 

Γπίζηρ, αποκλείονηαι από ηην διαδικαζία επιλογήρ:  

Α) όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, 

πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε, εζόδσλ από παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

 β)  γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ πεξί εζώλ θαη ιεζρώλ,  

 γ) γηα παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε εηαηξείαο 

απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο εηαίξνπο ζε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. θαη Ε.Π.Ε. θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Δ.. γηα Α.Ε.,  

δ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθώλ λνκνζεζίαο θαη  

ε) όζνη βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή 

βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

Β) όζνη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζηνπο Δήκνπο από ηελ απηή ή άιιε αηηία 

θαζώο θαη νη εγγπεηέο απηώλ. 

ΓΓΓΤΗΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΞΩΡΛ-ΝΔΗ



8 

 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 

εγγπεηή θπζηθό πξόζσπν, πξνζθνκίδνληαο ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά, όπσο 

αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε, ν νπνίνο ζα δειώζεη όηη απνδέρεηαη ηελ εγγύεζε 

θαη ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζώο θαη 

κεηά από λόκηκε έγθξηζε ζα ππνγξάςεη θαη ηελ ζύκβαζε ηεο κίζζσζεο. Ο 

εγγπεηήο ζα επζύλεηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξαηηνύκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο. 

 

7) Σπόπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ - ανάδειξη πλειοδόηη 

 

Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Επηηξνπήο ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Όζνη δελ θαηαζέζνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, απνθιείνληαη ηεο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή, με ελάσιζηο όπιο 

ππώηηρ πποζθοπάρ 170,00 εςπώ σο κεληαίν κίζζσκα. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο, κεηά ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην ζηελ 

επηηξνπή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο ην πξνο ηνύην 

λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, άιισο ζεσξείηαη σο κεηέρσλ γηα ίδην απηνύ 

ινγαξηαζκό. 

Ο αλαδεηρζεζόκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη 

αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, 

θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ζπλππεύζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ππέξ 

απηνύ πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζό. 

Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Η κε θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ή ν απνθιεηζκόο νπνηνπδήπνηε πιεηνδόηε, δε 

ζπλεπάγεηαη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Δήκνπ, γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία. 

 

8) ςπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ  
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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, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

Ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ 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 εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη 

όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 

9) Γπανάλητη - μαηαίυζη ηηρ δημοππαζίαρ 

 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ αλ δελ 

παξνπζηαζηεί θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ' απηήλ. ύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006, αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ 

θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο 

νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην. 

1. Μπνξεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε δεκνπξαζία 

λα επαλαιεθζεί όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ή ην Γεληθό 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ιόγσ αζύκθνξνπ ηηκήκαηνο ή 

ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 

β)  κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ 

ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά, 

γ)   κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απόθαζεο δελ πξνζέιζεη εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

2. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 

Δεκάξρνπ θαη αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη 

όπσο θαη ε αξρηθή, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηεο. 

3. Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο. 

4. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο δηαθήξπμεο εθαξκνγή έρνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ 270/1981 θαη ηνπ Ν.3463/2006. 

 

10) όποι εκμίζθυζηρ 

1. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έμη  (06) έηη. 

Με έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξώλ (εθκηζζσηή θαη κηζζσηή) ε κίζζσζε κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα άιια ηπία (03) έηη.  
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2. Καηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ηεο ηπρόλ παξάηαζεο απηήο, ν κηζζσηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο ρσξίο όριεζε θαη ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο λα απνδώζεη ην 

κίζζην ζηνλ εθκηζζσηή Δήκν Επξώηα ζε θαιή θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά 

ππνρξενύηαη ζε απνδεκίσζε απνθιεηόκελεο νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ παξάηαζεο. 

3. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 10ε εθάζηνπ κηζζσηηθνύ 

κελόο ζηελ Σακεηαθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθε 

απόδεημε ηνπ εθκηζζσηή.  

Σν κηζζσηή βαξύλνπλ επηπιένλ νη δαπάλεο ύδξεπζεο θαη ειεθηξνδόηεζεο ηνπ 

κηζζίνπ.  

Σν κεληαίν κίζζσκα, όπσο απηό ζα δηακνξθσζεί κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

δεκνπξαζίαο, ζα είλαη ζηαζεξό θαηά ην πξώην έηνο ηεο κίζζσζεο θαη ελ ζπλερεία 

ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο θαη ζα απμάλεηαη έλαληη ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ 

ακέζσο πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαηά ην πνζνζηό ηνπ ηηκαξίζκνπ ηνπ θόζηνπο δσήο, 

όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί από ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηνπο ακέζσο 

πξνεγνύκελνπο 12 κήλεο. αθώο ζε θάζε πεξίπησζε ην κεληαίν κίζζσκα δελ ζα 

κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν από ην θαηαβαιιόκελν. 

