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09 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2021 

   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΘΜΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΘΜΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ  

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΜΙΘΩΘ ΔΤΟ ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΘΝ ΟΔΟ 

ΠΕΜΑΗΟΓΛΟΤ 1, ΣΘ ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΔΘΜ. ΣΑΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

ΕΜΒΑΔΟΤ 23,75 Σ.Μ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΑΙ ΣΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

ΣΘ ΝΕΑΠΟΛΘ ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΜΒΑΔΟΤ 10,30 Σ.Μ 

 

ΣΙΜΘ ΠΡΩΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ : 150,00 € ΜΘΝΙΑΙΩ  (ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ) 

ΣΙΜΘ ΠΡΩΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ : 100,00 € ΜΘΝΙΑΙΩ  (ΝΕΑΠΟΛΘ) 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

                                            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  

Διακθρφςςει δθμόςια φανερι προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με τθν επωνυμία ΑΠΟΔΜ, για τθν εκμίςκωςθ δφο κυλικείων  που 

βρίςκονται ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1 εντόσ του Δθμοτικοφ ταδίου Μυτιλινθσ και ςτθ Νεάπολθ 

Μυτιλινθσ εντόσ του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου.  

Η δθμοπραςία κα πραγματοποιθκεί με τουσ εξισ όρουσ: 

 

Ά ρ κ ρ ο  1ο 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

        1. Ιςχφον κεςμικό πλαίςιο:  Π.Δ.270/81, περί κακοριςμοφ των όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν 

για εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ πραγμάτων των Διμων και Κοινοτιτων και Ν.Π.Δ.Δ., και άρκρα 103 και  

192  του Ν. 3463/06  

        2.Σα κυλικεία βρίςκονται ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1  εντόσ του Δθμοτικοφ ταδίου Μυτιλινθσ 

και ςτθ Νεάπολθ Μυτιλινθσ εντόσ του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου, και ωσ εκ τοφτου εξαιροφνται των 

εμπορικϊν μιςκϊςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 1 περ. ιβ του Π.Δ. 34/95, 

όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 2741/99. 

     3.Αρκρο 72  του Ν.3852/10,όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε και ιςχφει απϋτθν παρ.1 του άρκρου 3 

του Ν. 4623/2019. 

     4.Αρικμ . 26/2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟΔΜ. 

 

Ά ρ κ ρ ο  2ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΚΙΝΘΣΩΝ (ΜΙΘΙΟΤ) 

1) Αναψυκτιριο - Κυλικείο που βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά εντόσ του Δθμοτικοφ ταδίου 

Μυτιλινθσ ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1 ,εμβαδοφ 23,75 τ.μ .  

2) Κυλικείο που βρίςκεται ςτθν 73θ Εκνικι Οδό Μυτιλινθσ Κρατιγου (ΝΕΑΠΟΛΗ) εντόσ του 

Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου , εμβαδοφ 10,30 τ.μ.  

3) Σα κυλικεία αυτά διακζτουν παροχι φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

4) Επίςθσ και ςτα 2 κυλικεία υπάρχει πρόςβαςθ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 
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Ά ρ κ ρ ο  3ο 

ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ 

Οι προσ εκμίςκωςθ χϊροι , ιτοι τα δφο ανωτζρω περιγραφόμενα κυλικεία, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για τθ λειτουργία κυλικείων, απαγορευμζνθσ  ρθτά 

οποιαςδιποτε μεταβολισ, προςκικθσ, μετατροπισ ι επζμβαςθσ χωρίσ τθν άδεια κάκε 

αρμόδιασ υπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που πραγματοποιθκεί τζτοιου είδουσ προςκικθ, επζμβαςθ 

κ.λ.π όλα τα ζξοδα κα επιβαρφνουν το μιςκωτι κακϊσ και οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ κ.λ.π. 

ε περίπτωςθ που ο αναδειχκείσ πλειοδότθσ κελιςει να προβεί ςε οποιαδιποτε επιςκευι ι 

ανακαίνιςθ του μιςκίου, τα ζξοδα κα βαρφνουν τον ίδιο, ο δε χρόνοσ επιςκευισ κα κεωρθκεί ωσ 

χρόνοσ μίςκωςθσ.  

Ο μιςκωτισ με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία δθλϊνει ότι το μίςκιο τυγχάνει τθσ απολφτου 

αρεςκείασ και αποδοχισ του. Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι 

κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, τθσ οποίασ τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ αυτόσ 

οφτε για τθν φπαρξθ τυχόν δουλείασ επϋ αυτοφ οφτε, ςυνεπϊσ, υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι ι 

μείωςθ του μιςκϊματοσ εξϋ αυτοφ του λόγου ι ςε λφςθ τθσ μίςκωςθσ.  

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όριά 

του και τον εν γζνει μίςκιο χϊρο ςτθν καλι κατάςταςθ, ςτθν οποία τον παρζλαβε, 

προςτατεφοντάσ τον από κάκε καταπάτθςθ, παράνομθ είςοδο ι ανζγκριτθ εγκατάςταςθ, 

διαφορετικά ευκφνεται εισ ολόκλθρον με τον υπαίτιο ςε αποηθμίωςθ για κάκε φκορά ι βλάβθ 

εκτόσ βεβαίωσ εκείνων που επζλκουν από τθ ςυνικθ χριςθ. 

 

Ά ρ κ ρ ο  4ο 

Διάρκεια εκμίςκωςθσ- αναπροςαρμογι μιςκϊματοσ 

Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ. Οι μιςκϊςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του π.δ. 34/1995 και ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 

50/28.02.2014 τεφχοσ Α') δθλ. μετά τισ 28.02.2014 διζπονται από τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τουσ, 

τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και του π.δ. 34/1995, με τθν εξαίρεςθ των άρκρων 5-6, 16-18, 

2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτοφ. Οι μιςκϊςεισ του εδαφίου αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

13 του Ν. 4242/2014 ιςχφουν για τρία (3) ζτθ, ακόμθ και αν ζχουν ςυμφωνθκεί για βραχφτερο ι 

για αόριςτο χρόνο, και μπορεί να λυκοφν με νεότερθ ςυμφωνία που αποδεικνφεται με ζγγραφο 

βζβαιθσ χρονολογίασ. Η καταγγελία γίνεται εγγράφωσ και τα ζννομα αποτελζςματά τθσ 

επζρχονται τρεισ (3) μινεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ. (άρκρο 13 παρ. 1 Ν.4242/2014). 

Προφορικι ι ςιωπθρι παράταςθ τθσ μίςκωςθσ ι αναμίςκωςθσ ρθτϊσ αποκλείεται.  Παράταςθ  

τθσ μίςκωςθσ  μπορεί να γίνει κατόπιν αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 

αναπροςαρμόηοντασ το μίςκωμα. Μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000022800_S0000084877
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παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε 

αποηθμίωςθ. 

