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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
& ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τη με αριθ. πρωτ. 41209/16-08-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 
197/Α’/2020) 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ Α΄114/2006) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α΄133/2018). 
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/1981). 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014) 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1ε του Π.Δ. 34/95, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2741/99, σύμφωνα με τα οποία οι μισθώσεις χώρων 
εντός δημοσίων ή δημοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων 
χώρων, δεν υπάγονται στην προστασία του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων. 

7) Την υπ' αριθ. 31/2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΔΩΕΡ-ΖΗ0) Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
την υπ' αριθ. 142/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΩΕΡ-ΖΙΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των θέσεων κυλικείων του Δήμου Καλαμαριάς. 

8) Την υπ' αριθ. 181/2022 (ΑΔΑ: 64ΩΘΩΕΡ-Φ1Δ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 
έγκριση της εκμίσθωσης κυλικείων. 

9) Το αριθ. πρωτ. 64880/14-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης -Δ/νση Διοίκησης, όπου επισημαίνεται η εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 9 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 η οποία απαγορεύει τη δυνατότητα απευθείας 
παραχώρησης αυτών, κατά τη διεξαγωγή των σχετικών μισθώσεων. 

10) Τη με αριθ. 303/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΡΝΤΩΕΡ-ΜΜΜ) για τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων.  

11) Τη με αριθ. 461/2022 (ΑΔΑ:90ΩΜΩΕΡ-ΣΚΘ) Α.Ο.Ε για τον καθορισμό των όρων της 
δημοπρασίας. 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕTAI ότι: 
 

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση 
του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς (Χηλής και Τριπόλεως). 

 

ΑΔΑ: ΨΑΘΗΩΕΡ-8ΜΦ



 
 

 Άρθρο 1° -Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, την 06/12/2022, ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 έως 10:30 
π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμαριάς (Κομνηνών 58- Καλαμαριά), ενώπιον της 
τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - για το έτος 
2022 ισχύει η υπ' αριθ. 303/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΡΝΤΩΕΡ-ΜΜΜ) σύμφωνα με την υπ' 
αριθ. 181/2022 (ΑΔΑ: 64ΩΘΩΕΡ-Φ1Δ) για την έγκριση της εκμίσθωσης. 
 
 

Άρθρο 2°-Χώρος προς εκμίσθωση 
 
Το εκμισθούμενο κυλικείο βρίσκεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς (Χηλής και 
Τριπόλεως) και έχει καθαρό εμβαδόν 16,50 τ.μ., όπως φαίνεται στην κάτοψη η οποία 
επισυνάπτεται στο με αριθ. πρωτ. 3877/06-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς (Αριθμός οικοδομικής άδειας 139/97), ενεργειακής 
κλάσης Δ’. 

 
Άρθρο 3°- Χρήση του μίσθιου 

 
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο. Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης μεταβολή της χρήσης άνευ έγγραφης συναίνεσης του εκμισθωτή. 
Αυθαίρετη μεταβολή της χρήσης θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης και έξωσης 

του μισθωτή.   
Ο κατάλογος των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών που θα εκτυπωθεί από το Νομικό 
Πρόσωπο θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του μισθίου. 
 
Ο μισθωτής υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία. Οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου 
εξοπλισμού του κυλικείου βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. 
 
Ο Δήμος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή 
επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων, του μίσθιου, των 
εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού του εξ οποιασδήποτε αιτίας. 

 
 

Άρθρο 4°-Διάρκεια μίσθωσης 
 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με χρόνο έναρξης την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Αλλιώς αρχίζει από την επομένη της εκπνοής του 10ημέρου 
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του Δήμου προς τον πλειοδότη για την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 13. 
 

 
Άρθρο 5°- Ελάχιστο όριο προσφοράς 

 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) ευρώ, 
ως μηνιαίο μίσθωμα.   
 

