
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ 

ΣΟΤ ΚΑΠΗ ΚΑΡΔΙΑ  

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ ηνπ Δήκνπ Θέξκεο   

ΠΑΥΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ 

 

Σν Ν.Π. «Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο-Φξνληίδαο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» ηνπ Γήκνπ Θέξκεο 

έρνληαο ππ’ όςηλ, 

 ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 - 5 ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/81 ηεύρνο Α)  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Π.Γ. 410/95) θαη ησλ 

άξζξσλ 201, 239 & 240 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ116/2006 ηεύρνο Α)  

 ην ΠΓ 34/1995 «πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ» όπσο ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, εθόζνλ ε 

αζθνύκελε ζην κίζζην δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεηαη ζηηο από απηό πξνζηαηεπόκελεο (άξζξα 

1,2) θαη κε εμαηξνύκελεο (άξζξν 4). 

 ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 & 10 ηνπ Π.Γ. 270/81 Πεξί νξηζκνύ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ ή δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε θηλεηώλ ή αθίλεησλ πξαγκάησλ  

 ηελ ΚΤΑ αξηζ. 4000/3/10-πβ’/14-11-2012 Πεξί παξακνλήο θαη εξγαζίαο νκνγελώλ από ηελ 

Αιβαλία 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 106/2007 Πεξί ειεύζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα ησλ πνιηηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν 4257/2014 κε ηνλ νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. ζη’ ηνπ 

πξώηνπ άξζξνπ ηνπ Ν 4093/2012 πεξί παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ απηώλ.  

 ηελ ππ' αξηζκό 111/2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ γηα ηελ δηεμαγσγή 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΚΑΠΗ ΚΑΡΔΙΑ θαη ηνπο όξνπο απηήο 

θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξντόλησλ, θαη ησλ ηηκώλ πώιεζεο ησλ ζηα θπιηθεία ησλ ΚΑΠΗ.   
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  

δεκνπξαζία κε πιεηνδνηηθό δηαγωληζκό, 

κε θαλεξέο θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θπιηθείνπ, ζηεγαζκέλνπ εληόο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο Κ.Α.Π.Η. Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ΚΑΡΔΙΑ. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ελώπηνλ 3κεινπο επηηξνπήο βάζε ηεο ππ’ αξηζ. 111/2017, απόθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Θέξκεο, απνηεινύκελεο από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. θ. Παζράιε 

Αλαγλώζηνπ θαη δύν κέιε, ηνλ θ. Γεώξγην Κνληνπίδε θαη ηνλ θ. Γεκήηξην Ληάληα κε  

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θ. Αλδξέα Βηνιηηδή, θ. Κσλζηαληίλνο Μπίθνο θαη θ. Δπάγγειν 

Παπαλαγηώηνπ. Υξέε γξακκαηέα ζα εθηειέζεη ε ππάιιεινο θα Καλειιία Υαξακόγινπ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                     
«ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-                       
ΦΡΟΝΣΙΔΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                 
ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ»  
Τασ. Δ/ση: Πλατεία Δημαπσείος 
ΤΚ: 57500, Τπίλουορ     
ΤΗΛ:  23923 30220                                               
Φαξ:  23923 30226 
Email: giannisbellas@outlook.com.gr 
 

 

Σρίλοφος:  08/08/2017 

αρ.πρωτ.:  4026 
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ΆΡΘΡΟ 1 

Αληηθείκελν εθκίζζωζεο - Δηάξθεηα εθκίζζωζεο - Όξην πξνζθνξάο 

Η δεκνπξαζία είλαη κε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε θαλεξέο θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, 

ζύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θάησζη θπιηθείσλ: 

1. Κπιηθείν ζηεγαζκέλν εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο Κ.Α.Π.Η. Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καξδίαο, 

εκβαδνύ 20 η.κ., ην νπνίν είλαη κέξνο ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο επξηζθόκελν ζηελ Καξδία ηνπ 

Δήκνπ Θέξκεο.  

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 29 Απγνύζηνπ 2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ., 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ, Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο. 

3.  Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο 

πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Κ.Α.Π.Η. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καξδίαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. 

Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ 

Θέξκεο. 

4. Ο δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

5. Έλζηαζε γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε 

απηόλ, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ επόκελε εκέξα από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Η Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζε ηεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ είλαη 

αξκόδην γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε ηεο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιινπο ιόγνπο 

εθηόο ησλ πξναλαθεξόκελσλ, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

6. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη γηα ηξία (3) έηε αξρόκελε από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 

πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εθόζνλ εμαθνινπζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ην Κ.Α.Π.Η. ΚΑΡΔΙΑ. 

7. ησπεξή αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη. 

8. Σν ειάρηζην όξην πξνζθνξάο, ωο κεληαίν αληίηηκν, νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ 40€ επξώ. 

9. Οη πξνζθνξέο ηωλ πιεηνδνηώλ πξέπεη λα γίλνληαη αλά δέθα (10,00€)  ηνπιάρηζηνλ, 

απαγνξεπκέλεο κηθξόηεξεο πξνζθνξάο. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεωηηθή γηα ηνλ 

πιεηνδόηε, ε δε ππνρξέωζε απηή κεηαβηβάδεηαη αιιεινδηαδόρωο από ηνλ πξώην ζηνπο 

επόκελνπο θαη επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

10. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Θέξκεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 

πέξα από έλαλ (1) κήλα, ην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Θέξκεο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ κηζζσηή 

έθπησην ηεο ελνηθίαζεο κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη λα ελεξγήζεη ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή 

ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκό, ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν.  

11. Οη εηζπξάμεηο από ηελ δεκνπξαζία ηνπ θπιηθείνπ απνηεινύλ έζνδν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ή ζπκπιήξσζε ησλ δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

12. Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη από ην Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη απνζηέιιεηαη 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε, ν δε ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά 

θαλέλα δηθαίσκα νύηε κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ από ηα 

θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 
 

ΆΡΘΡΟ 2 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία έρνπλ ηδηώηεο (θπζηθά πξόζσπα) θαη 

εηαηξείεο. Η επηινγή ηνπ πιεηνδόηε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  

Γελ γίλνληαη δεθηνί ηεο δεκνπξαζίαο: 

Α) Όζνη απαζρνινύληαη ζην Γεκόζην ή ζε ΝΠΓΓ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο.  

Β) πληαμηνύρνη νπνηνδήπνηε ηακείνπ.  

 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

1) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη 

απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.  

2) Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ.  
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3) Βεβαίσζε από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Θέξκεο πεξί κε ύπαξμεο βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ 

θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

4) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.  

5) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ίδηνπ.  

6) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

7) Απηόο πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο παξνπζηάδνληαο θαη ην 

λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

8) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ή γξακκάηην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ 48,00 € (10% ηεο εηήζηαο πξώηεο πξνζθνξάο)  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνπο απνηπρόληεο κεηά ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο.  
 

ΆΡΘΡΟ 3 

Υξήζε 

1. Οη πξνο εθκεηάιιεπζε ρώξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν σο ΚΤΛΙΚΔΙΟ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

γηα κέιε ηωλ ΚΑΠΗ, απαγνξεπκέλεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ρξήζεο.  

2. Απαγνξεύεηαη απνιύησο ζηνπο πιεηνδόηεο λα ελαπνζέζνπλ ζηνπο ρώξνπο αληηθείκελα πνπ 

πξνθαινύλ θξόηνπο, ζνξύβνπο, δπζνζκία, όπσο θαη εύθιεθηα πιηθά ή αληηθείκελα άζρεηα κε ηνλ 

πξννξηζκό ηνπ ρώξνπ.  

3. Η ρξήζε ησλ ρώξσλ θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειώλ ηνπ ΚΑΠΗ εληόο ησλ νπνίσλ ζα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη νη πιεηνδόηεο θαη ππεύζπλνη ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ, απνηειεί απαξαβίαζην 

θαη πξσηαξρηθό δηθαίσκα ησλ κειώλ γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνπο ζθνπνύο θαη 

δξάζεηο ηνπ θαλνληζκνύ ησλ ΚΑΠΗ.  

