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  Σην  Αηγίλην θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 28 ε ηνπ κήλα Απξηιίνπ 

2022  εκέξα Οέκπηε θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ύζηεξα από ηελ αξηζ. 3747/20-04-2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ δόζεθε ζε θάζε κέινο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 . 

       Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ησλ 

7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 6  κέιε 

Ο  Α  Π  Ξ  Μ    Ε  Ρ 

1. Μαλώιαο Αλαζηάζηνο  Γήκαξρνο σο Πξόεδξνο 

2. Πιαζηαξάο Κσλζηαληίλνο   Γ.Σ. σο Αληηπξόεδξνο 

3.  Πνπξηζίδεο Παζράιεο    Αληηδήκαξρνο σο Μέινο  

4. 

5.  

6. 

   

Λαγδάξεο Δπάγγεινο  

Καιύβαο Γεώξγηνο 

Πνιπρξνλίδεο Γεώξγηνο  

Γ.Σ. 

Γ.Σ. 

Γ.Σ.  

σο Μέινο 

σο Μέινο 

σο Μέινο  

 

Α  Ο  Ξ  Μ    Ε  Ρ  

1) Παξαιπθίδεο Κσλζηαληίλνο , Αληηδήκαξρνο , σο κέινο , ν νπνίνο δελ 

πξνζήιζε αλ θαη θιήζεθε λόκηκα 

          Σηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ε θ. Παηζηνύξα Παγώλα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Πύδλαο – Κνιηλδξνύ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ . 

        Ο Πξόεδξνο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

θαη εηζεγνύκελνο ην  8ν   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ   

ηελ αξηζ. 51/2022 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθκίζζσζε 

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Παπζίιππνο πνπ βξίζθεηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε ηεο 

θνηλόηεηαο Κνιηλδξνύ , εληόο ηνπ νηθηζκνύ , πεξίπνπ 2.950 η.κ. θαη θαιύπηεη 254,87 

η.κ. ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο   .  Δίλαη θηίξην δηώξνθν , θεξακνζθεπέο κε ζπλνιηθό 

εκβαδό 455,84 η.κ. θαη δπλακηθόηεηαο 8 θιηλώλ ( 7 δσκάηηα ) . Σην ηζόγεην εκβαδνύ 

254,84 η.κ. , βξίζθνληαη νη βνεζεηηθνί ρώξνη ( ιεβεηνζηάζην , απνζήθεο θιπ ) θαη 

ζηνλ θύξην ρώξν εκβαδνύ 203,15 η.κ., ηνπνζεηείηαη ν ρώξνο ππνδνρήο , ην 

εζηηαηόξην θαη ε θνπδίλα  . Τν θηίξην δηαζέηεη δύν ( 2 ) εηζόδνπο , ηελ θεληξηθή 

είζνδν ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηελ αίζνπζα ππνδνρήο θαη ε νπνία εμππεξεηεί θπξίσο 

Ιαηάξηηζε όξωλ ηεο  δηαθήξπμεο θαλεξνύ 

πιεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Οαπζίιππνο ζηελ 

Ινηλόηεηα Ινιηλδξνύ .  
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ηνλ μελώλα θαη ηελ είζνδν γηα ην θαθέ – εζηηαηόξην  . Σρεηηθά έρεη γλσκνδνηήζεη θαη 

ην Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Κνιηλδξνύ  κε ηελ αξηζ. 10/2022  απόθαζε ηνπ   .  

  Θα πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη  ηνπο  όξνπο εθκίζζσζεο ηνπ 

αλσηέξσ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο  .  

    Σηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα   απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά  . 

Τα  κέιε  ηεο     Οηθνλνκηθήο       Δπηηξνπήο  αθνύ       έιαβαλ γλώζε ηεο αξηζ. 

51/2022  απόθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ αξηζ. 10/2022 απόθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο  Κνιηλδξνύ ,   αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

έρνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. ε ηνπ Ν. 3852/2010 , ην 

Π.Γ. 270/81  θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116,117 & 196 ηνπ Ν. 