Άρθρο 6°- Εγγυήσεις 

 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής Γραμμάτιο Σύστασης 
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας αορίστου διάρκειας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων -είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί 
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για λογαριασμό του- για παρακατάθεση ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού 
κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο 
(1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς του ετησίου 
μισθώματος, ήτοι ευρώ εκατόν είκοσι (120,00€)  
 
Η κατά τον τρόπο αυτό κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτούς που 
μετέχουν της δημοπρασίας αμέσως μετά τη λήξη της. Η εγγύηση συμμετοχής θα 
αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει 
συνταχθεί και αυτή κατά τον ως άνω τύπο του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ανωτέρω 
ποσοστό επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας και επιστρέφεται στον 
μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής και τη 
παράδοση του κυλικείου.  
 
Αν δεν προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στο 
άρθρο 20 των παρόντων όρων. 
 
 

Άρθρο 7°- Κατάθεση προσφορών 
 
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες. 
Κάθε πλειοδοσία θα πρέπει να διαφοροποιείται από την προηγούμενη κατ’ ελάχιστο 

στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€). 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και για τα νομικά πρόσωπα από 
το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω. 

1. Οι Α.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του ΔΣ, ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο εφοδιασμένο με πρακτικό, στο οποίο θα παρατίθενται επίσημα 

αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το 
νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως του 
Δ.Σ, και θα αναφέρονται τόσο η έγκριση συμμετοχής στη δημοπρασία όσο και 
το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου.  

2. Οι ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., ΟΕ & ΕΕ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο 
πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

3. Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο 
εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της 
Κοινοπραξίας.   

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων 
συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού 
νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι 

ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση από κοινό εκπρόσωπο 
εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσότερων από μίας εταιριών ή 
κοινοπραξιών, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή του ιδίου παράλληλα 
με την εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή με τη συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. 
ή Ο.Ε. με τη διαχείριση ή τη συμμετοχή ως εταίρου σε ομόρρυθμη εταιρία. 

 
 

Άρθρο 8°- Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή 
αποκλεισμού στην Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της 
δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 
αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων του συμμετέχοντος (είτε είναι φυσικό πρόσωπο 
είτε είναι ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου) και του αξιόχρεου εγγυητή 
(άρθρο 25 Ν.3731/08). Εάν ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη δημοπρασία με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο για νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Α.Ε, Ι.Κ.Ε.) και σχετικό πρακτικό 
εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου από το Δ.Σ. ή έγγραφη εξουσιοδότηση 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή (μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αστικές εταιρείες,  Ο.Ε. και Ε.Ε. ) 

2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου για την 
αποδοχή του ορισμού του ως αξιόχρεου εγγυητή στην οποία θα αναφέρονται τα 
πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του (στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, κατοικίας, 
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, τηλέφωνο, κλπ.). Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας αόριστης διάρκειας ή 
Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αρχική εγγύηση (συμμετοχής στη δημοπρασία), θα καλύπτει το 1/10 του 
ετήσιου μισθώματος της πρώτης προσφοράς και η εγγύηση που θα την 
αντικαταστήσει θα καλύπτει ποσό ίσο με το ανωτέρω ποσοστό επί του ετησίου 
μισθώματος που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία (η εγγύηση αυτή είναι πρόσθετη 
της προαναφερόμενης του πλειοδότη). Ο εγγυητής θα είναι απεριόριστα, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση 
των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος εκ των προτέρων, ρητώς και 
ανεπιφυλάκτως των εκ των άρθρων 852, 853, 856, 862, 863, 866, 867, 868 και 

869 του Α.Κ. ενστάσεών του, ως και των τυχόν προσωπικών ή μη τοιούτων 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη καθώς και των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και 
διζήσεως. 

3. Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας διακήρυξης, αόριστης διάρκειας (Ισχύει για τον πλειοδότη και τον 
εγγυητή). 

4. Για τα νομικά πρόσωπα: πιστοποιητικό μεταβολών του καταστατικού κατά 
περίπτωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (ΓΕΜΗ) ή Πρωτοδικείο. 