4. Σα θπιηθεία ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεσο - ζπγρξήζεσο από θνηλνύ κε ην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Θέξκεο ησλ ρώξσλ θηινμελίαο θαη ησλ W.C. ζηηο πεξηπηώζεηο νξγάλσζεο εθδειώζεσλ.  

5. Οη πιεηνδόηεο ζεσξείηαη όηη έρνπλ εμεηάζεη ηνπο ρώξνπο ηα νπνία βξήθαλ ηεο πιήξνπο 

αξεζθείαο ηνπο θαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη παξαηηνύληαη ξεηά από θάζε 

δηθαίσκα ηνπο λα θαηαγγείινπλ ηε ζύκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί ή λα δεηήζεη κείσζε ησλ αληηηίκσλ 

γηα ειαηηώκαηα ή ηπρόλ πθηζηάκελεο παξαιείςεηο έζησ θαη θεθπξσκέλεο ή πνπ πξόθεηηαη λα 

εκθαληζηνύλ.  

6. Οη πιεηνδόηεο ππνρξενύληαη κε ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο λα παξαδώζνπλ ηνπο ρώξνπο ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα παξέιαβαλ, αιιηώο επζύλνληαη ζε απνδεκίσζε. 
 

ΆΡΘΡΟ 4 

Εγγύεζε ζπκκεηνρήο - Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο λα πξνζθνκίζνπλ 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ή γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ ίζν κε ην 10% ηεο εηήζηαο πξώηεο πξνζθνξάο, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν.  

2. Η εγγπεηηθή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε πνζνύ ίζνπ κε ην 10% 

επί ηνπ εηήζηνπ αληηηίκνπ πνπ ζα επηηεπρζεί, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ 

αληηηίκνπ. Η εγγύεζε ζα επηζηξαθεί κε ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη θαλέλαο 

όξνο ηνπ παξόληνο δελ παξαβηάζηεθε, δηαθνξεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π.. 

3. Οη ηειεπηαίνη πιεηνδόηεο ππνρξενύληαη λα παξνπζηάζνπλ αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη καδί κε ηνπο πιεηνδόηεο ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά ην ηέινο ηνπ. Αθόκα 

νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ έγθξηζε από ηα 

αξκόδηα όξγαλα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο, λα πξνζέιζνπλ κε ηνλ εγγπεηή 

ηνπο γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ, 

δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π. ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Ο εγγπεηήο είλαη ζπλππεύζπλνο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο παξαηηνύκελνο 

ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε ζύκβαζε 

ζεσξείηαη νξηζηηθώο θαηαξηηζζείζα. 

4. Η θαηαηηζέκελε εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζε απηνύο πνπ κεηέρνπλ ζηελ δεκνπξαζία – πιήλ  ηνπ 

πιεηνδόηε – ακέζσο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνύ.   
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ΆΡΘΡΟ 5 

Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ 

1. Οη πιεηνδόηεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

κε απόθαζε ηνπ, ην νπνίν είλαη:  

 ρεηκεξηλό ωξάξην, από Οθηώβξην έσο Μάξηην, από ηηο 08:30 έσο 13:30 θαη από ηηο 16:30 

έσο 20:30 θαζεκεξηλά, ηηο Κπξηαθέο από ηηο 10:00 έσο 13:30 θαη από ηηο 16:30 έσο 20:30.  

 ζεξηλό ωξάξην, από Απξίιην έσο επηέκβξην, από ηηο 08:00 έσο 13:30 θαη από ηηο 17:00 

έσο 21:00, θαζεκεξηλά, ηηο Κπξηαθέο από ηηο 10:00 έσο 13:30 θαη από ηηο 17:00 έσο 

21:00.  