4555/2018  , ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηνπ Ν. 4735/2020  

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΩΜΑ  

  Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηελέξγεηαο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο « Παπζίιππνο » ζηελ Κνηλόηεηα Κνιηλδξνύ  

, πνπ βξίζθεηαη ζε Γεκνηηθή έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κνιηλδξνύ , πεξίπνπ 

2.950 η.κ. θαη θαιύπηεη 254,87 η.κ. ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο. Δίλαη θηίξην δηώξνθν , 

θεξακνζθεπέο κε ζπλνιηθό εκβαδό 455,84 η.κ. θαη δπλακηθόηεηαο 8 θιηλώλ ( 7 

δσκάηηα ) . Σην ηζόγεην εκβαδνύ 254,84 η.κ. , βξίζθνληαη νη βνεζεηηθνί ρώξνη ( 

ιεβεηνζηάζην , απνζήθεο θιπ ) θαη ζηνλ θύξην ρώξν εκβαδνύ 203,15 η.κ., 

ηνπνζεηείηαη ν ρώξνο ππνδνρήο , ην εζηηαηόξην θαη ε θνπδίλα  . Τν θηίξην δηαζέηεη 

δύν ( 2 ) εηζόδνπο , ηελ θεληξηθή είζνδν ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηελ αίζνπζα 

ππνδνρήο θαη ε νπνία εμππεξεηεί θπξίσο ηνλ μελώλα θαη ηελ είζνδν γηα ην θαθέ – 

εζηηαηόξην  . Η  ρξνληθή πεξίνδν εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε  ελλέα  ( 9 ) έηε από ηελ  

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ,  ε δε δεκνπξαζία  ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  

Αηγηλίνπ , ύζηεξα από δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηηο 13-05-2022 εκέξα 

Οαξαζθεπή θαη ώξα 10.00 π.κ. , ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πνπ 

νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 149/2021 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ε νπνία απαξηίδεηαη από ην 

Γήκαξρν θ. Μαλώια Αλαζηάζην θαη ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θ. Αλδξηθόπνπιν 

Απγνπζηίλν   θαη θ. Τνπινύπα Νηθόιαν  , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ & Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο 

270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ ηεο 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» σο εμήο: 

Άξζξν 1ν 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθό  δηάζηεκα    ελλέα  ( 9 ) εηώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο . Παξάηαζε ηεο κίζζσζεο είλαη δπλαηή κόλν κε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηε ζύκβαζε . Τν κίζζσκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη ειεύζεξα . 
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Άξζξν 2ν 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία 

απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ έρνπλ θακία 

ιεμηπξόζεζκε νθεηιή πξνο ηνλ Γήκν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ. 

  Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε, ζα επαλαιεθζεί ζε κηα 

(1) εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17-05-2022 εκέξα  ξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ. 

,  ζηνλ ίδην ηόπν  θαη  από ηελ ίδηα επηηξνπή   . 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο: 

1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν. Αλ πξόθεηηαη γηα 
εηαηξεία ή θνηλνπξαμία, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό παξαζηαηηθό 
εθπξνζώπεζεο. 

2. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθό δεκόζην. 

3. Ωο εγγύεζε, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή Βεβαίσζε ηνπ 
Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ή ηζόπνζε εγγύεζε ζε επξώ θαηά ηελ 
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαηαζέηνληαο κεηξεηά ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε 

πνζνζηό Δέθα (10) ηνηο εθαηό ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ εηήζηνπ 
κηζζώκαηνο ( ήηνη  432,00 € ) . Η εγγύεζε αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην Γέθα (10) ηνηο εθαηό ηνπ 
επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ ππό 
ηεο δηαθήξπμεο νξηδόκελσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο θαη γεληθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο 

4. Βεβαίσζε κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ ζην Γήκν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ. 

5. Υπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη έρεη πιήξε γλώζε γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, ηελ νπνία απνδέρεηαη. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε άγλνηαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, 
δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη απνδεθηή . 