5.  Ασφαλιστική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, που να ισχύουν 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

6. Φορολογική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, που να ισχύουν 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

7. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, του 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού που να ισχύουν κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και να αποδεικνύουν ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου από 
οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ανωτέρω βεβαίωση θα 
πρέπει να προσκομίζεται και για τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Ειδικότερα, 
προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον 
παραπάνω όρο βαρύνει :  

α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και τους εκπροσώπους διαχειριστές και των 

ΟΕ και ΕΕ και των αστικών εταιριών  
β) τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε και των Ι.Κ.Ε. και  
γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο τους.  

8. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (μέσω του ιστότοπου 
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-

dikastikes-pheregguotetas με τους κωδικούς TAXIS) του πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, που να ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έως τρεις (3) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου και του εγγυητή 
αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του εγγυητή αυτού, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι: 

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas
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• Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης ως και των άρθρων 5 και 6 
του Π.Δ. 270/81 “περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων” και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Κατά συνέπεια, 
δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα 
του μίσθιου, μη υποχρεούμενος σε μείωση του μισθώματος ή λύση της 
μίσθωσης ή αποζημίωση του μισθωτή. 

• Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο. 

• Συναινεί εκ των προτέρων για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας από την 
πλευρά του Δήμου ή άλλου δημόσιου φορέα που αποσκοπεί στην αναβάθμιση, 
βελτίωση, συντήρηση ή αποκατάσταση του μίσθιου, όπως ενδεικτικά 
ενεργειακή αναβάθμιση, αποκατάσταση προσόψεων, εξωραϊσμός 

• Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από οποιαδήποτε σύμβαση από τον Δήμο 

Καλαμαριάς και το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου ή άλλον ΟΤΑ. 

• Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του συμμετέχοντα διοικητική κύρωση για 
παράβαση σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

• Το προσωπικό που θα εργάζεται θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από 
τις αρμόδιες αρχές. 

10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος και του εγγυητή του και 
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, εκδόσεως το πολύ 
προ τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 (συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικημάτων) (μέσω του ιστότοπου 
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo με τους κωδικούς 
TAXIS). 

11. Ποινικό μητρώο για τα νομικά πρόσωπα προσκομίζεται για: 
• Εκπρόσωποι και Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε.  
• Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των Α.Ε. 
• Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού 
• Διαχειριστή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και Ε.Π.Ε. 
• Όλα τα αντίστοιχα πρόσωπα αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά το δίκαιο 

της χώρας τους.  
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό και προκύπτει 
ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του 
διαγωνιζόμενου, τότε αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό. 
Ειδικότερα, η ποινή αποκλεισμού επιβάλλεται ιδίως σε όσους έχουν καταδικαστεί: 
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
νομιμοποίηση, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β) για παραβίαση των 

διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών, γ) για παράβαση της περί 
συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους 
εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για  Α.Ε., δ) 
για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, ε) για όσους βρίσκονται σε 
πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και 
στ) σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Καλαμαριάς 

12. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύεται και 
θα διαθέτει στο κυλικείο θα προέρχονται από εταιρίες οι οποίες κατέχουν 
πιστοποιητικά HACCP ή ISO. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, 
του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ή του φυσικού προσώπου, του ιδίου που 
ενέχει θέση εγγυητή που να αναγράφει ότι: 

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo
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«Αποδέχομαι τον ρόλο του εγγυητή και εγγυώμαι ρητά και ανεπιφύλακτα την 
εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση πάσης αξίωσης του Δήμου Καλαμαριάς κατά 
του αναδόχου που αφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξαιτίας ή εξ αφορμής της 
σύμβασης, πλέον τόκων & εξόδων» 

 
 

 Άρθρο 9°- Αντίγραφα - Μεταφράσεις 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων που κατατίθενται στο 
πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη 

επικυρωμένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές 
αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, 
τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται 
τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του 
άρθρου 1 του Ν 3429/05. 
Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο β) Τα απλά, 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
επικύρωση - θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς γ) Τα απλά, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Ο Δήμος Καλαμαριάς υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών 

φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 2690/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, 
γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος 
βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους ή επικυρώνονται από δικηγόρο. 

3. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 
4. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της 
Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική 
επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 
5. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται 
επικύρωση. 
6. Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
7. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει  να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και 
να έχουν προσκομισθεί όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και τη νομοθεσία που τη 
διέπει κατά την υποβολή του φακέλου. 
 
 

Άρθρο 10°- Διεξαγωγή του διαγωνισμού 
 
1.  Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια 
συνεδρίαση. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του 
διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη 

συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή 
δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2.   Η Eπιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και 
καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά 
σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Στο σημείο αυτό 
η επιτροπή δημοπρασίας μπορεί να καλεί τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 
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συμπλήρωση αυτή αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης και δεν επιτρέπεται να 
άγει σε μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή νέων εγγράφων. 

3.  Στη συνέχεια η Eπιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού 
ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, διότι δεν πληροί τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4.  Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν 
υποβάλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προσφορές των 
πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμό 

τους. 
5.  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή 

της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να 
παρουσιάσει σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι 
μετέχει για λογαριασμό του. 

6.  Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη η υποχρέωση δε αυτή πηγαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους λοιπούς και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

7.  Τελευταίος πλειοδότης - μισθωτής ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 
μεγαλύτερη οικονομική προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο μίσθωμα. 

8.  Ο τελευταίος πλειοδότης θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθώς και τη 
σύμβαση μαζί με τον εγγυητή του, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Εάν ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της 

δημοπρασίας μετά την κατακύρωσή της, επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στο 
άρθρο 15ο της παρούσας. 

 
Ο Δήμος Καλαμαριάς ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή, 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή ο Ελεγκτής Νομιμότητας ή άλλη Αρχή δεν εγκρίνουν τα 
πρακτικά της δημοπρασίας ή την παρούσα σύμβαση, ούτε ο τελευταίος πλειοδότης 

δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή να προβάλλει άλλες αξιώσεις για τον λόγο αυτό. 
 
 

Άρθρο 11°-Κατακύρωση αποτελέσματος 
 

Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή του διαγωνισμού υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού στην Οικονομική 
Επιτροπή η οποία αποφασίζει την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

 
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού επιδίδεται στον τελευταίο πλειοδότη με 
επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε 
περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει θυροκολλείται στο 
κατάστημα ή την κατοικία του και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο 
μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης, ο μισθωτής ή γενικότερα οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχων ή 
μη σε αυτήν δεν αποκτά κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για οποιαδήποτε αιτία και 
λόγο. Ειδικότερα, δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών 
της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή λόγω καθυστέρησης της 
εγκατάστασης στον χώρο εξαιτίας κάποιου νομικού ή πραγματικού κωλύματος. Ακόμη, 

αποκλείεται η από τον λόγο αυτό μονομερής λύση της μίσθωσης. 
 
 

Άρθρο 12°-Καταβολή μισθώματος 
 
Το μηνιαίο μίσθωμα που θα κατακυρωθεί, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Η καταβολή των μισθωμάτων θα αποδεικνύεται μόνο δια εγγράφου 
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αποδείξεως του εκμισθωτού απαγορευμένης της αποδείξεως καταβολής δια άλλου μέσου 
ουδέ του όρκου και της ομολογίας εξαιρουμένων. Το μίσθωμα (μαζί με το αναλογούν 
τέλος χαρτοσήμου συν ΟΓΑ, ήτοι 3,6%, που βαρύνει τον μισθωτή) το οποίο είναι 
εισπρακτέο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, θα καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε 
μισθωτικού μηνός στον Δήμο Καλαμαριάς, έναντι μόνο διπλοτύπου εισπράξεως του 
επιμελητού εισπράξεων του Καλαμαριάς, αποκλεισμένου παντός ετέρου περί καταβολής 
αυτού αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. 
 
