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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 01-12-2015 

ΔΥΤΘΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   92 / 2015 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε  

ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ» 

 

Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 1 ηνπ κήλα 

Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 11.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 4188/25-11-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Θσάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 192 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981. 

γ) Τν γεγνλόο όηη ζηηο 31-12-2015 ιήγεη ε ζύκβαζε γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο 

δεμηώζεσλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζηηο 31-12-2015 

ιήγεη ε ζύκβαζε γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ θαη πξέπεη λα δηελεξγεζεί 

θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό πξέπεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο θαη 

πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ.  
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Η αίζνπζα δεμηώζεσλ βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ 

Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Ο πξνο εθκίζζσζε ρώξνο είλαη ηζόγεηνο, έρεη ηέζζεξηο (4) 

ηνπαιέηεο κε πξνζάιακν θαη είλαη ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 328 κ2. Επηπιένλ, δηαζέηεη 

απνζεθεπηηθό ρώξν εκβαδνύ 22 κ2. 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη ηξία (3) ρξόληα θαη σο πξώηε πξνζθνξά ηνπ 

εηεζίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ηξηάληα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (33.000,00 €). 

Τν πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη γηα θάζε επόκελν έηνο, αλάινγα κε ην κέζν εηήζην ξπζκό πιεζσξηζκνύ 

ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο 

Αξρήο. Σε πεξίπησζε αξλεηηθνύ πιεζσξηζκνύ, δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ζην εηήζην 

κίζζσκα. 

Αθνινύζσο, θάιεζε ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο λα ζπλδηακνξθώζνπλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981, ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο θαη 

πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 192 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981. 

γ) Τν γεγνλόο όηη ζηηο 31-12-2015 ιήγεη ε ζύκβαζε γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο 

δεμηώζεσλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 Α. Εγθξίλεη κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981 ηελ εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο 

δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Β. Σπγθξνηεί επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δηελεξγήζεη ηε 

θαλεξή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιεη ην πξαθηηθό ηεο γηα 

έγθξηζε πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή. Η επηηξνπή πνπ πξνέθπςε κεηά από δηελέξγεηα 

δεκόζηαο θιήξσζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011, απνηειείηαη 

από ηνπο παξαθάησ Σπκβνύινπο: 

 α) Τειίδε Αλαζηάζην, σο πξόεδξν ηεο επηηξνπήο. 

 β) Ζαραξηάδε Λάδαξν, σο κέινο ηεο επηηξνπήο. 

 γ) Κεραγηά Αλέζηε, σο κέινο ηεο επηηξνπήο. 
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 Αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ αλσηέξσ θιεξώζεθαλ, νη θ.θ. Γσγάθνο Σηέθαλνο, 

Καλάθεο Σηπιηαλόο θαη Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο. 

 

 Γ. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, σο αθνινύζσο: 

 

Άπθπο 1ο 

Υπόνορ και ηόπορ ηηρ δημοππαζίαρ 

1. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ ηελ Σεηάπηη 16-12-2015 και ώπα 

11.00΄. 

2. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο. 

 

Άπθπο 2ο 

Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ 

1. Με ηελ παξνύζα δηαθήξπμε εθηίζεηαη ζε θαλεξό θαη πξνθνξηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό 

ε εθκίζζσζε ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. Ο πξνο εθκίζζσζε ρώξνο είλαη ηζόγεηνο, έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπαιέηεο κε 

πξνζάιακν θαη είλαη ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ηξηαθνζίσλ είθνζη νθηώ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ 

(328 κ2). Επηπιένλ, δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν εκβαδνύ είθνζη δπν ηεηξαγσληθώλ 

κέηξσλ (22 κ2). 

2. Οη ζπγγελείο ησλ ζαλόλησλ ζην Κνηκεηήξην δελ ππνρξενύληαη λα αλαζέηνπλ ηελ ηέιεζε 

δεμηώζεσλ ή κλεκόζπλσλ ή άιιεο ζπλαθνύο κε ην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ εθδήισζεο 

ζηνλ αλάδνρν θαη είλαη ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ ηελ αίζνπζα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. 