Άξζξν 3ν 

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ 
επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηεο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ , ζηελ νπνία πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε. Σε άιιε πεξίπησζε ζα 
ζεσξεζεί όηη πιεηνδνηεί γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

Άξζξν 4ν 

   Ο πιεηνδόηεο – κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα 

θαηαβάιιεη σο εγγύεζε ην πνζό ελόο εηήζηνπ κηζζώκαηνο εθηόο ηεο εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη παξαπάλσ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε  ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο . Η εγγύεζε ζα επηζηξαθεί κόιηο ν κηζζσηήο απνρσξήζεη λόκηκα από ην 

κίζζην κεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ πθίζηαληαη θζνξέο ζην κίζζην . 

Σε θακία πεξίπησζε ην πνζό ηεο εγγύεζεο δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε ηπρόλ 

νθεηιόκελα κηζζώκαηα . 

Άξζξν 5ν 

 Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

Άξζξν 6ν 
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  Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο 

κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη επίζεο λα 

πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα   θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν Πύδλαο 

Κνιηλδξνύ . 

Άξζξν 7ν 

 

Τν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ην πξώην πελζήκεξν έθαζηνπ κελόο αξρήο 

γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Άξζξν 8ν 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα θαηά ην λόκν, όξγαλα (Γεκνηηθό Σπκβνύιην, 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή). 

Άξζξν 9ν 

  Ωο θαηώηαην όξην εηήζηνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 360,00 € κεληαίσο 

ήηνη εηεζίσο ( 360,00 * 12 κήλεο = 4.320,00 € ) . Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη θάζε 

κήλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξώην πελζήκεξν ζην ηακείν ηνπ δήκνπ . Με ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύβαζεο  ζα θαηαβιεζεί ελνίθην ελόο έηνπο  σο πξνθαηαβνιή . Δπίζεο 

ζα θαηαβιεζεί θαη ην αληίζηνηρν κίζζσκα ηνπ ηξέρνληνο κελόο . Τν δε κίζζσκα ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη κε πνζνζηό 2% θαη’ έηνο .  

Άξζξν 10ν 

  Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο επί ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο (γηα ην 

απνηέιεζκα απηήο), λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

θαη ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

από ηελ πξνεγνύκελε όκνηα. 

Άξζξν 11ν 

  Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε 

ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 

Άξζξν 12ν 

  Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Άξζξν 13ν 

  Σησπεξή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη . Δπηηξέπεηαη ε ππνκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ 

κόλν κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πνπ 

παξαθσιύνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή . Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν ππνκηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο σο θαη εγγύεζε 

κηζζσκάησλ ελόο έηνπο .  

  Ο εγγπεηήο πνπ εγγπήζεθε γηα ην κηζζσηή απαιιάζζεηαη θαη ν ππνκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα 

πξνηείλεη δηθό ηνπ εγγπεηή ν νπνίνο θαη ζα εγγπεζεί γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο θαη ζα  επζύλεηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξσλ κε ην ππνκηζζσηή γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ .  
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  Η ππνκίζζσζε δελ επηηξέπεηαη  εθόζνλ ν κηζζσηήο έρεη νθεηιή  πξνο ην Γήκν Πύδλαο – 

Κνιηλδξνύ .        

Άξζξν 14ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμνπιίζεη πιήξσο ην κίζζην ζύκθσλα, ην κελ 

μελνδνρείν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ο.Τ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ήηνη 

ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, ην δε ηζόγεην θαηάζηεκα σο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί πγηεηλήο θαη ε λνκνζεζία γηα παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο. 

Άξζξν 15ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, 

ηα όξηα απηνύ, λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην 

ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Άξζξν 16ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Άξζξν 17ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί λόκηκα ην κίζζην πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ν άλσ όξνθνο σο Νελνδνρείν – Ελνηθηαδόκελα Δωκάηηα, ην 

ηζόγεην ωο Εζηηαηόξην – Ιαθέ  ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο, 

απαγνξεπκέλεο ξεηώο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ρξήζεσο γηα άιιν ζθνπό. Δηδηθά δε ην 

εζηηαηόξην ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά κεζεκέξη θαη βξάδπ. 

   Υπνρξενύηαη λα πξνζηαηεύεη θαη λα ζπληεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαζώο θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν, επζπλόκελνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ θαη ηελ θαιή 

θαζαξηόηεηα όινπ ηνπ ρώξνπ. 