Παξακέλνπλ θιεηζηά ηηο επίζεκεο αξγίεο δειαδή Υξηζηνύγελλα, Πξσηνρξνληά θαη Πάζρα ελώ 

ιεηηνπξγνύλ κηζή εκέξα (απνγεπκαηηλή βάξδηα κόλν) θαηά ηηο εκηαξγίεο, δειαδή Κ. Γεπηέξα, 

Πξσηνκαγηά, 15 Απγνύζηνπ, 25 Μαξηίνπ θαη 28 Οθησβξίνπ θαη ηελ ενξηή ηνπ Πνιηνύρνπ. Η 

επνπηεία ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΗ αλήθεη ζην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ θαη ζηνλ πξόεδξν ηνπ 

εθάζηνηε ΚΑΠΗ. 

2.  Οη πιεηνδόηεο νθείινπλ λα εμππεξεηνύλ ηα κέιε ησλ ΚΑΠΗ Θέξκεο θαη ηα κέιε άιισλ ΚΑΠΗ 

από νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο, θαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ παξαθάησ ηηκνθαηάινγν, ζύκθσλα κε ηελ 

89/12, απόθαζε ηνπ Γ.. Οη ελ ιόγσ απνθάζεηο αλαπξνζαξκόδεηαη όηαλ ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ ην 

θξίλεη αλαγθαίν  

 Καθέο ειιεληθόο κνλόο, ηζάη, ζνπξσηή, κηθξό λεξό - 0.50 επξώ, 

 θαθέο Νεο, θξαπέ, γαιιηθόο θαθέο, θαθέο ειιεληθόο δηπιόο - 1.00 επξώ,  

 αλαςπθηηθά, ρπκνί - 1.00 επξώ 

 Ρεηζίλεο-κπύξεο 500ml – 2,00 επξώ 

 Ούδν ή ηζίπνπξν κε κεδέ ν νπνίνο πξνζθέξεηαη όπσο θέξεηαη ζην εκπόξην ρσξίο ηδηαίηεξε 

επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα (ειηέο, ηπξί, αιίπαζηα, ζαιάκη, ληνκάηα  – 2,00 επξώ   

 Σα γιπθίζκαηα, ηα παγσηά, νη πίηηεο θαη ηα ζάληνπηηο πξέπεη λα πσινύληαη 30% θζελόηεξα 

από ηα θαηαζηήκαηα. 

Σα αλσηέξσ γιπθίζκαηα, ηα παγσηά θαη νη πίηηεο ζα παξαζθεπάδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλόο πνπ ζα απνδεηθλύεηαη θάζε θνξά κε ηα ηηκνιόγηα πσιήζεσο. 

Σα αλαςπθηηθά θαη ε κπύξα ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη κε ην κπνπθάιη. 

Οη πξνζθνξέο ησλ παξαπάλσ εηδώλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ ηηκέο θαη ζε 

πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκνινγίσλ ζηα αλσηέξσ είδε θαζώο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε 

πξόζζεζεο λέσλ εηδώλ νη ηηκέο ηνπο ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο από ην Γ.. ηνπ ΚΑΠΗ θαη κεηά 

ζα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ. 

Οη πιεηνδόηεο ζα αλαξηήζνπλ πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθεηαη ν ηηκνθαηάινγνο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλή ζέζε ηνπ ρώξνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 6 

Καιή εκθάληζε - Τγηεηλή θαη θαζαξηόηεηα θπιηθείνπ   

1. Οη πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα 

ΚΤΛΙΚΔΙΑ, λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο ζηηο αίζνπζεο θηινμελίαο θαη ζηα W.C. 

θαη ηνλ εππξεπηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ θαηά λόκν αξκόδησλ αξρώλ. 

2. Οη δαπάλεο θαζαξηόηεηαο (απνξξππαληηθά - ραξηί θνπδίλαο - ραξηί πγείαο – ραξηνπεηζέηεο – 

ρεηξνπεηζέηεο - ηξαπεδνκάληεια θηι), νη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη θπζηνινγηθώλ θζνξώλ ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ (βιάβεο ζε ειεθηξνινγηθά – ειεθηξηθά - ειαηνρξσκαηηζκνί θηι.), νη 

ζπλδξνκέο NOVA & OTE TV, ε ηνπνζέηεζε ζπλαγεξκνύ θαζώο θαη ε αδεηνδόηεζε - κειέηε 

ππξαζθάιεηαο βαξύλνπλ ηνπο πιεηνδόηεο, νη δε δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο, ύδξεπζεο - 

απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο, ηα ηειεθσληθά ηέιε, θαη ην κίζζσκα ηνπ θηηξίνπ ΚΑΠΗ ζα βαξύλνπλ ην 

Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Θέξκεο. Οη πιεηνδόηεο δελ ζα επηβαξύλνληαη κε θαηαβνιή δεκνηηθώλ ηειώλ. 