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή οιουδήποτε έστω και ενός μισθώματος ως και η παράβαση 
οιουδήποτε όρου του παρόντος θεωρούμενων απάντων και χωρίς εξαίρεση ως ουσιωδών, 

παρέχει το δικαίωμα εις τον Δήμο πλέον της προσαύξησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής 
να λύει αζημίως μονομερώς τη σύμβαση, να κηρύττει τον ανάδοχο έκπτωτο της 
σύμβασης, να αιτείται την αποβολή του αναδόχου εκ του μισθίου υπαιτιότητας αυτού και 
να ενεργήσει εις βάρος του και εις βάρος του εγγυητή του αναπλειστηριασμό. 
 
Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του μισθωτή προς τον Δήμο ή πρόστιμα που τυχόν 
επιβληθούν, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες 
προσαυξήσεις ως και κάθε άλλο νόμιμο τόκο, και θα αποτελούν λόγο αποβολής και 
απόδοσης του μισθίου εκ δυστροπίας του μισθωτή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την παράλληλη σφράγιση του κυλικείου από τον Δήμο. 
 

 
Άρθρο 13°-Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να 
προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά οι 
εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 
του καταπίπτουν υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 
επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και 
ενέχονται και οι δύο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την “επί έλλαττον διαφοράν” 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να προσκομίσουν τις κατά τους όρους του 
άρθρου 6  της παρούσας εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίες θα 
αντικαταστήσουν τις προϋποβαλλόμενες  εγγυήσεις συμμετοχής τους. 

Μετά τη λήξη της παραπάνω τασσομένης προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς 
καταρτισθείσα. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση 
του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος απαγορεύεται. Όλοι οι όροι της παρούσης 
θεωρούνται χωρίς εξαίρεση ουσιώδεις ανεξαρτήτως πάσης άλλης ειδικής συνέπειας. 
 
Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης έχει σαν άμεσο συνέπεια την εφαρμογή και 
μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσης ως και των υπό του νόμου 
προβλεπομένων συνεπειών. 
 
 

Άρθρο 14°-Υποχρεώσεις μισθωτή 
 

1. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει για την έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου Καλαμαριάς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αμέσως μετά την 
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κατακύρωση της δημοπρασίας και την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος Καλαμαριάς 
δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο μισθωτής αδυνατεί να λάβει την 
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας του κυλικείου.    

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο κατά το ωράριο λειτουργίας του 
Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Καλαμαριάς.  

3. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, 
τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το 
μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

4. Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και εγκαταστάσεων που τυχόν θα απαιτηθούν κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται αυτές βαρύνουν 

τον μισθωτή. Δεν δικαιούται ο ανωτέρω να ενεργήσει στον χώρο καμία μεταβολή, 
προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλει την αρχική μορφή του, χωρίς έγγραφη άδεια 
του Δήμου, ούτε να επιφέρει αλλοιώσεις. Συναινεί εκ των προτέρων για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας από την πλευρά του Δήμου ή άλλου δημόσιου φορέα που 
αποσκοπεί στην αναβάθμιση, βελτίωση, συντήρηση ή αποκατάσταση του μίσθιου, 
όπως ενδεικτικά ενεργειακή αναβάθμιση, αποκατάσταση προσόψεων, εξωραϊσμός 
περιβάλλοντος χώρου κλπ. 

5. Η παραπάνω παράβαση συνεπάγεται την αποβολή του μισθωτή λόγω παράβασης των 
όρων της διακηρύξεως και του σχετικού μισθωτηρίου με όσα διαλαμβάνει το άρθρο 
20ο της παρούσας.  

6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντάς 
το έναντι κάθε καταπάτησης από τρίτους με τις προσήκουσες αγωγές που 
εκχωρούνται. 

7. Σε περίπτωση αμέλειάς του υποχρεούται σε αποζημίωση και ο Δήμος επιφυλάσσεται 

να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. 
8. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μίσθιου υποχρεούμενος στην 

ανόρθωση πάσης ζημίας μη οφειλόμενης στη συνηθισμένη χρήση. Το μίσθιο θα 
παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση.  