4. Ο κηζζσηήο ζα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε.  

5. Ο κηζζσηήο κε κόλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκό ηεθκαίξεηαη όηη έρεη 

εμεηάζεη ην κίζζην θαη ην βξήθε ρσξίο πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα, θαηάιιειν γηα ηε 

ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη θαη ηεο πιήξνπο αξεζθείαο ηνπ θαη όηη παξαηηείηαη ξεηά 

από θάζε δηθαίσκά ηνπ λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ή λα δεηήζεη 

κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο.  

6. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη επηκειή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, λα δηαηεξεί ην 

κίζζην θαζαξό θη εππξεπέο, ζπκκνξθνύκελνο πξνο όιεο ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ππνρξενύκελνο ζηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ θαηά πεξίπησζε αδεηώλ. 

7. Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ 

θαζώο θαη ε ππνκίζζσζε κεξηθή ή νιηθή θαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν θαη αηηία 

κεξηθή ή νιηθή παξαρώξεζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην.  

8.ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζηνλ εθκηζζσηή ηε ρξήζε ηνπ 

κηζζίνπ θαηά ηελ ζπκθσλεζείζα ιήμε ηεο κηζζώζεσο ή θαηά ηελ γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία ιύζε ηεο, όζν ρξόλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ παξάδνζε ηεο ρξήζεο ή 

από απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηή αλέθηθηε, ππνρξενύηαη λα 

θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα πνζό ίζν πξνο ην 

δηπιάζην ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηέβαιε θαηά ην ηειεπηαίν πξν ηεο 

ιήμεσο ή ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο κήλα.  

9. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, παξάβαζε ησλ 

νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηηο λόκηκεο θπξώζεηο, (θαηαγγειία ζύκβαζεο) θαζώο θαη ηηο 

πνηληθέο, αζηπλνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή.  

10. Ο κηζζσηήο δελ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε πξηλ ηελ ζπκβαηηθή ιήμε 

ηεο ζύκβαζεο .  

11. Ο εθκηζζσηήο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη 
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ιάβεη γλώζε (ν κηζζσηήο) πξηλ από ηελ δεκνπξαζία θαη ζπλεπώο δελ ππνρξενύηαη 

ζε επηζηξνθή ή κείσζε κηζζσκάησλ νύηε ζε ιύζε κίζζσζεο.  

12. Ο εθκηζζσηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο δελ ππνρξεώλεηαη ζε θακία 

εξγαζία επηζθεπήο, βειηίσζεο ή δηαξξύζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ έζησ θαη αλ είλαη 

αλαγθαία , θάζε δε δαπάλε έζησ θαη πνιπηειήο πνπ ζα γίλεη από ηνλ κηζζσηή γηα 

ην αθίλεην παξακέλεη κεηά ηελ νπνηαδήπνηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο ζε όθεινο ηνπ 

αθηλήηνπ ππέξ ηνπ εθκηζζσηή θαηά ηνπ νπνίνπ θαλέλα δηθαίσκα απνδεκηώζεσο ή 

αθαηξέζεσο έρεη ν κηζζσηήο.  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο 

λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη 

ζε απνδεκίσζε αλάινγε ησλ δεκηώλ πνπ ζα θαηαγξαθνύλ από ηελ ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ Δήκνπ.   

13. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηπρόλ θζνξέο έμσ από ηε ζπλήζε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ από ηνλ  εθκηζζσηή δεκηέο ή θζνξέο πνπ 

νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ή αλεπαξθή ζπληήξεζε ή ηέινο θάζε είδνπο 

ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ κηζζίνπ, έζησ θαη αλ εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά, 

ζα θαιείηαη ν κηζζσηήο κε έγγξαθα λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη θζνξώλ πνπ ζα 

δηαπηζησζνύλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί ζην κηζζσηή πεξάζεη άπξαθηε θαη 

εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη θζνξώλ ηνπ κηζζίνπ, 

είλαη δπλαηόλ ν εθκηζζσηήο λα πξνβεί γηα ινγαξηαζκό θαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή, 

ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπώλ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρεηηθή δαπάλε 

είλαη δπλαηόλ λα εηζπξαρζεί πξνθαηαβνιηθά από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ 

κηζζσηή, αθνύ εθδνζεί θαηαινγηζηηθή απόθαζε από ηνλ εθκηζζσηή ζε βάξνο ηνπ.  