3. Οη πιεηνδόηεο επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη επγεληθά θαη θόζκηα ζηα κέιε ηνπ ΚΑΠΗ. 
 

ΆΡΘΡΟ 7 

Έθδνζε απαηηνύκελωλ αδεηώλ 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

αδεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζα ηνπ ππνδείμεη ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ 
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ηνπ Γήκνπ θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ππξαζθάιεηαο θαη άιισλ πηζαλώλ 

αδεηνδνηήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ κηζζσηή πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε έθδνζε ηεο βεβαίσζεο θύξηαο ρξήζεο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη έμνδα από ηδηώηε κεραληθό ηεο 

επηινγήο ηνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Καηαβνιή κηζζώκαηνο 

Σν κεληαίν κίζζσκα καδί κε νιόθιεξν ην ραξηόζεκν 3,6% επί ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο (ή 

αλ απηό θαηαξγεζεί κε ην αληίζηνηρν ηέινο ή θόξν πνπ ηπρόλ ζεζπηζζεί) ζα πξνθαηαβάιινληαη 

ηαπηόρξνλα από ηνλ κηζζσηή, εληόο ησλ πξώησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ θάζε κηζζσηηθνύ κήλα 

ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Η πιεξσκή νινθιήξνπ ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη ρσξίο 

πεξεηαίξσ όριεζε από ηνλ Γήκν εθκηζζσηή. Η θαηαβνιή απνδεηθλύεηαη κόλν κε ηξηπιόηππα 

είζπξαμεο ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ από ηνλ κηζζσηή, ν Γήκνο δύλαηαη λα 

θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην ηεο κίζζσζεο θαη λα ελεξγήζεη ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκό, ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ γηα ηελ επί έιαηηνλ πξνθύςαζα δηαθνξά ηνπ λένπ 

κηζζώκαηνο, από ην ηεο πξόηεξεο δεκνπξαζίαο. 

ΆΡΘΡΟ 9 

πληήξεζε εγθαηαζηάζεωλ 

Οη πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληεξνύλ θαη λα επηζθεπάδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζθεύε ηνπ θπιηθείνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο όκσο λα πξνβαίλνπλ ζε θακία απνιύησο δηαξξύζκηζε ή πξνζζήθε ζηνπο 

ρώξνπο. ε πεξίπησζε όκσο θαηά ηελ νπνία νη πιεηνδόηεο ζα θξίλνπλ όηη επηβάιιεηαη θάπνηα 

βειηίσζε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θάπνηνπ πξάγκαηνο ζην ρώξν γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ κειώλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, ηόηε απηή ζα γίλεη κε έμνδα ησλ πιεηνδνηώλ κεηά από 

ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Παξάδνζε - Παξαιαβή πιηθώλ Κ.Α.Π.Η. 

Οη πιεηνδόηεο ζα παξαιάβνπλ από ην Ν.Π.Γ.Γ. όια ηα ζθεύε θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο ρώξνπο ησλ Κ.Α.Π.Η. ππνγξάθνληαο ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, γηα ηα 

νπνία ζα είλαη ππεύζπλνη θαη ζα ηα παξαδώζνπλ άξηηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε ην ηέινο ηεο 

ζύκβαζεο.  
 

ΆΡΘΡΟ 11 

Μεηαβίβαζε εθκεηάιιεπζεο 

1. Η κεηαβίβαζε ηεο ζύκβαζεο κε νπνηνλδήπνηε ηύπν από ηνπο πιεηνδόηεο νιηθή ή κεξηθή κε ή 

ρσξίο αληάιιαγκα, ζε ηξίηνπο απαγνξεύεηαη απόιπηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

έθπησζε ησλ πιεηνδνηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηνπ 

άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α’222). Πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ ή δεκηνπξγία αθαλνύο 

εηαηξείαο ηζνύηαη πξνο κεηαβίβαζε. 

