
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρμη, 29.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17607
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης 

έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα τις διατάξεις:
i. του άρθρου 72, παρ. 1θ  όπως  αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 10 του

Ν. 4674/20,  ΦΕΚ-53 Α/11-3-20  «Αρμοδιότητες  οικονομικής επιτροπής δήμων (...)
1θ)Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή
και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και  αυτών που αφορούν σε έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και
υπηρεσίες,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  των  ειδικών  επιτροπών  διεξαγωγής  και
αξιολόγησης  από  μέλη  της  ή  ειδικούς  επιστήμονες,  υπαλλήλους  του  δήμου  ή
δημόσιους υπαλλήλους » 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006,  ΦΕΚ  114  Α,  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις:
i. του άρθρου 103  παρ 2  εδ.  δ΄:  «Δημαρχιακή Επιτροπή –  Αρμοδιότητες  (...)  2.  Η

δημαρχιακή επιτροπή έχει  τις  ακόλουθες αρμοδιότητες:  ...δ) με την επιφύλαξη της
παραγράφου 5 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει
και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες

ii. του  άρθρου  192,  όπως   αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.1  του  άρθρου  196  του
Ν.4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18: «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων  1. Η εκμίσθωση
ακινήτων  των  δήμων  γίνεται  με  δημοπρασία.  Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά για μία  (1)  φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.  Αν η
δημοπρασία  δεν  φέρει  αποτέλεσμα,  η  εκμίσθωση  μπορεί  να  γίνει  με  απευθείας
συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. 2.  (…)   3. (…)
4.  (...)  5.  Υπεκμίσθωση επιτρέπεται  για  χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει  το
χρόνο λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη
διακήρυξη  και  στη  σύμβαση.  Σε  περίπτωση  υπεκμίσθωσης,  ο  αρχικός  μισθωτής
εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους
της  κύριας  σύμβασης  μίσθωσης.  Υπεκμίσθωση,  σύμφωνα  με  το  προηγούμενο
εδάφιο, είναι δυνατή και ως προς υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
συμβάσεις εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, κατόπιν έγκρισης του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και τροποποίησης των σχετικών όρων της σύμβασης. 6. (...)»

iii. του άρθρου 201: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη
διεξαγωγή  των  κάθε  είδους  δημοπρασιών,  που  αφορούν  την  εκποίηση  ή  την
εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων και την αγορά
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ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους,
οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη
δημοσίευση  και  την  επικύρωση  των  αποτελεσμάτων  των  δημοπρασιών  αυτών,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

iv. του  άρθρου  271,  παρ.  1:  «Ισχύς  κανονιστικών  ρυθμίσεων  -  Λοιπές  μεταβατικές
ρυθμίσεις: Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’
εξουσιοδότηση  προγενέστερων  διατάξεων,  εξακολουθούν  να  ισχύουν  μέχρι  την
έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα Κώδικα, εφόσον δεν είναι αντίθετες
προς το περιεχόμενό του.»

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/81, ΦΕΚ  77  Α,  «Περί  καθορισμού  των  οργάνων,  της
διαδικασίας  και  των  όρων  διενέργειας  δημοπρασιών  δι  εκποίησιν  η  εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  34/95,   ΦΕΚ  30  Α  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  νόμων  περί
εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4242/14, ΦΕΚ 50 Α/28-02-2014), «Ενιαίος Φορέας
Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»

6. Την υπ’ αριθμ. 475/2019 (ΑΔΑ: 646ΔΩΡΣ-7ΩΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με
την  οποία  ορίστηκε  η  Επιτροπή  για  τη  διενέργεια  δημοπρασιών  για  εκποιήσεις,
εκμισθώσεις και μισθώσεις και κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81 για το έτος 2020

7. Το  από  21-02-2020  έγγραφο  του  Προέδρου  της  Κοινότητας  Λιβαδίου,  κ  Δημητρίου
Γουδήρα, με το οποίο εκφράζεται η αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του καφενείου που
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Λιβαδίου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα συντελέσει
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του 

8. Την υπ’ αριθμ. 123/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης με την
οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου στην οδό Αγίου Αθανασίου, εντός
οικισμού στην Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης.

9. Την υπ’ αριθμ.  174/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των
όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του

δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Α ρ θ ρ ο   1: Ημέρα και ώρα δημοπρασίας  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 2ο χλμ Θέρμης –
Τριαδίου  (1ος  όροφος),  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  την  12η  Ιουνίου  2020  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με 10:30 π.μ.  