3. Οη δεμηώζεηο ζα δηελεξγνύληαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.  

4. Τν δηθαίσκα ηεο δηελέξγεηαο ηειεηώλ ζηελ αίζνπζα δεμηώζεσλ δελ είλαη κεηαβηβάζηκν θαη 

ζα αζθείηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ αλάδνρν. 

 

Άπθπο 3ο 

Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα ηξία (3) ρξόληα θαη εηδηθόηεξα από 1-1-2016 έσο      

31-12-2018. Η εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.  
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2. Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ πιεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ή θαζπζηέξεζεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο θαη ε 

κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

 

Άπθπο 4ο 

Δλάσιζηο όπιο πποζθοπάρ 

1. Ωο πξώηε πξνζθνξά ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο 

ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ηξηάληα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (33.000,00 €). 

2. Εθόζνλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο είλαη ζεηηθόο, ην πνζό ηνπ 

κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο από ην δεύηεξν έηνο θαη κεηά ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη γηα θάζε έηνο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηελ κεηαβνιή απηή. Η 

αλαπξνζαξκνγή απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Σε πεξίπησζε κε απνδνρήο 

θαη κε θαηαβνιήο ηεο, ιύεηαη ε κίζζσζε ζε βάξνο ηνπ, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 

10 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

3. Εθόζνλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο είλαη αξλεηηθόο, δελ επέξρεηαη θακία 

κεηαβνιή ζην εηήζην κίζζσκα. 

4. Τν όιν εηήζην ηίκεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ Σπλδέζκνπ ζε ηέζζεξεηο (4) δόζεηο 

πξνθαηαβνιηθά γηα θάζε ηξίκελν (ζην πξώην δεθαήκεξν απηώλ) θαη ζα πξνεγείηαη ηεο 

κηζζσκέλεο πεξηόδνπ. Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ πιεηνδόηε πξνο ην 

Σύλδεζκν ζα εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί είζπξαμεο ησλ 

δεκνζίσλ εζόδσλ, επηβαξπλόκελεο θαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

 

Άπθπο 5ο 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία - δικαιολογηηικά 

1. Σηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε 

εηαηξηθήο κνξθήο θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο. 

2. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή 

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

δηθαηνινγεηηθά: 

α) Ταπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Εάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε 

εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό, ην Φύιιν 

Εθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηά λόκν δεκνζίεπζε θαζώο 
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θαη πξαθηηθό ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία κε εμνπζηνδόηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ. Γηα 

ηε ζπκκεηνρή θνηλνπξαμηώλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηδηαίηεξε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 

β) Πηζηνπνηεηηθό από ην νηθείν επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη 

ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηόηεηα, απαξαίηεηα ζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο 

επαγγέικαηα θαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ. 

γ) Εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ή γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 

(10%) ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, δειαδή ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επξώ (3.300,00 

€). 

δ) Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ θήξπμε ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο 

ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία. 

ζη) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

δ) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

ε) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

ζ) Απηόο πνπ πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ παξνπζηάδνληαο 

θαη ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ 

ινγαξηαζκό. 

3. Όπνην από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δελ ρνξεγείηαη ή κπνξεί 

λα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ην Σύλδεζκν, ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη κε ππεύζπλε 

δήισζή ηνπ λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, πξηλ ηε δηελέξγεηά ηεο 

δεκνπξαζίαο. Με ηε δήισζή ηνπ ζα δεζκεύεηαη εγγξάθσο όηη δελ ζπληξέρεη ζην 

πξόζσπό ηνπ ή ζηελ εηαηξεία πνπ ελδερόκελα εθπξνζσπεί, θαλέλα θώιπκα ζπκκεηνρήο 

κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.  