  Tο μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται κάκε ζτοσ κατά το επίςθμο ποςοςτό τθσ μεταβολισ του 

Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του προθγοφμενου ζτουσ και μόνο ςε περίπτωςθ που αυτό 

εμφανίηει κετικό πρόςθμο. ε περίπτωςθ που εμφανίηει αρνθτικό πρόςθμο το μίςκωμα δεν κα 

μειϊνεται αλλά κα παραμζνει ωσ ζχει. Η ωσ άνω αφξθςθ κα υπολογίηεται επί του καταβλθκζντοσ 

το αμζςωσ προθγοφμενο ζτοσ, μιςκϊματοσ. ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ, το μίςκωμα 

κα αναπροςαρμόηεται  κατά τον ίδιο τρόπο. 

Εκτόσ από το ςυμφωνθκζν μίςκωμα, ο μιςκωτισ βαρφνεται με τθν πλθρωμι οποιουδιποτε 

τζλουσ, φόρου ι ειςφοράσ που βαρφνει το ακίνθτο, δθμόςιου ι δθμοτικοφ. Επίςθσ, με το ςφνολο 

του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου (3,6%) ι αν αυτό καταργθκεί με το αντίςτοιχο τζλοσ ι φόρο. 

 

Ά ρ κ ρ ο  5ο 

Μίςκωμα 

Σο   μθνιαίο μίςκωμα κα καταβάλλεται μζχρι το τζλοσ  κάκε μιςκωτικοφ μινα ςτο Σαμείο του 

Ν.Π.Δ.Δ του Ακλθτικοφ και Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ, ι απϋευκείασ ςτον 

Σραπεηικό λογαριαςμό του Νομικοφ Προςϊπου και τθν ίδια θμζρα κα κοινοποιεί ο μιςκωτισ ςτο 

Σαμείο του ΑΠΟΔΜ το τραπεηικό  κατακετιριο για τθν ζκδοςθ του αντιςτοίχου γραμματίου 

είςπραξθσ. Η καταβολι  του  κα αποδεικνφεται  μόνο εγγράφωσ, αποκλειομζνου  κάκε  άλλου 

αποδεικτικοφ μζςου. 

ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν καταβολι του μιςκϊματοσ ο μιςκωτισ κα εξϊνεται βίαια κατά 

τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ και ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να αξιϊςει 

αποκατάςταςθ πάςθσ ηθμίασ (κετικισ ι αποκετικισ) που υπζςτθ από τθν πρόωρθ λφςθ τθσ 

μίςκωςθσ. Θα λαμβάνονται δε όλα τα αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν.Δ 356/76 (ΚΕΔΕ), για τθν εξαςφάλιςθ του ΑΠΟΔΜ. 

 

Ά ρ κ ρ ο  6ο 

Λοιποί όροι τθσ μίςκωςθσ 

6.1. Τποχρεϊςεισ του μιςκωτι 

1) Δεν επιτρζπεται καμία μείωςθ του μιςκϊματοσ ι αποηθμίωςθ του μιςκωτι για οποιαδιποτε 

αιτία. 

2) Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ, ζκπτωςθ ι απαλλαγι από τθ ςχετικι 

υποχρζωςι του λόγω αργιϊν, απεργιϊν, κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο, τισ διακοπζσ των 

Χριςτουγζννων, Πάςχα ι για το χρόνο που διενεργοφνται εργαςίεσ ςτον Ακλθτικό χϊρο 

προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ. Εξαίρεςθ αποτελεί μόνο θ περίπτωςθ που ςταματά θ λειτουργία 

του Ακλθτικοφ Κζντρου εξ ολοκλιρου για ζκτακτουσ λόγουσ (ευρείασ κλίμακασ προγραμματιςμζνθ 

ςυντιρθςθ, κεομθνίεσ κ.λ.π), οπότε ο μιςκωτισ κα δικαιοφται απαλλαγι από το μίςκωμα για το 
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ςφνολο του χρόνου που υπάρχει διακοπι λειτουργίασ. Προχπόκεςθ για απαλλαγι από το 

μίςκωμα είναι θ ζκδοςθ απόφαςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο μετά από αίτθςθ του μιςκωτι , θ 

οποία υποβάλλεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 15 θμερϊν από τθν τελευταία θμζρα του 

χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο αιτείται τθν απαλλαγι. 

3) Απαγορεφεται θ υπεκμίςκωςθ του μιςκίου ι παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ςε τρίτο. 

Απαγορεφεται επίςθσ θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου χωρίσ τθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

ΑΠΟΔΜ, θ οποία μπορεί να δοκεί με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και με τθν 

προχπόκεςθ ότι ο ςυνζταιροσ κα παρζχει τισ εγγυιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (πζραν τθσ 

προςκόμιςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και εγγυθτι) και κα υπογράψει ωσ αλλθλόχρεοσ οφειλζτθσ. 

Αποχϊρθςθ του αρχικοφ μιςκωτι και μεταβίβαςθ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ ςε άλλο, επιτρζπεται 

μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, πάντα μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και 

εφόςον ο νζοσ μιςκωτισ κα παρζχει τισ εγγυιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

ε περίπτωςθ κανάτου του μιςκωτι κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ θ ςφμβαςθ κεωρείται 

αυτοδικαίωσ λυμζνθ και δεν αναγνωρίηεται δικαίωμα ςυμβατικό ι μθ ςτουσ κλθρονόμουσ του 

αποβιϊςαντοσ μιςκωτι. Σο μίςκιο περιζρχεται αυτοδικαίωσ ςτθν κατοχι του ΑΠΟΔΜ. Διατθρεί 

όμωσ ο ΑΠΟΔΜ το δικαίωμα να ανακζςει ςε ζναν εκ των κλθρονόμων, εάν υπάρχει πρόςωπο που 

κα υποδεικνφεται από αυτοφσ ωσ κατάλλθλο, να κζςει αυτόν ςτθν κρίςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου και ςτθ ςυνζχεια υπό τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, με τθν προχπόκεςθ 

ότι το πρόςωπο αυτό κα παρζχει τισ εγγυιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (πζραν τθσ προςκόμιςθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ και εγγυθτι) . 

4) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ για τθν κοινι θςυχία, κακαριότθτα και υγιεινι, 

είναι υποχρεωμζνοσ να λειτουργεί το κυλικείο ςυνζχεια όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ μίςκωςθσ 

και ειδικότερα : α) όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ του Δθμοτικοφ ταδίου, όπωσ 

κακορίηονται βάςει προγράμματοσ που εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ  Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, 

χωρίσ κανζνα δικαίωμα παρζμβαςθσ ωσ προσ αυτό του μιςκωτι β) κατά τθ διάρκεια εκδθλϊςεων, 

αγϊνων κ. λ. π εκτόσ του ςυνικουσ ωραρίου λειτουργίασ. 

5) Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ενεργιςει για τθν ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

καταςτιματοσ. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναρτιςει πίνακα ςτον οποίο κα αναγράφεται το 

τιμολόγιο των προςφερομζνων ειδϊν και τον οποίο κα τοποκετιςει ςε εμφανι κζςθ του μιςκίου 

και να διατθρεί ταμειακι μθχανι. Σα είδθ τα οποία επιτρζπεται βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

και οπωςδιποτε είναι απαραίτθτο να προςφζρονται ςτα κυλικεία είναι εμφιαλωμζνα νερά, 

αναψυκτικά , ιςοτονικά ποτά, ηεςτόσ και κρφοσ καφζσ, είδθ τυποποιθμζνων ςνακ και γλυκϊν, 

ςάντουιτσ και χυμοί φροφτων. Απαγορεφεται θ διάκεςθ και χριςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν. Οι 

τιμζσ πϊλθςθσ των ανωτζρω προϊόντων, κα είναι τιμζσ διάκεςθσ προϊόντων ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ .Κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κυλικείου κα πρζπει να 

παρευρίςκεται ο μιςκωτισ ι  εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του. Οποιεςδιποτε άλλεσ 

προχποκζςεισ λειτουργίασ του κυλικείου αποτελοφν ευκφνθ του μιςκωτι. 

Συχόν φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ εκκρεμότθτεσ που απορρζουν από τθν λειτουργία του 

κυλικείου βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. 

6) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να εξοπλίςει με δαπάνθ και ευκφνθ του το κυλικείο με τα απαραίτθτα 

(ψυγεία, βιτρίνεσ, ςκεφθ, ςυςκευζσ ) για τθν άριςτθ λειτουργία του. Ο ΑΠΟΔΜ ζχει δικαίωμα να 
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αποκλείςει τθν εγκατάςταςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ που κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ του 

ενδζχεται να προκαλζςει πρόβλθμα τεχνικισ φφςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ακλθτικοφ χϊρου. 

Επίςθσ πρζπει να μεριμνά για τθν αιςκθτικι του χϊρου και να μθν αποκθκεφει ςτο μίςκιο 

εφφλεκτα υλικά.   

7) Απαγορεφεται θ παρζμβαςθ ςτο μίςκιο, με τρόπο που αλλοιϊνει τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό 

τθσ καταςκευισ. Για κάκε παρζμβαςθ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλοίωςθ του μιςκίου ι του 

περιβάλλοντα χϊρου, απαιτείται ζγγραφθ ζγκριςθ του ΑΠΟΔΜ, άλλωσ αυτό ςυνιςτά λόγο ζξωςισ 

του. 

8) Η χριςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ  και νεροφ βαρφνει τον μιςκωτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να 

καταβάλλει εμπρόκεςμα και ανελλιπϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο μίςκιο τουσ 

λογαριαςμοφσ που βαρφνουν το μίςκιο, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που κατά τθ ςυνικεια και 

το νόμο βαρφνει τον μιςκωτι.   

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ςυνδζςει επ’ ονόματί του ςε διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ τισ παροχζσ ρεφματοσ και φδατοσ υπογράφοντασ τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ με τθν 

ΔΕΤΑΛ και τουσ λοιποφσ οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ. 

9) Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ, επικόλλθςθ κ.λ.π. διαφθμίςεων ςτο μίςκιο από το μιςκωτι, όπωσ 

επίςθσ φωτεινϊν επιγραφϊν και πινακίδων.  

10)Απαγορεφεται απολφτωσ ςτον μιςκωτι να εναποκζςει ςτο μίςκιο αντικείμενα ι υλικά άςχετα 

με τον προοριςμό του μιςκίου και ικανά να προξενιςουν βλάβθ ς’ αυτό ι κίνδυνο πυρκαγιάσ. Για 

τα ανωτζρω φζρει ακζραια ευκφνθ ο μιςκωτισ. 

11) Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να δζχεται κάκε ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου 

και του ΑΠΟΔΜ, προκειμζνου να ελζγχεται ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθσ 

μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του μιςκωτι να δεχκεί τον ανωτζρω ζλεγχο, ο 

ΑΠΟΔΜ μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ και να επιδιϊξει τθν αποηθμίωςθ του για 

κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που μπορεί να υποςτεί εξαιτίασ τθσ καταγγελίασ αυτισ. 

 

 

6.2 Απόδοςθ μιςκίου   

1) Η απόδοςθ του μιςκίου κα γίνει τθν προβλεπόμενθ θμζρα λιξθσ τθσ μίςκωςθσ και κα 

υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοςθσ παραλαβισ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του ΑΠΟΔΜ. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται χωρίσ όχλθςθ ι προειδοποίθςθ ανυπερκζτωσ και απροφαςίςτωσ να 

αποδϊςει ελεφκερθ και ακϊλυτθ τθ χριςθ του μιςκίου με όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ.  Επίςθσ, 

υπάρχει υποχρζωςι του εκμιςκωτι όπωσ κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ να αποςφρει όλα τα κινθτά 

(και μόνο) πράγματά του, ειδάλλωσ κεωρείται ότι εκχωροφνται δωρεάν ςτον ΑΠΟΔΜ.  ε 

περίπτωςθ υπερθμερίασ ωσ προσ τθν απόδοςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου, ο μιςκωτισ υποχρεοφται 

α) ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του ΑΠΟΔΜ, καταπίπτουςασ ςε βάροσ του και τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, β) ςε καταβολι ποινικισ ριτρασ για αναπόδεικτθ ηθμία για κάκε θμζρα 
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κακυςτζρθςθσ ποςοφ ίςου με το 1/10 του μιςκϊματοσ του τρζχοντοσ ζτουσ ςτο χρόνο εκείνο, 

επιπλζον τθσ οφειλόμενθσ αποηθμίωςθσ χριςθσ. 

2)Σο μίςκιο κα αποδοκεί από τον μιςκωτι ςτον ΑΠΟΔΜ ςτθν κατάςταςθ που το παραλαμβάνει 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 

Εάν κατά τθν απόδοςθ του μιςκίου διαπιςτωκοφν φκορζσ, ηθμιζσ ι βλάβεσ πζραν τθσ ςυνικουσ 

χριςθσ, αυτζσ κα πρζπει να αποκαταςτακοφν από τον μιςκωτι εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, άλλωσ ο 

εκμιςκωτισ δικαιοφται να προβεί ςτθν αποκατάςταςθ των φκορϊν, ηθμιϊν, βλαβϊν, να 

παρακρατιςει από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθν δαπάνθ των επιςκευϊν τουσ και να 

διεκδικιςει δικαςτικά κάκε περαιτζρω δικαίωμά του. 

  

6.3 Λφςθ τθσ μίςκωςθσ  

 Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ λφεται υποχρεωτικά με τθν πάροδο του χρόνου για τθν οποία 

ςυμφωνικθκε. Προφορικι ι ςιωπθρι παράταςθ τθσ μίςκωςθσ ι αναμίςκωςθ ρθτϊσ αποκλείεται. 

Πριν από τθ ςυμβατικι λιξθ θ μίςκωςθ λφεται: 

-  Αυτοδικαίωσ λόγω νομικισ ανικανότθτασ του μιςκωτι. 

- Δικαίωμα για μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχει ο ΑΠΟΔΜ όταν καταςτεί αναγκαία θ ιδιόχρθςθ 

του μιςκίου. 