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α ρ θ ρ ο   2: Αντικείμενο μίσθωσης  

Το υπό εκμίσθωση δημοτικό ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 421,26 τ.μ. εντός οικισμού της
Κοινότητας Λιβαδίου, επί της οδού Αγίου Αθανασίου και  σύμφωνα με την οικοδομική άδεια υπ’
αριθμ. 1000/11.07.07 «Κατασκευή ξύλινου υπόστεγου- στεγάστρου- νομιμοποίηση πιστοποίηση
νόμιμου  περιγράμματος  προ  του  1955–  καφενείο-ψητοπωλείο»  καθώς  και  την  υπ’  αριθμ.
2019439  (ΑΠ  75637)  Βεβαίωση  περαίωσης  της  διαδικασίας  υπαγωγής  στο  Ν.  4178/2013
αποτελείται  από  κτίσμα  εμβαδού  152,64  τμ.  με  χρήση  Καφενείο-  Ψητοπωλείο,  στέγαστρο
εμβαδού 127,73 τμ. και θερμοκήπιο- αποθήκη εμβαδού 41,20 τμ. 
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Α ρ θ ρ ο   3: Διάρκεια μίσθωσης  

Η μίσθωση θα διαρκέσει   8   έτη σύμφωνα με την 123/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   και θα
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
Η παραπάνω μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει. 
Σιωπηρή αλλά και κάθε είδους παράταση ή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως.  

Α ρ θ ρ ο   4: Χρήση του μισθίου  

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί  για επαγγελματική χρήση. Συγκεκριμένα, το εν λόγω κτίσμα θα
λειτουργήσει, σύμφωνα με την προαναφερθείσα οικοδομική άδεια, ως καφενείο-ψητοπωλείο.

Α ρ θ ρ ο   5: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς– Μίσθωμα– Αναπροσαρμογή
Μισθώματος

Η  πρώτη  προσφορά  του  ετήσιου  μισθώματος (πλέον  του  νόμιμου  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ
χαρτοσήμου)   ορίζεται στο ποσό των 50€ το μήνα ήτοι 600€ ετησίως  . Το μίσθωμα του πρώτου έτους
(πλέον  του νόμιμου  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ χαρτοσήμου)  θα  προκύψει  από την  προσφορά του
τελευταίου πλειοδότη.
Το ποσό του μισθώματος (πλέον του νόμιμου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) που θα προσφέρει
ο τελευταίος πλειοδότης  θα διπλασιαστεί κατά τη δεύτερη χρονιά και εν συνεχεία, από την  τρίτη
χρονιά της μίσθωσης και μέχρι το πέρας της 8ετίας θα αναπροσαρμόζεται ετήσια με αύξηση 5%
κατ’ έτος.  

Α ρ θ ρ ο   6: Τρόπος καταβολής μισθώματος  

Το ετήσιο μίσθωμα (πλέον του νόμιμου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) θα προκαταβάλλεται
κάθε έτος και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε μισθωτικής περιόδου (έναρξη
έκαστης μισθωτικής περιόδου θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως). Η
πληρωμή θα αποδεικνύεται μόνο με γραπτή απόδειξη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Σε  περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή  του  μισθώματος ο  εκμισθωτής μπορεί   να
καταγγείλει  τη  μίσθωση και να ζητήσει  την απόδοση  του  μισθίου  και  την καταβολή των
οφειλομένων μισθωμάτων ή  να ασκήσει  αγωγή  για απόδοση του  μισθίου  λόγω  δυστροπίας
και την καταβολή των μισθωμάτων ή  να αιτηθεί την έκδοση  διαταγής απόδοσης  μισθίου και
καταβολής μισθωμάτων.

Α ρ θ ρ ο   7:   K  αταλληλότητα του μισθίου -- κατασκευές και επισκευές      

Ο μισθωτής προ της συμμετοχής του έλεγξε επισταμένα το μίσθιο και την κατάσταση αυτού και
παραλαμβάνει αυτό ανεπιφύλακτα. 

Οποιαδήποτε αναγκαία ή  επωφελής δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση του σκοπού, για τον
οποίο  εκμισθώνεται  το  ακίνητο,  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  μισθωτή.  Ειδικότερα,  ο  μισθωτής
υποχρεούται  όπως  με  δικές  του  δαπάνες  προβεί  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  και  αναγκαίες
εργασίες που καθιστούν το χώρο λειτουργικό και ασφαλή για το σκοπό που γίνεται η εκμίσθωση.
Κυρίως υποχρεούται  να προβεί στη δημιουργία ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
σε  ολόκληρο  το  μίσθιο και στη  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οργάνωση του χώρου της
κουζίνας.  Υποχρέωση του είναι να εξοπλίσει το χώρο με τα κατάλληλα τραπεζοκαθίσματα που
συνάδουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.