9. Ο μισθωτής για όσο χρόνο μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης θα κάνει 
χρήση του μίσθιου (αυθαίρετη ή μη) οφείλει να καταβάλει στον Δήμο ως αποζημίωση 

για τη χρήση ποσό ίσο με το μίσθωμα της σύμβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα 
επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία θα είναι μικρότερο, ίσο δε προς το νέο μίσθωμα αν 
αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου. Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον 
συγκεκριμένο όρο, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής του στο δικαστήριο για 
επίλυση τυχόν διαφωνίας ή μείωσης των ποσών τούτων. 

10. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος του Δήμου ή δικαίωμα μείωσης 
του μισθώματος λόγω βλάβης του μίσθιου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη 
τυχόν αιτία που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε 
απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μίσθιου φυσικά 
χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.  

11. Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση 
του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του 
συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή 
όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται 

ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. 
12. Σε περίπτωση οικειοθελούς εγκαταλείψεως του μίσθιου προ της λήξεως της 

μισθώσεως, αυτός θα υποχρεούται στην καταβολή των μη δεδουλευμένων 
μισθωμάτων μέχρι τη συμβατική λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης 
της μίσθωσης, ο μισθωτής οφείλει να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή εγγράφως τρείς (3) 
τουλάχιστον μήνες πριν. Στην περίπτωση αυτή θα οφείλει ως αποζημίωση δύο (2) 

μισθώματα και θα καταπίπτει η εγγύηση υπέρ του Δήμου.  
13. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναρτήσει πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το 

τιμολόγιο των προσφερόμενων ειδών, που θα τοποθετήσει σε εμφανή θέση του 
μισθίου καθώς και να διατηρεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 

14. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες συντήρησης ή βελτίωση της όλης 
εγκατάστασης (ηλεκτρική – υδραυλική –αποχετευτική) και δεν βαρύνεται για την 
δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος και νερού  
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15. Επιπλέον βαρύνεται με την καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων, τελών 
(καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και κάθε 
άλλης έστω και μη ρητά προβλεπόμενης δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία του 
μίσθιου. 

16. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του μισθωτή προς τον Δήμο θα εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), 
επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες προσαυξήσεις ως και κάθε άλλο νόμιμο τόκο και θα 
αποτελούν λόγο εξώσεως εκ δυστροπίας του μισθωτή. 
 
 

Άρθρο 15°-Επανάληψη Δημοπρασίας 
 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται (οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε 
αυτήν πλειοδότης), εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π. Δ/τος 
270/81. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή από τον 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή 
σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά.  
Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή του, με την υποχρέωση και των δύο για τον υπολειπόμενο 
μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνο προς άμεση και αλληλέγγυα πληρωμή των 

μισθωμάτων αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τη διαφορά δε του μισθώματος αν 
κατά τη νέα δημοπρασία επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ως αποζημίωση του Δήμου για 
αναπόδεικτη ζημία (ποινική ρήτρα). Η εγγύηση που έχει κατατεθεί από τον τελευταίο 
πλειοδότη και τον εγγυητή του καταπίπτουν υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε 

εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. 
 
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του 
Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 
 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας 
προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία και κατατίθεται η ίδια εγγύηση 
υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 16°-Γενικές υποχρεώσεις 
 
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος: 

1. Να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να αντικαθιστά αμέσως τα καταστρεφόμενα 
εξαρτήματα (ηλεκτρ. λαμπτήρες, τζάμια, κρουνούς κλπ) και πάντως ευθύνεται σε 
αποζημίωση για φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα προξενήσει στο μίσθιο (ο ίδιος ή 
όργανό του, ή υπάλληλός του, ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να 
επανορθώσει με δαπάνες του, εντός δέκα (10) ημερών από της εμφάνισής τους, 
χωρίς να έχει δικαίωμα ή αξίωση κατά του Δήμου για την πληρωμή ή την απόδοση 

σε αυτόν των ποσών που πλήρωσε. 
2. Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την 

ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των δημοτών-επισκεπτών και των εργαζομένων στο 
κτίριο. 