- ε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ  ςτερθκεί τθν ελεφκερθ διαχείριςθ τθσ επιχείρθςισ του, ι 

επιβλθκοφν ς’αυτόν οποιοιδιποτε νομικοί περιοριςμοί. 

-ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ για παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ, οι 

οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και για λόγουσ που προβλζπει ο Αςτικόσ Κϊδικασ ι άλλοσ 

νόμοσ. 

 Η δια καταγγελίασ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ από τον ΑΠΟΔΜ εξαιτίασ ςυμβατικισ παράβαςθσ του 

μιςκωτι, κα ζχει τισ  παρακάτω ςυνζπειεσ: 

- Σθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ωσ ποινικισ ριτρασ για αναπόδεικτθ ηθμία, χωρίσ 

ςυμψθφιςμό με οφειλόμενα μιςκϊματα. 

- Ότι κακίςτανται απαιτθτά και λθξιπρόκεςμα και τα άλθκτα μιςκϊματα  

Κανζνα δικαίωμα για αποηθμίωςθ ςε βάροσ του ΑΠΟΔΜ  δεν γεννάται ςε περίπτωςθ καταγγελίασ 

ι λφςθσ τθσ μίςκωςθσ για οποιαδιποτε αιτία, ακόμθ και εξαιτίασ βίαιθσ διακοπισ τθσ μιςκωτικισ 

ςφμβαςθσ, ακόμθ και αν οι λόγοι τθσ καταγγελίασ ι τθσ λφςθσ αφοροφν τον ΑΠΟΔΜ. 

 

Ά ρ κ ρ ο  7ο 

Διαδικαςία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 
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1) Η εκμίςκωςθ του περιγραφομζνου παραπάνω μιςκίου (και των δφο κυλικείων) κα διενεργθκεί 

από Σριμελι Επιτροπι όπωσ ορίςτθκε με Α.Δ. με φανερι, πλειοδοτικι και προφορικι 

δθμοπραςία ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου εντόσ του Δθμοτικοφ 

ταδίου Μυτιλινθσ ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1, τθν 9θ Δεκεμβρίου 2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα  

12:00 π.μ.  

  Αν θ δθμοπραςία αποβεί άγονθ κα επαναλθφκεί ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Π.Δ.270/1981 με 

τουσ ίδιουσ όρουσ ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΑΠΟΔΜ που 

βρίςκεται ςτθν οδό Πεςμαηόγλου 1,  ςε θμερομθνία που κα οριςτεί ςτθν  περιλθπτικι διακιρυξθ 

επαναλθπτικισ Δθμοπραςίασ του ΑΠΟΔΜ . 

2) Σο ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ (μθνιαίου μιςκϊματοσ) ορίηεται ςτο ποςό των εκατόν 

πενιντα  ευρϊ (150,00€) για το Αναψυκτιριο – Κυλικείο του Δθμοτικοφ ταδίου Μυτιλινθσ, και 

(100,00) για το κυλικείο ςτο κλειςτό Γυμναςτιριο ςτθ Νεάπολθ Μυτιλινθσ. 

3) Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι μεταβαίνει 

αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο 

πλειοδότθ. 

4) Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι πριν από 

τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία πρζπει να παρουςιάςει το για το ςκοπό αυτό νόμιμο 

ειδικό πλθρεξοφςιο από ςυμβολαιογράφο.  

5) Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ 

τθσ δθμοπραςίασ ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ, ι βεβαίωςθ του 

Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ςϋ αυτό από αυτόν που επικυμεί να 

λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι άλλον που ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηόμενου, ποςοφ 

ίςου με το 10% του ορίου πρϊτθσ προςφοράσ, υπολογιηόμενου για ζνα ζτοσ. Η παραπάνω 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται με τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν κατά το άρκρο 10 περ. 2 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 6) Ο ενδιαφερόμενοσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, που κα υπογράψει τα 

πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ κακιςτάμενοσ αλλθλζγγυοσ και ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ μετά του 

τελευταίου πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, 

παραιτοφμενοσ τθσ ενςτάςεωσ διηιςεωσ. 

7) Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ επί τθσ δθμοπραςίασ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να 

ςυμμετάςχει ςτθν δθμοπραςία που δεν πλθροί τουσ όρουσ που προβλζπονται από τθν διακιρυξθ 

αναγράφεται ςτα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ επί απλοφ χάρτου. 

8) Η Οικονομικι Επιτροπι εφόςον κρίνει ςυμφζρουςα τθν προςφορά του πλειοδότθ αποφαςίηει 

τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ χωρίσ κακυςτζρθςθ . 

9) Αυτόσ που κα αναδειχκεί τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα προσ 

αποηθμίωςθ από τθν μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του 

ΑΠΟΔΜ ι τθσ Διοικθτικισ Αρχισ. 
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Ά ρ κ ρ ο  8ο 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ-κωλφματα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθ  δθμοπραςία,  ζχουν  οποιαδιποτε  φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 

ενϊςεισ  προςϊπων  ι  κοινοπραξίεσ  τθσ  θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

2. τθ δθμοπραςία δεν γίνονται δεκτοί: 

α) Όςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου 

διότι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

β) Όςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Όςοι τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ 

ςε πτϊχευςθ ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

γ) Όςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςο αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι ι 

ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

δ) Όςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν πλθρωμι των φόρων 

ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

ε) Όςοι προςκομίςουν ψευδείσ δθλϊςεισ ι δεν προςκομίςουν οποιοδιποτε από τα κατωτζρω 

αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογθτικά ι δεν παρουςιάςουν εγγυθτι κατά το άρκρο 7 περ. 7. 

                                                 

Ά ρ κ ρ ο  9ο 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

1. Φυςικά πρόςωπα: 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά:   

α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 7 περ. 5 τθσ παροφςασ. 

β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ και ο εγγυθτισ 

του δεν ζχουν καταδικαςτεί για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ. 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ αρικ. 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ε.Ε., β) δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 

τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ/5/1997 (21)και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ αρικ. 

98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου, γ)απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρ. Κοινοτιτων, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρικ. 91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του υμβουλίου, ε) 

υπεξαίρεςθ (375 Π.Κ.), ςτ) απάτθ (386-388 Π.Κ.) η) εκβίαςθ (385Π.Κ.), θ) πλαςτογραφία (216-218 

Π.Κ.), κ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.), λ) 

λθςτεία, μ) κλοπι. Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 

τριμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  
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γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου και του εγγυθτι ότι δεν ζχουν αποκλειςτεί τελεςίδικα 

από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου διότι δεν εκπλιρωςαν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

δ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ και ο εγγυθτισ του δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ,  παφςθ  εργαςιϊν, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 

ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

ε. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ και ο εγγυθτισ δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 

ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

ςτ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ και ο εγγυθτισ του 

είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

η. Βεβαίωςθ δθμοτικισ ενθμερότθτασ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ για το 

διαγωνιηόμενο και τον εγγυθτι του. 