πλνκνινγείηαη δε ξεηά όηη άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ 

εληνιή ηνπ εθκηζζσηή γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο 

ηεο ζπκβάζεσο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο πνπ 

επέξρνληαη από απηή.  

 

11) Γςθύνη Δήμος 

Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή  γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα 

ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη 

ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο.  

 

12) Τποσπεώζειρ Μιζθυηή  

 

1. Ο κηζζσηήο πξέπεη λα εθκεηαιιεύεηαη ν ίδηνο ην κίζζην θαη πξνθεηκέλνπ 

πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ, δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ. Η νιηθή ή κεξηθή θαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζε ηνπ κηζζίνπ, θαζώο θαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν παξαρώξεζε ηεο κίζζσζεο, απαγνξεύεηαη 

2. Ο Δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, γηα ηελ νπνία ηεθκαίξεηαη όηη ν κηζζσηήο έρεη 
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ιάβεη γλώζε πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, νύηε γηα ηπρόλ ύπαξμε 

δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ, ζεσξείηαη δε όηη ν ζπκκεηέρσλ ην απνδέρεηαη ξεηά 

απηό.  

3. Ο Δήκνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα πξόζζεηεο εξγαζίεο βειηίσζεο, 

δηαξξύζκηζεο, θαιισπηζκνύ θιπ. ηνπ αθηλήηνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή 

ζηελ δεκνπξαζία ππνδειώλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ. 

4. Πξνβιέπεηαη επίζεο όηη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δεκνπξαηνύκελνπ αθηλήηνπ ζα είλαη Καηάζηεκα Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο, 

όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη  ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο.  Οπνηαδήπνηε αιιαγή 

ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ εθηόο ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ ζύκβαζε απαγνξεύεηαη ξεηά 

θαη θαηεγνξεκαηηθά. 

5. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, 

θνξνινγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

θαζαξηόηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαιή θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Ε. 

6. Ο ίδηνο επίζεο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ 

ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη ινηπόλ επηβαξύλζεσλ ή ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ 

από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Ε., πξνο πάληα ηξίην θαζώο θαη ησλ 

θαηαλαιώζεσλ ύδαηνο, ειεθηξηθνύ θαη ηειεθώλνπ. 

7. Η πξνκήζεηα ηνπ θηλεηνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Ε. 

ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ζα  πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη 

αηζζεηηθήο θαη ηνλ νπνίν ν κηζζσηήο επηβάιιεηαη λα απνκαθξύλεη κε δηθή ηνπ 

επζύλε κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.  

8. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζην Δήκν ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 

θαηά ηε ζπκθσλεζείζα ιήμε ηεο κηζζώζεσο, θαη ηελ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ιύζεο 

ηεο, θαη γηα όζν ρξόλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ ή από 

απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηήλ αλέθηθηε ππνρξενύηαη ν κηζζσηήο 

λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ζαλ απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα 300,00€ 

εκεξεζίσο. 

9. Ο Δήκνο θαηά ηε ιήμε ή ηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο, εθόζνλ ν κηζζσηήο δελ 

παξαδίδεη ειεύζεξε ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηθαηνύηαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη κε 

δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή λα απνθνκίζεη ηα εηζθνκηζζέληα ζε απηό θηλεηά 

πξάγκαηα ησλ νπνίσλ θαηά ηεθκήξην ακάρεην ζεσξείηαη θύξηνο θαη λνκέαο θαη 

επίζεο δηθαηνύηαη είηε λα ηα απνζεθεύζεη, είηε λα ηα εθπνηήζεη, είηε λα ηα 

απνξξίςεη σο άρξεζηα, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

10. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα απνδεκηώζεη ην Δήκν γηα θάζε δεκία πνπ ζα ππνζηεί 

από ηελ παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

11. Ο Δήκνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο πνπ ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, θαζώο θαη γηα θαζπζηέξεζε 

κηζζώκαηνο γηα όπνην ιόγν ή αηηία, έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη ηε ζύκβαζε 

ιπκέλε, ε θαηαηεζεηκέλε εγγύεζε λα εθπέζεη ππέξ ηνπ Δήκνπ ή ν ηειεπηαίνο λα 

θάλεη έμσζε ζηνλ κηζζσηή ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 647 θαη επνκ. 

ηνπ Κώδηθα Πνι. Δηθνλνκίαο. 

12. Ο ίδηνο κηζζσηήο ππνρξενύηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζύκβαζε κηζζώζεσο 
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πξν ηεο ιήμεσο ηεο από ππαηηηόηεηα ηνπ, ζε απνδεκίσζε ηνπ Δήκνπ ίζε κε ηα 

αλαινγνύληα κηζζώκαηα, κέρξη ιήμεσο ηεο κηζζσηήξηαο ζύκβαζεο. 