4. Τα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη γηα έιεγρν ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ κέρξη 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

5. Δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ελδηαθεξόκελνο πνπ δελ έρεη πξνζθνκίζεη 

θάπνην από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά. Επίζεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ελδηαθεξόκελνο πνπ ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία δελ δηαιακβάλνπλ θάπνην από 

ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

6. Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα θέξεη θαη εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ζα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο. 

7. Σηηο πεξηπηώζεηο επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο θαηαηίζεηαη ε ίδηα εγγύεζε, 

ππνινγηδόκελε όκσο επί ηνπ πνζνύ ηεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο. Η θαηαηηζέκελε εγγύεζε 
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επηζηξέθεηαη ζε απηνύο πνπ κεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία - πιελ ηνπ πιεηνδόηε - ακέζσο 

κεηά ηελ απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Σηνλ πιεηνδόηε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, αθνύ ηελ 

αληηθαηαζηήζεη κε άιιε πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ εηήζηνπ ηηκήκαηνο πνπ ηειηθά 

πξνζθέξζεθε από απηόλ ζηε δεκνπξαζία, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηεο 

νξηδόκελεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζώο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε όισλ ησλ 

όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ 

πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ απηήο. 

 

Άπθπο 6ο 

Σπόπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ - ανάδειξη πλειοδόηη 

1. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη θαλεξόο θαη νη δηαγσληδόκελνη ζα πιεηνδνηνύλ πξνθνξηθά 

ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο ζα γξάθνληαη ζην πξαθηηθό κε ηε 

ζεηξά πνπ εθθσλήζεθαλ κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ 

πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη ηειηθά επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ γξαπηώο 

ηπρόλ ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Επηηξνπή 

Δηαγσληζκνύ, κλεκνλεύνληαη ζην πξαθηηθό θαη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη γη' 

απηέο κε πιήξε αηηηνινγία, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

3. Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ππέξ απηνύ πνπ 

πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζό.  

4. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 7ο 

Όποι ηηρ ζύμβαζηρ - δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν 

1. Ο ρώξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο αίζνπζα δεμηώζεσλ. 

Δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ απαγνξεύεηαη. Ο θαηάινγνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ 

θαη ππεξεζηώλ ζα εθηππσζεί από ηνλ αλάδνρν θαη ζα είλαη θαιαίζζεηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σηνλ θαηάινγν ζα αλαγξάθεηαη σο ηίηινο: Αίζνπζα 

δεμηώζεσλ. Υπεύζπλνο αλάδνρνο: ............................., ηειέθσλν: ................ 

2. Σηελ αίζνπζα δεμηώζεσλ επηηξέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ θαη ε πώιεζε αγαζώλ, 

ζρεηηθώλ κε ηελ παξάζεζε δεμηώζεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ πνπ ηεινύληαη κεηά ηνλ 

εληαθηαζκό, ακέζσο ή θαζ’ όζν δηάζηεκα ν λεθξόο παξακέλεη εληαθηαζκέλνο ζην 

Κνηκεηήξην, πξνο αλάκλεζή ηνπ. Σηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη δεμηώζεηο κεηά ηελ 
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ηαθή, ηα κλεκόζπλα, επ’ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο νξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

από ην ζάλαην, θιπ. 

3. Ο Σύλδεζκνο δελ θέξεη θακηά επζύλε απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα 

ηελ ύπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή 

κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Αθόκα, απνθιείεηαη ζην κηζζσηή ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

4. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη 

νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ή ηξίησλ, βαξύλνπλ ην 

κηζζσηή. Απηόο δελ δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη ζην ρώξν θακηά απνιύησο ηξνπνπνίεζε ή 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε πνπ λα κεηαβάιιεη ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

Σπλδέζκνπ, νύηε θαη λα επηθέξεη αιινηώζεηο. Τπρόλ παξέκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

Σπλδέζκνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ιόγσ παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο 

παξνύζαο. Ο κηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πδξνιεςία, απνρέηεπζε, 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, θσηηζκό, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο θαη νθείιεη λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκόδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο γηα λα ζπλδεζεί κε 

ην αληίζηνηρν δίθηπν. 