θ. Αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου του ςυμμετζχοντοσ και του εγγυθτι του κακϊσ 

και αντίγραφο τθσ άδειασ παραμονισ για αλλοδαποφσ εκτόσ χωρϊν τθσ Ε.Ε. ι άδεια παραμονισ  

αν ζχουν ικαγζνεια κράτουσ- μζλουσ 

κ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ότι ζλαβε γνϊςθ και ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλαχτα. 

ι. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ρθτϊσ και ανεπιφφλαχτα ότι 

επιςκζφτθκε αυτοπροςϊπωσ το προσ ενοικίαςθ κτίριο, διαπίςτωςε τθν υπάρχουςα κατάςταςθ 

από πλευράσ φκορϊν και αναγκαίων καταςκευϊν, ϊςτε να καταςτεί αυτό λειτουργικό και 

κατάλλθλο για τθν κάλυψθ του ςκοποφ για τον οποίο προορίηεται, θ δαπάνθ δε αυτι κα βαρφνει 

τον ίδιο και δεν κα εγείρει ουδζποτε και ουδεμία αξίωςθ για τθν απαραίτθτθ δαπάνθ 

επιδιορκϊςεωσ τυχόν βλαβϊν – καταςκευϊν, κακόςον αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ τισ αναλαμβάνει ο 

ίδιοσ μθ ζχουςεσ καμία ςχζςθ με το καταβαλλόμενο μίςκωμα. 

ια. ε περίπτωςθ που κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου πρζπει να προςκομίςει όλα τα 

ανωτζρω δικαιολογθτικά για λογαριαςμό αυτοφ του οποίου πλειοδοτεί, προςκομίηοντασ 

επιπρόςκετα και πρόςφατο ειδικό πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ ςυντεταγμζνο από 

υμβολαιογράφο. 

2. Νομικά πρόςωπα : 

Σα ςυμμετζχοντα Νομικά πρόςωπα κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά :   

α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 7 περ. 5 τθσ παροφςασ. 

β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι οι ομόρρυκμοι εταίροι και 

διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριςτζσ ΕΠΕ, οι διαχειριςτζσ Ι.Κ.Ε., ο Πρόεδροσ και Διευκφνων 

φμβουλοσ Α.Ε., οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου  και ο εγγυθτισ του 



11 

 

ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί για: 1)υμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ αρικ. 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 

Ε.Ε., (2) Δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ/5/1997 (21) και ςτο 

άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ  δράςθσ αρικ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου, (3) Απάτθ, κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρ. 

Κοινοτιτων,(4) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρικ. 

91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του υμβουλίου, (5) Τπεξαίρεςθ (375 Π.Κ.), (6) Απάτθ (386-388 Π.Κ.), 

(7)Εκβίαςθ (385 Π.Κ.), (8) Πλαςτογραφία (216-218 Π.Κ.), (9) Ψευδορκία (224 Π.Κ.), (10)Δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), (11) Δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.), (12)Λθςτεία (380 Π.Κ.), (13)Κλοπι (372 Π.Κ.).Σο 

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου πριν από 

τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου κατά τα ανωτζρω του νομικοφ προςϊπου ότι αυτό 

δεν ζχει αποκλειςτεί τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου 

διότι δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  Σθν ίδια υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να 

προςκομίςει και ο εγγυθτισ. 

δ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι το 

νομικό πρόςωπο και ο εγγυθτισ του δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 

εκκακάριςθ,  αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

ε. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι το 

νομικό πρόςωπο και ο εγγυθτισ του δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ,  παφςθ  εργαςιϊν, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 

ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.   

ςτ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι το υποψιφιο νομικό πρόςωπο 

και ο εγγυθτισ του είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ςε ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. 

η. Βεβαίωςθ δθμοτικισ ενθμερότθτασ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου  Μυτιλινθσ που να 

αφορά το ςυμμετζχον νομικό πρόςωπο αλλά και το νόμιμο εκπρόςωπο του Ν.Π. κατά τα ανωτζρω, 

κακϊσ και τον εγγυθτι.  

θ. Αντίγραφο του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου με τισ τροποποιιςεισ του, επικυρωμζνο με 

θμερομθνία τθν προτεραία τθσ δθμοπραςίασ. 

κ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν 

τθν θμζρα υποβολισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο ζχει ςυςτακεί 

νομίμωσ, δεν ζχει λυκεί και να εμφαίνονται οι τυχόν τροποποιιςεισ τουσ, κακϊσ και τα πρόςωπα 

τα οποία δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο.  

ι. Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του Ν.Π. με το οποίο αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ 

ςτθ δθμοπραςία εκμίςκωςθσ του ακινιτου και θ υποβολι προςφοράσ κακϊσ και το 

εξουςιοδοτοφμενο να κατακζςει τθν προςφορά φυςικό πρόςωπο και ότι ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ θ εταιρεία κα εκτελζςει το ζργο  ςφμφωνα με τουσ όρουσ  τθσ παροφςασ. 
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ια. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροςϊπου ότι ζλαβε γνϊςθ και ζχει 

μελετιςει λεπτομερϊσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ 

και ανεπιφφλαχτα. 

ιβ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ρθτϊσ και ανεπιφφλαχτα ότι 

επιςκζφτθκε αυτοπροςϊπωσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ το προσ ενοικίαςθ κτίριο, διαπίςτωςε τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ από πλευράσ φκορϊν και αναγκαίων καταςκευϊν, ϊςτε να καταςτεί αυτό 

λειτουργικό και κατάλλθλο για τθν κάλυψθ του ςκοποφ για τον οποίο προορίηεται, θ δαπάνθ δε 

αυτι κα βαρφνει το ίδιο το νομικό πρόςωπο και δεν κα εγείρει ουδζποτε και ουδεμία αξίωςθ για 

τθν απαραίτθτθ δαπάνθ επιδιορκϊςεωσ τυχόν βλαβϊν – καταςκευϊν, κακόςον αυτζσ τισ 

υποχρεϊςεισ τισ αναλαμβάνει το ίδιο μθ ζχουςεσ καμία ςχζςθ με το καταβαλλόμενο μίςκωμα. 

ιγ. ε περίπτωςθ ενϊςεων προςϊπων ι κοινοπραξιϊν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά για κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

ιδ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου πρζπει να προςκομίςει όλα τα 

ανωτζρω δικαιολογθτικά για λογαριαςμό αυτοφ του οποίου πλειοδοτεί, προςκομίηοντασ 

επιπρόςκετα και πρόςφατο ειδικό πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ ςυντεταγμζνο από 

υμβολαιογράφο. 

3. Για τισ ενϊςεισ προςϊπων και τισ κοινοπραξίεσ διευκρινίηεται ότι : 

α. Η ζνωςθ προςϊπων ι εταιρειϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

κοινό τουσ εκπρόςωπο ι εκπρόςωπουσ, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. τθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν – προςφερόντων. 

β. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον. ε 

περίπτωςθ επιλογισ τθσ ζνωςθσ ωσ πλειοδότθ και υπογραφισ τθσ ςχετικισ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, 

θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι τθσ λιξεωσ τθσ ςυμβάςεωσ. 