3. Με ευθύνη του μισθωτή πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του 
καπνίσματος εντός του μίσθιου. 
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4. Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους 
του  κυλικείου αλλά και τους γύρω χώρους, η καθαριότητα των οποίων εξαρτάται 
από τη δραστηριότητα του κυλικείου, και να φροντίζει για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων από τη δραστηριότητα του μίσθιου. 

5. Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία του κυλικείου 
υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις 
οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και να είναι υπεύθυνος 
έναντι κάθε Αρχής και έναντι των καταναλωτών. 

6. Να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγ.2 του αρ.5 του ν.4736/2020 «Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» 
7. Ο μισθωτής υποχρεούται στην τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

και η τυχόν απασχόληση εργαζομένων δεν θα είναι άτυπη ή αδήλωτη. 
8. Ο μισθωτής από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής δεν θα δικαιούται σε 

μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω βλαβών και 
ζημιών του μίσθιου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων που καθιστούν 
παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ’ οιουδήποτε λόγου, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας (περιοριστικώς αναφερομένων του σεισμού, της 
θεομηνίας και του πολέμου). Ακόμη ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του 
μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μίσθιου. 

9. Ο μισθωτής υποχρεούται με την παραλαβή του μίσθιου να συνάπτει σύμβαση 
ασφάλισης για τον κίνδυνο πυρός, που θα καλύπτει το μίσθιο, και αστικής ευθύνης 
υπέρ τρίτων. Για την απόδειξη της τήρησης του παρόντος όρου, οφείλει να 
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός και 

αστικής ευθύνης, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης εκμίσθωσης.  

10. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πάσης φύσεως διαφημίσεων μέσα και έξω από 
το κυλικείο. 

 
 

Άρθρο 17°-Πραγματική κατάσταση μισθίου 
 
Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία 
απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μίσθιου, μη 
υποχρεούμενος σε μείωση του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης ή αποζημίωση του 
μισθωτή. 
 
 

Άρθρο 18°-Παράδοση μισθίου 
 
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 
που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής για όσο χρόνο μετά 
τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης κάνει χρήση του μίσθιου (αυθαίρετη ή μη) 

οφείλει να καταβάλει στον Δήμο ως αποζημίωση για τη χρήση ποσό ίσο με το μίσθωμα 
της σύμβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία θα είναι 
μικρότερο, ίσο δε προς το νέο μίσθωμα αν αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου. Ο 
μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον όρο, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής 
του στο δικαστήριο για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή μείωσης των ποσών τούτων. Μετά τη 
λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής, εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών, υποχρεούται να εκκενώσει το κυλικείο με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει 
επίσης με δικές του δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο χώρο και στις 
εγκαταστάσεις του μίσθιου και να το αποδώσει στον Δήμο.  
Οι μόνιμες-σταθερές κατασκευές και εγκαταστάσεις παραμένουν στην κυριότητα του 
Δήμου και μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να εγείρει 
οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης γι’ αυτές. Ομοίως παραμένει στην κυριότητα του 
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Δήμου, ο τυχόν εγκεκριμένος πρόσθετος εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου, κτιριακές ή ηλεκτρομηχανολογικές. 
Σε περίπτωση όμως μη πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς τον Δήμο, τότε 
ο Δήμος δικαιούται να παρακρατήσει τον πλήρη εξοπλισμό του μισθωτή. 
 
 

Άρθρο 19°-Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση, η σιωπηρή αναμίσθωση, η μερική ή ολική παραχώρηση 
του δικαιώματος σε τρίτο και η πρόσληψη συνεταίρου. 