Άξζξν 18ν 

   Γηα ην πξώην έηνο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ην αξγόηεξν κέρξη 

ηελ  01-07-2022 , ε νπνία είλαη θαη ε εκεξνκελία απνπεξάησζεο ηεο επέλδπζεο . 

Άξζξν 19ν 

  Γελ επηηξέπεηαη ζην κηζζσηή ε ιεηηνπξγία ςεζηαξηάο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ 

κηζζίνπ, αιιά απηή λα ππάξρεη κόλν ζην εζσηεξηθό θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνπδίλα. 

Άξζξν 20ν 

  Απαγνξεύνληαη παξεκβάζεηο ζην αθίλεην πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 
ησλ όςεσλ ηνπ, θαζώο θαη ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ. 

  Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή εζσηεξηθή θαη ηπρόλ εμσηεξηθή ζα πξέπεη λα γίλεη κόλν 

κεηά από έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη κεηά από έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Σε άιιε πεξίπησζε απνηειεί νπζηώδε παξάβαζε θαη 

ιόγν θαηαγγειίαο από ηνλ εθκηζζσηή. 

  Γεληθά ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Αζηηθώλ – Γεκόζηαο Τάμεο- 

Υγεηνλνκηθώλ – Πνιενδνκηθώλ δηαηάμεσλ θαζώο θαη θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε 

ηηο νπνίεο δεζκεύεηαη. 

Άξζξν 21ν 

     Η όιε επίπισζε ηόζν ηνπ μελνδνρείνπ – ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, όζν θαη ηνπ 

θαθέ – εζηηαηνξίνπ, θαζώο θαη ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ζα γίλεη ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε ηνπ εθκηζζσηή, θαη κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. Απηόο ζα είλαη ή θαηλνύξηνο 

ή ειαθξώο κεηαρεηξηζκέλνο, αλαιόγσο όκσο ηνπ ρώξνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, θαη 
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απαξαίηεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ (κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνύ) λα ζπκθσλεί γη΄ 

απηό ε Δπηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ παξνύζα δεκνπξαζία. Πάλησο 

απαγνξεύεηαη ξεηά απηά ηα πιηθά λα είλαη επηεινύο αμίαο (π.ρ. πιαζηηθέο θαξέθιεο 

εληόο θαη εθηόο ηνπ ρώξνπ θ.ι.π.). 

Άξζξν 22ν 

   Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη γλώζε ν κηζζσηήο, νπδέ δηα ηελ ύπαξμε 

νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη εληεύζελ εηο ηελ 

επηζηξνθή  ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε  εηο ηελ ιύζε ηεο κηζζώζεσο.  

  Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ πιηθέο δεκίεο πνπ ζα ππνζηεί ην αθίλεην από θπζηθά 

αίηηα (π.ρ. ζεηζκνί, θαθνθαηξία θ.ι.π.) θαη πξόθιεζε δεκηώλ από ηξίηνπο. 

Άξζξν 23ν 

  Ο κηζζσηήο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 
«Οαπζίιππνο», ηνλ νπνίν ζα παξαιάβεη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην κίζζην θαη ηνλ 
νπνίν νθείιεη λα παξαδώζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε. Σε πεξίπησζε θζνξάο, 
θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο ν κηζζσηήο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

  Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κίζζηνπ ν εμνπιηζκόο πνπ ζα απαηηεζεί ζα επηβαξύλεη 
εμνινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ηνλ νπνίν θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ κπνξεί λα παξαιάβεη. 

Άξζξν 24ν 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηώλ ηνπ κηζζώκαηνο λα πξνζέιζεη ζηνλ Γήκν λα δειώζεη ην πδξόκεηξν 

ζην όλνκά ηνπ θαζώο θαη ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηελ ΔΕΗ Ιαηεξίλεο 
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ζπκβόιαην ξεύκαηνο ηνπ κηζζώκαηνο ζην όλνκά. α 
έμνδα ζηελ ΔΕΗ επηβαξύλνπλ ηνλ κηζζωηή. 