5. Αλ πξνθύςεη ζέκα εγθαηάζηαζεο θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, ην είδνο θαη ε ζέζε νξίδεηαη από 

ηελ ηερληθή ππεξεζία. Η δαπάλε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζα βαξύλεη ην κηζζσηή. Απηόο 

ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα εγθαηαζηήζεη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηε 

λνκνζεζία ππξνζβεζηήξεο ή θαη άιια κέζα αζθαιείαο θαη εηδνπνίεζεο. 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ θαη ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Επίζεο, νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

λα ιάβεη ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηε λόκηκε άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηνπ.  

7. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη κε ζρνιαζηηθόηεηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ 

εζσηεξηθώλ - εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ θαη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο εθ ηνπ λόκνπ θαλόλεο πγηεηλήο. 

8. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηνπ πιεηνδόηε ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο θαη νη δύν δηθαηνύληαη λα νξίζνπλ από έλα δηαηηεηή, 

απνζθνπώληαο ζηελ επίιπζε ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε. Εάλ ηνύην δελ 

επηηεπρζεί ην θάζε κέξνο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε. 
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9. Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ζα είλαη πξνζηηέο θαη ζα ππόθεηληαη ζε έιεγρν 

από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

πεξηιακβάλεη ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηνπ θαη δεμίσζε, ε νπνία ηειείηαη κεηά ηελ 

ηαθή, (θαθέο ειιεληθόο, θνπινπξάθη, ζνθνιαηέλην θέξαζκα, θνληάθ), ζε ηηκή όρη 

κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ επξώ (3,00 €) αλά άηνκν, ρσξίο ΦΠΑ. Οη αλσηέξσ ηηκέο ζα 

αλαπξνζαξκόδνληαη, γηα θάζε επόκελν έηνο θαηά πνζνζηό ίζν κε απηό πνπ ζα 

απμνκεηώλεηαη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, 

ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο. Η Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπή όηαλ δηαπηζηώζεη όηη δελ ηεξνύληαη ηα παξαπάλσ, όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα 

θαη ηηο ηηκέο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ, κε απόθαζή ηεο επηζεκαίλεη ην 

γεγνλόο ζηνλ αλάδνρν. Μεηά ηελ ηξίηε ππόδεημε θαη εθόζνλ δελ ππάξμεη ζπκκόξθσζε 

ηνπ αλαδόρνπ, θηλείηαη δηαδηθαζία έθπησζεο. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη άξηζηε πνηόηεηα αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, λα 

εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο κε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό, λα θξνληίδεη κε ππεπζπλόηεηα θαη 

ζρνιαζηηθόηεηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθό απηνύ 

νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κε επγέλεηα θαη κε πλεύκα θαιήο 

ζέιεζεο, θαηαλόεζεο θαη αλεθηηθόηεηαο. 

11. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ ίδηα πνηόηεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ πξνο όινπο ηνπο 

πνιίηεο. Επίζεο, ππνρξενύηαη γηα ηηο ίδηεο παξερόκελεο ππεξεζίεο λα δηαηεξεί ην απηό 

ηηκνιόγην. Αλ δηαπηζησζεί κεξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε πξνο νξηζκέλνπο πνιίηεο ή 

γξαθεία ηειεηώλ, ηόηε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή κε απόθαζή ηεο πξνεηδνπνηεί ηνλ 

αλάδνρν. Μεηά ηελ ηξίηε πξνεηδνπνίεζε θαη εθόζνλ δελ ππάξμεη ζπκκόξθσζε ηνπ 

αλαδόρνπ, θηλείηαη δηαδηθαζία έθπησζεο. 

12. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ αίζνπζα δεμηώζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε, ηηο ππέξ 

απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηήο θαη γεληθά λα ηελ πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε 

ηξίηνπ κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνύληαη. Γηα ηπρόλ ακέιεηα ηνπ 

επζύλεηαη έλαληη ηνπ Σπλδέζκνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ 

κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Υπνρξενύηαη αθόκε, κόιηο ιήμεη ε 

ζύκβαζε, λα απνδώζεη ην ρώξν ειεύζεξν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρόλ 

πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη από απηό θαλέλα 

νηθνδνκήζηκν πιηθό. Τα πιηθά απηά ζα παξακείλνπλ γηα όθεινο ηνπ Σπλδέζκνπ, ρσξίο 

απνδεκίσζε. Οηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζα βαξύλεη απηόλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε 

ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ην Σύλδεζκν. 

13. Τν πξνζσπηθό ηνπ πιεηνδόηε ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, 

ηαρείαο εμππεξέηεζεο θαη εκθάληζεο, ε νπνία ζα είλαη νκνηόκνξθε θαη θαιαίζζεηε. Η 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ, νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, νη ινηπέο εηζθνξέο, 
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επηβαξύλζεηο θαη θάζε άιιε ηπρόλ εηζθνξά ή απνδεκίσζε, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

πιεηνδόηε. 

14. Ο πιεηνδόηεο νθείιεη λα ηεξεί ζπζηεκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα ελεκεξώλεη ην Σύλδεζκν γη' απηά, εθόζνλ ηνπ 

δεηεζεί. 

15. Οη ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπγγελείο γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεηνδόηε, έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ιεηηνπξγία απηνύ.  

16. Ο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ, νύηε απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

Σε αληίζεηε πεξίπησζε θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ 

παξόλησλ όξσλ.  

17. Απαγνξεύεηαη ε κεξηθή ή νιηθή παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ηξίην, ε πξόζιεςε 

ζπλεηαίξνπ θαη ε ζησπεξή αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο. Επίζεο, απαγνξεύεηαη ζηνλ 

πιεηνδόηε λα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ηξίην ιόγσ αζζελείαο ηνπ, αλ 

πξσηύηεξα δελ ην γλσξίζεη ζην Σύλδεζκν θαη πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά πεξί ηεο αζζελείαο 

ηνπ πηζηνπνηεηηθά από λνζνθνκείν.  

18. Ο πιεηνδόηεο γηα όζν ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θάλεη ρξήζε ηνπ ρώξνπ, νθείιεη 

λα θαηαβάιιεη ζην Σύλδεζκν απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε, πνζό ίζν κε ην κίζζσκα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ έιεμε, εθόζνλ απηό πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκνπξαζία ζα είλαη 

κηθξόηεξν ή θαη ίζν πξνο ην λέν κίζζσκα αλ απηό είλαη κεγαιύηεξν ηνπ πξνεγνύκελνπ. Ο 

πιεηνδόηεο ηνλ όξν απηό απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηείηαη δε ηνπ δηθαηώκαηνο 

πξνζθπγήο ηνπ ζην δηθαζηήξην γηα επίιπζε ηπρόλ δηαθσλίαο ή θαη κείσζεο ησλ πνζώλ 

απηώλ. 

19. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Σύλδεζκν 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 Σπλδέζκνπ. 

20. Η αίζνπζα δεμηώζεσλ δηαζέηεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηε Δ.Ε.Η., ύδαηνο από 

ηελ Ε.Υ.Α.Θ. θαη ηε γεώηξεζε ηνπ Σπλδέζκνπ. Οη παξνρέο απηέο ζπλδένληαη κε ηα δίθηπα 

ηνπ Σπλδέζκνπ. Μέρξη ηε δεκηνπξγία μερσξηζηώλ δηθηύσλ, ν πιεηνδόηεο ζα θαηαβάιεη 

πξνο ην Σύλδεζκν ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θαηαλάισζε, ε νπνία ζα πξνθύπηεη από εηδηθνύο 

κεηξεηέο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Σύλδεζκνο ζηνπο κεηξεηέο ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηύνπ. Σε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξάηηεη ηνύην, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο παξνύζαο. 
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21. Η αίζνπζα δεμηώζεσλ δελ δηαζέηεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ. Με ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ, ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη έπεηηα από 

ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, λα εγθαηαζηήζεη αμηόπηζην θαη 

αζθαιέο ζύζηεκα ζέξκαλζεο, ηθαλό λα ζεξκαίλεη όιν ην ρώξν ηεο αίζνπζαο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ.  