γ. ε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ι το ζτερο μζλοσ ςυνεχίηουν να ζχουν αυτοτελϊσ τθν ευκφνθ 

ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι.  

δ. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ι το ζτερο μζλοσ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι 

και τουσ ίδιουσ όρουσ, χωρίσ να ςυνιςτά τοφτο μεταβολι των ςυνκθκϊν ι ςπουδαίο λόγο 

καταγγελίασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ.  

ε. Σα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ πάντωσ μποροφν και ςτισ δφο περιπτϊςεισ να προτείνουν 

αντικατάςταςθ που μπορεί να εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, μετά από 

προςκόμιςθ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν για το νζο μζλοσ. 

4. Εάν ςε κάποια χϊρα ι και ςτθ χϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, βεβαιϊνεται από 

οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφνανται να 
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αντικαταςτακοφν με υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ και προςκομίηεται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ κατά το ελλθνικό δίκαιο και φζρει επικφρωςθ από τθν 

αντίςτοιχθ διπλωματικι ι προξενικι αρχι. τθν κατά τα ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται 

ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

5.  Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα παραπάνω, επειδι θ 

διατφπωςι του (τουσ) δεν είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ, θ 

αντίςτοιχθ  προςφορά  αποκλείεται  από τθν περαιτζρω διαδικαςία και επιςτρζφεται με τον 

υποφάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ μαηί με τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον 

υπόψθ διαγωνιςμό, επί αποδείξει, ςτον διαγωνιηόμενο. 

Ά ρ κ ρ ο  10ο 

Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ 

1. Εγγφθςθ υμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία  

α. Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ 

τθσ δθμοπραςίασ, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ, ι βεβαίωςθ του 

Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ςϋ αυτό, ποςοφ ίςου με το 10% του 

ορίου πρϊτθσ προςφοράσ, υπολογιηόμενου για ζνα ζτοσ.  Η παραπάνω εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

επιςτρζφεται με τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν κατά το άρκρο 10 περ. 2 εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Διευκρινίηεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ που 

κατατεκεί από εντολοδόχο-τρίτο για λογαριαςμό του διαγωνιηόμενου-εντολζα, κα φζρει το όνομα 

του διαγωνιηόμενου-εντολζα και όχι του εντολοδόχου-τρίτου) 

β. ε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει εμπρόκεςμα το ςυμβόλαιο 

μίςκωςθσ, ι  δεν  προςκομίςει  τα ζγγραφα και  δικαιολογθτικά  που προβλζπονται, ι δεν 

κατακζςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του ΑΠΟΔΜ. 

2. Εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ  

α. Ο τελικόσ πλειοδότθσ που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ 

υποχρεοφται κατά τθν θμζρα τθσ υπογραφισ, επί ποινι ζκπτωςθσ, να προςκομίςει και να 

παραδϊςει ςτο ταμείο του Διμου εγγυθτικι επιςτολι από πιςτωτικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ για 

τθν προςικουςα κατά τα ςυμφωνθκζντα τιρθςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ ποςοφ φψουσ 

ίςου με το 10% των μιςκωμάτων ενόσ ζτουσ υπολογιηόμενο ςφμφωνα με το μθνιαίο μίςκωμα 

που κα επιτευχκεί κατά τον διαγωνιςμό.  

β. Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ θ παραπάνω χρθματικι εγγφθςθ μειωκεί, ο 

πλειοδότθσ υποχρεοφται να προβαίνει άμεςα ςτθν ςυμπλιρωςι τθσ ςτο κατά τθν ςφμβαςθ 

απαιτοφμενο εκάςτοτε φψοσ, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθσ προσ τοφτο ειδικισ 
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προςκλιςεωσ του Διμου, παρζχοντασ το δικαίωμα ςτον  Διμο να καταγγείλει χωρίσ 

προειδοποίθςθ  ι διαμαρτυρία τθν ςφμβαςθ, για οποιονδιποτε λόγο ο πλειοδότθσ δεν 

ανανεϊςει, ςυμπλθρϊςει ι αντικαταςτιςει αυτιν μζςα ςτθν κακοριηόμενθ προκεςμία. 

γ. Η κατά τα ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι παραμζνει εισ χείρασ του εκμιςκωτι, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, ωσ εγγυοδοςία για τθν πιςτι τιρθςθ των όρων τθσ 

μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ οριηόμενων ωσ ουςιωδϊν ενόσ εκάςτου των όρων και αυτϊν ωσ ςφνολο 

και κα επιςτραφεί, ατόκωσ ςτον μιςκωτι μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν εμπρόκεςμθ και 

προςικουςα εκκζνωςθ και παράδοςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου, τθν παράδοςθ των κλειδιϊν του 

και τθν εκκακάριςθ όλων των εκκρεμϊν λογαριαςμϊν.  

δ. Ο Διμοσ δικαιοφται να ειςπράττει από τθν παραπάνω εγγφθςθ, με ιςόποςθ κατάπτωςι τθσ, 

κάκε οφειλι του πλειοδότθ είτε από μιςκϊματα, ςυμβατικά πρόςτιμα, οφειλζσ ςε οργανιςμοφσ 

κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΗ, ΟΣΕ, φδρευςθ κλπ.), είτε ςτθν περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ του 

μιςκωτι από το μίςκιο πριν τθ λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, και εν γζνει ςτθν περίπτωςθ μθ 

προςικουςασ κατά τα ςυμφωνθκζντα εκτζλεςθσ ενόσ εκάςτου και ωσ ςφνολο όλων των όρων τθσ 

μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, παραιτουμζνου του μιςκωτι από το δικαίωμα να αναηθτιςει αυτό το ποςό 

δικαςτικϊσ ι εξωδίκωσ. 

ε. ε καμία περίπτωςθ θ εγγυοδοςία αυτι δεν ςυμψθφίηεται με τυχόν οφειλόμενα μιςκϊματα. 

 

Ά ρ κ ρ ο  11ο 

Διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν 

ζνδειξθ: 

 

<ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

για τθν δθμόςια φανερι δθμοπραςία 

εκμίσθωσης  των δυο κυλικείων. 1) εντόσ του Δθμοτικοφ ταδίου 

Μυτιλινθσ, επιφάνειασ 23,75 τ.μ. το πρϊτο  και 2) ςτθν Ε.Ο. 

Μυτιλινθσ – Κρατιγου (Νεάπολθ), κλειςτό γυμναςτιριο επιφάνειασ 

10,30 τ.μ.    

Ημερομθνία Δθμοπραςίασ:9 /12/2021 

Εκμιςκωτισ : ΑΠΟΔΜ 

2. Ο «φάκελοσ προςφοράσ» κα περιλαμβάνει   :  

α)Αίτθςθ ςυμμετοχισ. 
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Η υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνιςτά ταυτόχρονα και ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων του 

διαγωνιςμοφ. τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ κα αναφζρονται εφόςον υπάρχουν θ ταχυδρομικι και 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ.  

β) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα 

γ) Κλειςτό υποφάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και υποχρεωτικά τισ λοιπζσ 

ενδείξεισ εξωτερικά του κυρίωσ φακζλου, ο οποίοσ περιλαμβάνει κατά περίπτωςθ όλα τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ. 

3. Οι προςφορζσ κα υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι το νόμιμο εκπρόςωπο 

αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

4. Η προςφορά ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ κα είναι κοινι και κα υπογράφεται από κάκε 

φυςικό πρόςωπο και τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ κάκε νομικοφ προςϊπου - μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

προςϊπων ι από κοινό εκπρόςωπό τουσ, ςφμφωνα με ςυμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ του, θ 

οποία κα επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά. 

5. Η τελικι ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ κα γίνει κατά τισ διατάξεισ του ν.3852/2010. 

                                                                         

Ά ρ κ ρ ο  12ο 

Οικονομικι προςφορά 

 

1. Όςοι εκ των ενδιαφερομζνων που λαμβάνουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κατζκεςαν τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά και αυτά ελζγχκθςαν και ευρζκθςαν επαρκι προσ τθν παροφςα διακιρυξθ, 

δφνανται να κατακζςουν προφορικι προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

2. Προφορικι προςφορά που κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ 

εκτίμθςθσ ι προςφορά υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ 

τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και τθν αναγραφι τθσ ςτο πρακτικό δεν γίνεται δεκτι, αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνιςθ που αφορά ςτθν προςφορά, τροποποίθςθ ι 

απόκρουςθ όρων τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 

4. Διευκρινίςεισ που δίδονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οποτεδιποτε μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

5. Διευκρινίςεισ και παραλθφκζντα ζγγραφα δίδονται και γίνονται δεκτά μόνο όταν ηθτοφνται από 

τθν Επιτροπι που κα διενεργιςει τον διαγωνιςμό και από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ 

που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

6. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου οφείλει να ζχει δθλϊςει τθν ταυτότθτά του και 

τθν ταυτότθτα του προςϊπου που εκπροςωπεί προσ τθν επιτροπι διενζργειασ πριν από τθν 
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ζναρξθ τθσ υποβολισ των προφορικϊν προςφορϊν, παρουςιάηοντασ και το ςχετικό κατά τα 

ανωτζρω νομιμοποιθτικό ζγγραφο, άλλωσ κεωρείται ότι ςυμμετζχει για ίδιον αυτοφ λογαριαςμό 

και οι προςφορζσ του δεςμεφουν τον ίδιο. 

7. Κάκε προςφορά καταχωρείται αρικμθτικά και ολογράφωσ κατά ςειράν εκφωνιςεωσ ομοφ με το 

ονοματεπϊνυμο του προςφζροντοσ ςε κοινό για όλεσ πρακτικό που κα υπογράψουν τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ και ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του. 

8. ε περίπτωςθ που κα υπάρξει ζνασ μόνον ςυμμετζχων ι ζνασ μόνον πλειοδότθσ εναπόκειται 

ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ να ςυνεχίςει τθ διαδικαςία ι να κθρφξει τον 

διαγωνιςμό άγονο και επαναλθπτζο από τθν τιμι τθσ τελευταίασ προςφοράσ τθσ δθμοπραςίασ. 

9. Μετά το πζρασ υποβολισ των προφορικϊν προςφορϊν, άλλωσ μετά τθν υποβολι τθσ 

τελευταίασ προςφοράσ θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κλείνει το πρακτικό που κα 

πρζπει να φζρει τισ υπογραφζσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό 

και απαραιτιτωσ του τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι του. Αν κάποιοσ από αυτοφσ 

ςτερείται τθν ικανότθτα υπογραφισ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 § 7 του π.δ. 270/1981. 

 

Ά ρ κ ρ ο  13ο 

Διαδικαςία δθμοπραςίασ 

1. Ζργο τθσ επιτροπισ, είναι  θ  διαδικαςία  παραλαβισ  και  αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν,  θ 

αξιολόγθςθ  των προςφορϊν. 

2. Η διαδικαςία κα ακολουκιςει τα εξισ ςτάδια : 

α) Η δθμοπραςία αρχίηει με τθν παραλαβι των προςφορϊν από όλουσ όςουσ ςυμμετζχουν ςτον 

διαγωνιςμό ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΜ που 

βρίςκεται ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1. 

β) Η επιτροπι  δθμοπραςίασ  παραλαμβάνει  τισ  προςφορζσ  των διαγωνιηομζνων  και 

καταγράφει τθν επωνυμία τουσ ςτο πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ, με τθ ςειρά παράδοςισ τουσ. 

γ) Προςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν μετά τθν οριςμζνθ θμζρα και ϊρα δεν κα γίνουν δεκτζσ.  

δ) Αμζςωσ μετά, θ επιτροπι δθμοπραςίασ διενεργεί δθμόςια τθν αποςφράγιςθ των ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΑ, με τθ ςειρά καταγραφισ τουσ ςτο πρακτικό του Διαγωνιςμοφ και ελζγχει τθν φπαρξθ 

του υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ κακϊσ και τθν φπαρξθ τθσ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. Εάν μζςα ςτο ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ, δεν υπάρχουν  τα ανωτζρω, τότε θ προςφορά δεν γίνεται αποδεκτι και 

επιςτρζφεται ωσ απαράδεκτθ, χωρίσ δικαίωμα ζνςταςθσ.    

ε) τθ  ςυνζχεια  αποςφραγίηεται  ο  υποφάκελοσ  με  τθν  ζνδειξθ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ελζγχεται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ επιτροπισ θ φπαρξθ όλων των 

προβλεπόμενων, από τθν διακιρυξθ, ςτοιχείων και εγγράφων 
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 ςτ) ε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων εγγράφων, επειδι θ διατφπωςι 

τουσ δεν είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, θ αντίςτοιχθ προςφορά αποκλείεται 

από τθν περαιτζρω διαδικαςία και επιςτρζφεται, με ςφραγιςμζνο τον υποφάκελο, επί αποδείξει, 

ςτον ςυμμετζχοντα μαηί με τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία. 

η) Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια καλεί  όςουσ  από  τουσ  ςυμμετζχοντεσ είχαν όλα τα  απαιτοφμενα, 

ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ ζγγραφα ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ» ςε φανερι και προφορικι δθμοπραςία να κατακζςουν τθν οικονομικι τουσ 

προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ διακιρυξθ. 

θ) Μετά και από το πζρασ αυτισ τθσ διαδικαςίασ, ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κατακζτει το 

πρακτικό και όλα τα δικαιολογθτικά τθσ δθμοπραςίασ, μαηί με τθν ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ για το 

πρόςωπο (τελικόσ πλειοδότθσ) ςτο οποίο κα ανατεκεί θ ςφμβαςθ εκμίςκωςθσ. 

3. Αφοφ ανακθρυχκεί ο πλειοδότθσ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ με τθν οποία ο πλειοδότθσ 

καλείται να υπογράψει τθν ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 

4. Οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικά με τθν υποβολι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τα λοιπά απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ 

τουσ. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ  που προβλζπεται ςτθν παροφςα θ επιςτροφι φακζλων τθσ 

διαδικαςίασ, όλα τα λοιπά υποβαλλόμενα εκ των υποψθφίων  δεν επιςτρζφονται  αλλά 

παραμζνουν ςτο φάκελο του  διαγωνιςμοφ. 