13. Εθηόο από ηε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο από ην Δήκν θαηά ηα 

πξνεγνύκελα,  ε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ρσξεί απηνδηθαίσο ζηηο πεξηπηώζεηο 

ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ κηζζσηή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην κίζζην 

πεξηέρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Δήκνπ. ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ κηζζσηή δελ 

αλαγλσξίδεηαη θαλέλα κηζζσηηθό δηθαίσκα. 

14. Η δηα θαηαγγειίαο ιύζε ηεο ζύκβαζεο,  έρεη αζξνηζηηθά ηηο παξαθάησ 

ζπλέπεηεο:  

- Σελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Δήκνπ, ησλ εγγπήζεσλ πνπ βξίζθνληαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν ζηα ρέξηα ηνπ, ρσξίο απηέο λα δύλαληαη λα ζπκςεθηζζνύλ κε 

ηπρόλ νθεηιόκελα κηζζώκαηα.  

 -  Σελ θήξπμε ιεμηπξόζεζκσλ θαη απαηηεηώλ όισλ ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηε 

ζπκβαηηθή ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο. 

-  Σελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ - κηζζσηή λα απνδώζεη ην κίζζην. 

Η δηαδηθαζία απόδνζεο ηνπ ηέινπο 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ               Ν. 

2539/97 θαη ζα απνδίδεηαη ζην Σακείν ηνπ Δήκνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία απόδνζεο 

ηνπ Φ.Π.Α. 

15. Η βεβαίσζε ζα γίλεηαη βάζεη ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο Φ.Π.Α. θάζε  

ηξίκελν θαη ζα θαηαηίζεληαη κε επζύλε ηνπ κηζζσηή ζην Γξαθείν Εζόδσλ ηνπ 

Δήκνπ καο. 

16. Ο κηζζσηήο θαη ν εγγπεηήο αληίζηνηρα νθείινπλ λα δειώζνπλ ηελ δηεύζπλζε 

ηεο νηθίαο ηνπο πνπ δηακέλνπλ, κε πιήξε θαη αθξηβή ζηνηρεία, πξνο ηνπο νπνίνπο 

ζα γίλνληαη νη θνηλνπνηήζεηο παληόο εγγξάθνπ θαη δηθνγξάθνπ. 

17. Ο πιεηνδόηεο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Δήκν ή 

κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ από 

ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη ζε απηόλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο 

δεκνπξαζίαο, νύηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ 

έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Δήκνπ. 

18. Ο αλάδνρνο - κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα απηνύ ρώξν ζε άξηζηε θαηάζηαζε από πιεπξάο θαζαξηόηεηαο, 

πγηεηλήο, ηάμεο θ.ιπ. θαη λα ζπκκνξθώλεηαη απνιύησο κε όιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ αξρώλ. Ο αλάδνρνο - κηζζσηήο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο θαηνρήο ηνπ κηζζίνπ θαη λα απνθξνύεη ακέζσο, κε θάζε λόκηκν κέζν, 

νηαδήπνηε θαηάιεςε, δηεθδίθεζε ή δηαηάξαμε ησλ δηθαησκάησλ απηνύ, από 

νπνηνλδήπνηε θαη αλ γίλεηαη, εηδνπνηώληαο ακέζσο ηνλ Δήκν Επξώηα.  

19. Ο αλάδνρνο - κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη ζην όλνκά ηνπ όιεο ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη λα 

θαηαβάιιεη πξνο απηνύο ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηπρόλ άιιεο 

κειινληηθέο ζπλδέζεηο ηνπ κηζζίνπ κε δίθηπα ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο.  
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20. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν αλάδνρνο - κηζζσηήο ππνρξενύηαη 

λα έρεη εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο πνπ λα είλαη ζύκθσλν κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηαηάμεηο.  

21. Μεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο νη βειηηώζεηο ή πξνζζήθεο ηνπ κηζζίνπ πνπ 

έρεη θάλεη ν κηζζσηήο, ζα παξακείλνπλ ζην Δήκν άλεπ νπδεκίαο απνδεκίσζεο ηνπ 

κηζζσηή. Σέηνηεο ζεσξνύληαη απηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ην 

κίζζην ρσξίο βιάβε ή θζνξά απηνύ. 

 

 

13) Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Γξαθείν Δήκνπ Επξώηα 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Δηεύζπλζε: θάια Λαθσλίαο Δεκνηηθό θαηάζηεκα θάιαο 

Πιεξνθνξίεο: Κνκπόγεσξγα Μαξία 

 Σειέθσλν:2735360038 

 FAX: 2735360038 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ύζηεξα από αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

  

ΔΗΜΟ ΒΓΡΔΟ 
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