 

Άπθπο 8ο 

Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Ο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο απηνύ νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ πιεηνδόηε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο απόθαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη επαλαιεπηηθή 

δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη εγγπεηή, ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν γηα 

ηελ «επί έιαηηνλ δηαθνξά» ηνπ ηηκήκαηνο από εθείλν ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο. 

Απηό ηζρύεη θαη όηαλ θεξύζζεηαη έθπησηνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε 

ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά. 

2. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο νθείιεη λα θαηαβάιεη εθάπαμ 

θαη πξνθαηαβνιηθά ην κίζζσκα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδόηεο δελ θαηαβάιεη ην παξαπάλσ πνζό δελ είλαη δπλαηή ε 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο.  

4. Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ε 

ζύκβαζε θαηαγγειζεί ή ν αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο, επηζηξέθεηαη ζ' απηόλ ην κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ πξνθαηάβαιε θαη αληηζηνηρεί 

γηα ηε κε κηζζσκέλε πεξίνδν. Καηαπίπηεη, όκσο, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθόζνλ 

από ηελ απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

5. Ωο ειάρηζην όξην πξνζθνξάο θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νξίδεηαη ην πνζό πνπ 

θαηαθπξώζεθε ζην όλνκά ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο. 

6. Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη, επαλαιακβάλεηαη θαη εγθξίλεηαη κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 270/1981 θαη ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006). 

7. Απνθιείεηαη ζηνλ πιεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
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Άπθπο 9ο 

Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ 

1. Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη αλ ζηνλ ηόπν θαη θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηάο ηεο δελ 

εκθαληζζεί ελδηαθεξόκελνο λα ζπκκεηάζρεη ζ' απηήλ. Καηά ηελ επαλάιεςε απηήο κπνξεί 

ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο όξνπο, θαζώο θαη ην ειάρηζην πνζό (ηηκή 

εθθίλεζεο) εηήζηνπ κηζζώκαηνο. 

2. Τν απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 

3. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη αλ ν πιεηνδόηεο, ρσξίο λόκηκν ιόγν, δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

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

δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981 θαη ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006). 

 

Άπθπο 10ο 

Λοιπέρ διαηάξειρ 

1. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη: 

α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

β) Τελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο κε ηελ ππνρξέσζε απηνύ θαη ηνπ 

εγγπεηή γηα ηνλ ππνιεηπόκελν κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ρξόλν πξνο ηελ άκεζε θαη 

αιιειέγγπα πιεξσκή ησλ κηζζσκάησλ, αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ηε 

δηαθνξά δε ηνπ κηζζώκαηνο αλ θαηά ηε λέα επηηεπρζεί κηθξόηεξν κίζζσκα, ιόγσ 

πνηληθήο ξήηξαο. 

γ) Τελ ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί από απηόλ 

ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο θαη αλαπόδεηθηνπ απνδεκίσζεο. Δελ απνθιείεηαη αθόκε λα 

επηδηώμεη ν Σύλδεζκνο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα 

ππνζηεί από ηελ παξαπάλσ ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κηζζσηή ιύζε ζύκβαζεο. 

2. Τα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζην 

ηύπν βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Σε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, εηζπξάηηνληαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ. 

3. Πεξίιεςε ησλ όξσλ λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη λα 

δεκνζηεπζεί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ 

εθεκεξίδα «Μαθεδνλία». 
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 Γ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο λα δεκνζηεπζεί κηα θνξά ζηελ 

εκεξήζηα εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη λα ηνηρνθνιιεζεί 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 Δ. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 92. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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