2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξέρνληαο ηελ έγθξηζε κεηαβίβαζεο ηεο παξαρώξεζεο, νιηθή ή 

κεξηθή, κπνξεί λα ζέηεη λένπο πεξηνξηζηηθνύο ή εμαζθαιηζηηθνύο όξνπο ππέξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. ε θάζε 

πεξίπησζε όκσο ε επζύλε ησλ παιηώλ πιεηνδνηώλ ζα εμαθνινπζεί λα είλαη αιιειέγγπα, αδηαίξεηε 

θαη εμνινθιήξνπ σο πξσηνθεηιέηε, καδί κε ην λέν πιεηνδόηε ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε. 

3. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πιεηνδόηε θαη εθόζνλ νη θιεξνλόκνη ηνπ πξνηείλνπλ ηελ νιηθή ή 

κεξηθή κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ζηνπο εαπηνύο ηνπο ή ζε 

ηξίηνπο, γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο, ην Ν.Π.Γ.Γ. δεζκεύεηαη θαη ππνρξενύηαη λα 

ζπλαηλέζεη ζηε κεηαβίβαζε δηαηεξώληαο όκσο ην δηθαίσκα ηνπ γηα ηελ επηβνιή θαη λέσλ 

δεζκεπηηθώλ ή εμαζθαιηζηηθώλ όξσλ ππέξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 

4. Αλ νη θιεξνλόκνη ηνπ απνβηώζαληα πιεηνδόηε δελ επηζπκνύλ ηελ απηνπξόζσπε εθκεηάιιεπζε 

νύηε ηελ ζε ηξίηνπο κεηαβίβαζε κε ππόδεημε ηνπο, ηόηε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη απηνδίθαηα θαη 

ακεηάθιεηα ιπκέλε εθόζνλ παξέιζεη έλαο κήλαο από ηνλ ζάλαην ηνπ πιεηνδόηε θαη νη θιεξνλόκνη 

δελ δειώζνπλ έγγξαθα ηελ βνύιεζή ηνπο. Γηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ζπλερηδόκελε κε ηνπο 

θιεξνλόκνπο νη νπνίνη θαη επζύλνληαη έλαληη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. όπσο θαη ν απνζαλώλ πιεηνδόηεο. 

5. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία θαη έλα κέινο ηεο, πησρεύζεη, ε ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα ρσξίο 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα δηαθπγόληα θέξδε ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δεκηέο. 
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6.Με ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ν ρξόλνο παξαρώξεζεο ηνπ 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ύδπγνο ή ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλόκνη ησλ αλσηέξσ 

πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα απηό ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα ζην αλσηέξσ δηθαίσκα, εθόζνλ 

δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζηελ αξκόδηα αξρή. ε πεξίπησζε πιεηόλσλ ηνπ ελόο δηαδόρσλ θαηά 

ηα αλσηέξσ, πξνζθνκίδεηαη θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε 

βνύιεζε ησλ ινηπώλ λα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζηνλ αηηνύληα. 

7. Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο, επηηξέπεηαη κόλνλ γηα ιόγνπο γήξαηνο ή 

ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη βάζεη 

ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν 

ιήμεο ηεο παξαρώξεζεο. Αληίγξαθν  ηνπ κηζζσηεξίνπ πξνζθνκίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ 

ζηνλ νηθείν δήκν, ν νπνίνο εθδίδεη πξάμε κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε αλσηέξσ παξαρώξεζε. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη απηνύ ή ν κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα 

αλαγγείινπλ εληόο κελόο ην ζάλαην ζηνλ νηθείν δήκν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπκβάζεηο 

κίζζσζεο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Δάλ δελ ππάξρνπλ 

δηάδνρνη, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή θαη ηα 

κηζζώκαηα θαη ηέιε ηεο πεξηόδνπ απηήο θαηαβάιινληαη ζην δήκν. Σνλ δηθαηνύρν κπνξεί λα 

αλαπιεξώζεη ν/ε ζύδπγνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε 

παξαρώξεζεο. 