5. Ο ΑΠΟΔΜ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ του να προβεί ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει το αλθκζσ των ςτοιχείων που κατακζτουν οι υποψιφιοι ςτο πλαίςιο 

του υπό κρίςθ διαγωνιςμοφ.                                                 

Ά ρ κ ρ ο  14ο 

Ενςτάςεισ 

Ενςτάςεισ  κατά  των  αποφάςεων  τθσ επιτροπισ  δθμοπραςίασ, για  λόγουσ που ανακφπτουν, 

δικαιοφνται να υποβάλουν οι ςυμμετζχοντεσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. Οι ενςτάςεισ κα κατατίκενται ςτο Γενικό Πρωτόκολλο 

του ΑΠΟΔΜ. Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται οριςτικά το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΑΠΟΔΜ. 

                                                  

Ά ρ κ ρ ο  15ο 

Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 

Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ λαμβάνεται από το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του ΑΠΟΔΜ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, το οποίο ζχει το δικαίωμα  να 

ελζγξει τθ νομιμότθτα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςτο ςφνολό τθσ.   

                                                    

Ά ρ κ ρ ο  16ο 

Τπογραφι ςφμβαςθσ-Εγγυιςεισ 
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1. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του κα υπογράψουν τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ο δε 

εγγυθτισ κα είναι αλλθλεγγφωσ και ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ με τον μιςκωτι για τθν εκπλιρωςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, παραιτοφμενοσ από τθν ζνςταςθ διηιςεωσ.  

2. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν 

τθσ απόφαςθσ για τθν κατακφρωςθ ι ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει 

μαηί με τον εγγυθτι του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ όλα τα 

δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα, ςε επικαιροποιθμζνθ μορφι, προςφάτωσ 

εκδοκζντα, εφόςον θ ιςχφσ τουσ ζχει λιξει και ζχοντασ καταβάλει τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ 

περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του 

Διμου χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του 

εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ 

δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ όμοια. Από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ θ ςφμβαςθ 

κεωρείται ότι καταρτίςτθκε οριςτικά.  

3. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται κατά τθν θμζρα τθσ υπογραφισ επί ποινι ζκπτωςθσ από τθν μίςκωςθ, 

να προςκομίςει και να παραδϊςει ςτο ταμείο του Διμου τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ζγκαιρθσ και εντόσ των οριηόμενων ςτθ διακιρυξθ προκεςμιϊν 

καταβολισ του μιςκϊματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 10 περ. 2 τθσ παροφςασ. 

 

Ά ρ κ ρ ο  17ο 

Ειδικζσ ριτρεσ 

   1. Με  τθν  υποβολι  τθσ  προςφοράσ  κεωρείται  αυτοδίκαια  ότι  ο  διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται 

 ανεπιφφλακτα  τουσ  όρουσ  τθσ  παροφςασ  διακιρυξθσ  και  δεν δφναται  να υπαναχωριςει για 

οποιονδιποτε λόγο. 

2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςθσ προκιρυξθσ αποτελοφν υποχρεωτικό περιεχόμενο τθσ ςχετικισ 

 ςφμβαςθσ,  ακόμθ  κι  αν  δεν  γίνεται  ρθτι  μνεία  των όρων  αυτϊν  ςτθ  ςχετικι ςφμβαςθ, θ δε 

ςυμμετοχι παντόσ διαγωνιηομζνου ςτον οικείο διαγωνιςμό υποδθλϊνει τθ ρθτι και 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

3. Ο ΑΠΟΔΜ διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα τθσ δθμοπραςίασ, να μθν 

κατακυρϊςει το αποτζλεςμα ςτον πλειοδότθ, εφόςον θ προςφορά του κρίνεται αςφμφορθ ι να 

ματαιϊςει οριςτικά τθν προςφορά ι να επαναλάβει τθν δθμοπραςία με ι χωρίσ τροποποίθςθ των 

όρων, χωρίσ να γεννάται οποιοδιποτε ςχετικό δικαίωμα αποηθμίωςθσ του πλειοδότθ και των 

λοιπϊν υποψθφίων που ζλαβαν μζροσ ςτθ δθμοπραςία.  

4. Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ ι τθν ερμθνεία τθσ μιςκωτικισ 

ςφμβαςθσ, αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια τθσ Μυτιλινθσ, εφαρμοςτζο κα είναι το Ελλθνικό 

Δίκαιο. 

 

Ά ρ κ ρ ο  18ο 

Περιπτϊςεισ επανάλθψθσ τθσ δθμοπραςίασ 
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1. Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον Πρόεδρο του Δ.. του ΑΠΟΔΜ, εάν δεν 

παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ. 

2. Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου όταν: 

α) Σο αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο λόγω αςφμφορου του 

επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 

β) Μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του 

αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, επίςθσ όταν μετά τθν 

κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 

αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) τθν ανωτζρω περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2 β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται ςε βάροσ του 

τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ. Ωσ ελάχιςτο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' 

ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου. 

δ) Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Προζδρου 

αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ πζντε (5) τουλάχιςτον 

θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. Διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα 

αναφζρκθκαν. 

ε) Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν 

προθγοφμενθ δθμοπραςία. 

 

Ά ρ κ ρ ο  19ο 

Περίπτωςθ απευκείασ ανάδειξθσ 

τθν περίπτωςθ που θ εκμίςκωςθ γίνει με απευκείασ ςυμφωνία, αφοφ δφο (2) δθμοπραςίεσ δεν 

φζρουν αποτζλεςμα, το Διοικθτικό υμβοφλιο κα κακορίςει τουσ όρουσ του ςυμφωνθτικοφ 

μίςκωςθσ. 

 

 

Ά ρ κ ρ ο  20ο 

Δθμοςίευςθ διακιρυξθσ-Ζξοδα δθμοπραςίασ 

1. Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Π.Δ. 270/1981 με φροντίδα του 

Προζδρου τουλάχιςτον τριάντα θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ 

αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΜ ςτθν οδό Πεςματηόγλου 1.  

2. Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί, ςε μία κακθμερινι τοπικι εφθμερίδα. 
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3. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων του ΑΠΟΔΜ  βαρφνουν τον πλειοδότθ που κα 

αναδειχκεί από τθν δθμοπραςία. 

 

Ά ρ κ ρ ο  21ο 

Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται κακθμερινά, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρεσ από 

08:00-13:00 ςτο Σμιμα Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Ακλθτικοφ και Πολιτιςτικοφ 

Οργανιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ, διεφκυνςθ Πεςματηόγλου 1, ΣΚ 81 132 - Μυτιλινθ, τθλζφωνο 

22510 24244 (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κ.Γεωργαντισ Ευςτράτιοσ). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΑΠ.Ο.Δ.Μ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΙΣΣΟ 

 