Άξζξν 25ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην κίζζην όιν ην ρξόλν ηόζν ην μελνδνρείν 

– ελνηθηαδόκελα δσκάηηα όζν θαη ην εζηηαηόξην – θαθέ, όπνπ ζα είλαη αλνηθηό 

θαζεκεξηλά ζύκθσλα κε ην λόκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλαθώλ 

θαηαζηεκάησλ. Δηδηθά δε ην εζηηαηόξην ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά κεζεκέξη θαη 

βξάδπ. 

Άξζξν 26ν 

  Γηα ηελ κνπζηθή εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί ν κηζζσηήο λα ιεηηνπξγήζεη 

ζηεξενθσληθό κεράλεκα κηθξήο ηζρύνο ή δσληαλή κνπζηθή (π.ρ. κνπζηθά όξγαλα όπσο 

πηάλν, θηζάξα θ.ι.π.), ρσξίο κεγάθσλα θαη εληζρπηή γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηεο 

αηκόζθαηξαο, ζε ρακειή έληαζε έηζη ώζηε λα κελ ελνρινύληαη νη πεξίνηθνη από 

ερνξύπαλζε , ζύκθσλα πάληα κε ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο . 

Άξζξν 27ν 

  Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ παηγλίσλ θαη παηρληδηώλ κέζσ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ , θαζώο θαη ε δηακόξθσζε 
θαη ηνπνζέηεζε ραξηνπαίγλησλ. 

  Γεληθά απαγνξεύνληαη ηα ηπρεξά παίγληα κε νηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εθθξάδνληαη. 

Άξζξν 28ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θσηίδεη επαξθώο ηνλ εζσηεξηθό θαη πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ 

θηηξίνπ. Γελ ζα ππάξρνπλ ώξεο ιεηηνπξγίαο θαηά ηηο νπνίεο ν θσηηζκόο ζα είλαη ρακειόο. 

Άξζξν 29ν 
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  Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο «Οαπζίιππνο»  θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη ν κηζζσηήο, ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθή πξνο 

ηνπο επηζθέπηεο θαη θπξίσο πξνο ηα  παηδηά. 

Άξζξν 30ν 

  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα «Οαπζίιππνο» 

λόκηκα, εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζή ηνπ, ηελ 

αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. 

  Ο Γήκνο δελ αλαιακβάλεη θαη δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα δαπάλεο εκεξνκηζζίσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πξνζιάβεη ν κηζζσηήο, γηα εξγνδνηηθέο επηβαξύλζεηο, θαζώο επίζεο 

δελ έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κηζζσηή ζε αζθαιηζηηθό θνξέα ή 

παξνρώλ ζε είδνο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο βαξύλνπλ ηνλ 

κηζζσηή. 

Άξζξν 31ν 

  Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθδώζεη ν ίδηνο Άδεηα Καηαζηήκαηνο 

Υγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζην όλνκά ηνπ, 

επηβαξπλόκελνο όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. Η ιεηηνπξγία ρσξίο ηε λόκηκε άδεηα 

ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο . 

Άξζξν 32ν 

  Γίλεηαη ζαθέο όηη ε κίζζσζε αθνξά κόλνλ ηνλ ρώξν ηνπ  Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

«Οαπζίιππνο» όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Η ιεηηνπξγία ζηνλ ρώξν ηνπ Πάξθνπ 

κπνξεί λα γίλεη ύζηεξα από ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο 

Κ.Φ. γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.  

Άξζξν 33ν 

  Σε πεξίπησζε κε ηήξεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ από ηνπο παξαπάλσ όξνπο, ν δήκνο 

δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε ρσξίο απνδεκίσζε θαη λα πξνβεί εθ λένπ ζε 

δηαγσληζκό γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ .   

Άξζξν 34ν 

  Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία  εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη δύν  

εβδνκαδηαίεο  εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ , ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε απνδεηθηηθό θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ . 

Άξζξν 35ν 

  Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή 

ζπκθσλεηηθνύ. 

 

               Η απόθαζε απηή πήξε αξηζ. 79/2022. 

                      Αθνύ γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ππνγξάθεηαη.  

                  Ο Πξόεδξνο                             Υπνγξαθέο                 Τα Μέιε 

                                                        Αθξηβέο  απόζπαζκα           

             Αλαζηάζηνο  Γ. Μαλώιαο            Αηγίλην  28-04-2022     
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