8.Σα νξηδόκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη από ην Γεκόζην, ηνπο 

Ο.Σ.Α. β’ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

9.Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη θνπξείσλ εληόο θηηξίσλ 

πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ απηώλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνύο γίλεηαη κε 

δεκνπξαζία από ηνπο ζηεγαδόκελνπο θνξείο, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπο, απνθιεηόκελεο ηεο δπλαηόηεηαο απεπζείαο 

παξαρώξεζεο απηώλ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 

3 έσο  θαη 7, πεξηιακβαλόκελεο ηεο ζρεηηθήο πξόβιεςεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηνπο 

πνιύηεθλνπο θαη ηνπο πνιεκηζηέο Κύπξνπ.    
  

ΆΡΘΡΟ 12 

Έθπηωζε - Πξνζθπγή - πλέπεηεο 

1. Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζεσξνύληαη βαζηθνί θαη νπζηώδεηο. Παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηεο 

ζύκβαζεο ή παξάβαζε ππνρξεώζεσλ ησλ πιεηνδνηώλ ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπο σο έθπησησλ 

κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Καηά ηεο απόθαζεο θαη αλ δελ απνθιείεηαη από όξν ηεο 

ζύκβαζεο επηηξέπεηαη άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο θαηά λόκν Δπηηξνπήο κέζα ζε 

πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο έθπησζεο ζηνπο πιεηνδόηεο. Η 

θήξπμε έθπησησλ ησλ πιεηνδνηώλ επηθέξεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο: 

α. Δθπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνύζαο θαη θάζε πξνθαηαβνιή σο πνηληθή ξήηξα, ππνινγηδόκελε ζηηο ηπρόλ νθεηιέο ηνπ 

έθπησηνπ πξνο ην Ν.Π.Γ.Γ.  

β. Ο έθπησηνο ράλεη θάζε ζπκβαηηθό δηθαίσκά ηνπ θαη θάζε απαίηεζε ηνπ από εθηέιεζε έξγσλ. Ο 

έθπησηνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Ν.Π.Γ.Γ. ηηο θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζην Ν.Π.Γ.Γ., κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο έθπησζεο. 

Αλ θαζπζηεξεί αδηθαηνιόγεηα ή αξλείηαη, ππόθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα ε νπνία νξίδεηαη ζην 

δεθαπιάζην (10πιάζην) ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο γηα θάζε 

κήλα θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο απνβάιιεηαη κε απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, 

είηε κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα πεξί έμσζεο δπζηξνπνύλησλ πιεηνδνηώλ, ησλ παξαπάλσ 

ιακβαλόκελσλ αζξνηζηηθά θαη ηαπηόρξνλα αθόκα  
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ΆΡΘΡΟ 13 

Αξκνδηόηεηα 

Οη πιεηνδόηεο ελάγνληαη θαη ελάγνπλ ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ δηθαζηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Γήκνο Θέξκεο, ηα νπνία θαη θαζίζηαληαη κόλα αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε 

θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθύπηεη κε ην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Θέξκεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 14 

Λύζε ηεο ζύκβαζεο 

Η ζύκβαζε ιύεηαη:  

α) Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο  

β) ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 11.  

γ) Με ηελ θαηά ην άξζξν 12 θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν έθπησζε.  
 

Όινη νη παξαπάλσ όξνη ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Θεσξνύληαη 

θαη είλαη νπζηώδεο θαη ηείλνπλ ζηελ πιεξέζηεξε εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ΝΠΓΓ θαη ε 

παξαβίαζε ελόο θαη κόλνλ εμ’ απηώλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο δεκνπξαζίαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα 

γξαθεία ηνπ θνξέα ηνπ ΝΠΓΓ, Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο, ΣΚ 57500.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην ηειέθσλν 

23923 30220. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, κέρξη θαη ηελ 

25/08/2017.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..  
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