Άρθρο 20°-Έκπτωση πλειοδότη 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
α) την κήρυξη του μισθωτή έκπτωτου των δικαιωμάτων του με απόφαση του Δ.Σ και 
λύση της μίσθωσης με την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει τον χώρο ελεύθερο 

μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής πρόσκλησης του 
Δημάρχου. Διαφορετικά η αποβολή θα γίνει αναγκαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας. Η αποβολή μπορεί να ζητηθεί από τον Δήμο πριν ακόμη ο μισθωτής 
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. 
β) την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω 
ποινικής ρήτρας και αναποδείκτου αποζημίωσης.  
Στην περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων λόγω οφειλών, η εγγυητική του πλειοδότη 
καταπίπτει ως ποινική ρήτρα ενώ αυτή του εγγυητή έναντι οφειλής. Αν υπάρχει υπόλοιπο 
εγγύησης καταπίπτει και αυτό ως ποινική ρήτρα. 
Δεν αποκλείεται ακόμη να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωσή του για κάθε άλλη ζημία 
που θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή λύση της μίσθωσης. 
 

Άρθρο 21°- Λοιπά έξοδα 

 
 Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και 

καταβάλλονται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που η 
δημοπρασία αποβεί άγονη, τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της περιληπτικής   
διακήρυξης (αρχικής ή επαναληπτικής) βαρύνουν τον Δήμο. 
 
 

Άρθρο 22°-Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες τοπικές την 
¨Ημερήσια Τοπική¨ και την ¨Επτά Ημέρες¨, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη 
δημοπρασία, θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.kalamaria.gr 
 

Άρθρο 23°-Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 08:00-

14:30) στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, Τ.Κ. 551 32 
Καλαμαριά, αρμόδια υπάλληλος: Λάμπρου Ηλιάνα -τηλ.: 2313-314049, 2313-314060. 

Άρθρο 24°- Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) περί κύρωσης του 
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Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018, του 
άρθρου 72, παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/7-6-2010, περί καταρτίσεων των όρων 
δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20) και του 
Ν.4736/20. Επίσης, εφαρμοστέες εν προκειμένω είναι η υποπαράγραφος ΣΤ.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 222/Α/12-
11-2012), όπως αυτή έχει ερμηνευτεί και από τα εξής έγγραφα: α) Την υπ΄ αριθμ. 16/4-
6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π.:18990) και β) Το με αριθμ. πρωτ. 
11146/5-4-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την 

υποπαράγραφο ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Τέλος, εφαρμοστέα κρίνονται τα άρθρα 50 & 76 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-
4-2014, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»), όπως επίσης 
και η υπ΄ αρίθμ. 38/6-6-2014 εγκύκλιος (Α.Π.:23463) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
θέμα: «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014, «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»), του αρ.76 του ν.4257/14. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 34/95 “περί εμπορικών μισθώσεων” όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   

 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 
Αριθ.Πρωτ: 56507/11.11.2022 

 ΑΔΑ:                 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΧΗΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ). 

 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και 
προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Καλαμαριάς (Χηλής και Τριπόλεως), συνολικού εμβαδού 16,50 τ.μ. και θα 
χρησιμοποιηθεί για αποκλειστικά για κυλικείο.  

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, την 
06/12/2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό 
των 100,00 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
εγγυητική επιστολή ποσού 120,00 ευρώ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 Πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 
07:30-14:30) στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, Τ.Κ. 551 32 
Καλαμαριά, αρμόδια υπάλληλος: Λάμπρου Ηλιάνα -τηλ.: 2313-314049, 2313-314060. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για τη δημοπρασία από το Τμήμα 
Εσόδων και την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr. 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   

 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ………../…/…/2021) 

 
Ονομασία Τράπεζας : ………….. 
Κατάστημα :  ………………              

 
Ημερομηνία Έκδοσης : ……… 

   

Προς 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κομνηνών 58 
Τ.Κ. 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

       ΑΡΙΘ. ………………………………  ΕΥΡΩ -     -      
 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των -120,00-  ευρώ υπέρ του ……. ……………………………… Δ/νση 
………………………………….για τη συμμετοχή του στη διενεργούμενη δημοπρασία της 

06/12/2022 για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς 
(Χηλής και Τριπόλεως) σύμφωνα με την υπ' αριθ. ………../…-…-2022 διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 
δημοπρασία απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος 
της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η διάρκεια της παρούσας είναι αόριστη (ισχύει μέχρι και την επιστροφή της). 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.   
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