Δεν  επιτρέπεται  η κατασκευή οποιασδήποτε  κτιριακής  εγκατάστασης για  την  εξυπηρέτηση του
σκοπού  για  τον  οποίο  θα  εκμισθωθεί  το  ακίνητο,  όπως  η  κατασκευή  κτίσματος,  λυόμενου
κατασκευάσματος και στεγάστρου.

Δεν επιτρέπεται στον μισθωτή να εγκαταστήσει ή/ και να διατηρήσει αυθαίρετες κατασκευές. Σε
περίπτωση που ο μισθωτής προβεί σε τέτοιου είδους εγκατάσταση, ο Δήμος δεν έχει απολύτως
καμία ευθύνη, ενώ έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης χωρίς να έχει ο μισθωτής καμία αξίωση
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αποζημίωσης. Ο μισθωτής θα πρέπει να κατεδαφίσει με δικά του έξοδα τις αυθαίρετες κατασκευές
ενώ,  σε  περίπτωση άρνησης  ή  κωλυσιεργίας,  ο  Δήμος  μπορεί  να  κατεδαφίσει  τις  αυθαίρετες
κατασκευές με ίδια μέσα και να βεβαιώσει τις οφειλές που θα προκύψουν.

Για την υλοποίηση οποιασδήποτε διαρρύθμισης ή βελτίωσης στο χώρο ο μισθωτής υποχρεούται
πρωτίστως να γνωστοποιεί τα σχέδια και τις προτάσεις του στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου προς έγκριση.

Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργεί επιχείρηση με νόμιμη άδεια, άλλως ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα
να  καταγγείλει  τη  σύμβαση.  Το  γεγονός  ότι  επιτρέπονται  οι  προαναφερόμενες  χρήσεις  δεν
συνιστούν ούτε  συνομολόγηση ιδιότητας  του μισθίου,  ούτε  διαβεβαίωση του εκμισθωτή  περί
λήψης των αδειών που απαιτούνται καθώς αυτές χορηγούνται αρμοδίως και εφόσον πληρούνται
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίσης ο μισθωτής έλεγξε και βεβαιώθηκε ότι δύναται να λάβει την αναγκαία άδεια λειτουργίας
της επιχείρησης στην οποία θέλει να προβεί. Για το λόγο αυτό καμία απολύτως ευθύνη δεν έχει ο
Δήμος αν ο μισθωτής δε μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη άδεια
δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής απαιτηθεί για τη νόμιμη λειτουργία του. Αν για οποιαδήποτε αιτία,
ακόμη και λόγω πραγματικού ή νομικού ελαττώματος του μισθίου, ο μισθωτής δε λάβει άδεια
δόμησης ή και λειτουργίας, ο εκμισθωτής καμία ευθύνη δεν φέρει και καμία απολύτως αξίωση για
οποιαδήποτε  θετική  ή  αποθετική  ζημία  δεν  έχει  ο  μισθωτής  κατά  του  εκμισθωτή.  Επίσης  ο
μισθωτής δεν δύναται να αναζητήσει μισθώματα που τυχόν έχει καταβάλει, ενώ επιπλέον οφείλει
τα δεδουλευμένα μισθώματα ανεξάρτητα από τη λειτουργία του.

Ο Δήμος δεv ευθύνεται έναντι τoυ μισθωτή δια την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει υπόψιν, λόγω της δημοσιοποίησης
των όρων της σύμβασης και της ταυτότητας του ακινήτου. Επίσης ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται
για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του μισθίου. Γενικά δεν ευθύνεται για πραγματικά ελατ-
τώματα του μισθίου ή για έλλειψη ιδιοτήτων και για τους λόγους αυτούς ο μισθωτής δεν δικαιού-
ται να ζητήσει την επιστροφή του μισθώματος, τη μείωση του μισθώματος, τη λύση της μίσθω-
σης και γενικά δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης.

Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωμα αποκτά προς αποζημίωση εκ της μη εγκρίσεως
των πρακτικών της δημοπρασίας υπό του αρμοδίου οργάνου του Δήμου και από την αρμόδια
Διοικητική Αρχή.

Α ρ θ ρ ο   8: Εγγύηση  

Στη  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  όσοι  καταθέσουν  στην  επιτροπή  γραμμάτιο  συστάσεως
εγγυήσεως του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας ποσού ίσο προς το ένα δέκατο
(1/10)  του  οριζόμενου  ετήσιου  ελάχιστου  ορίου  πρώτης  προσφοράς  της  διακήρυξης,  που  θα
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλο
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. να είναι συντεταγμένη στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύεται
από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, αλλιώς δε γίνεται αποδεκτή

3. να απευθύνεται στο Δήμο Θέρμης
4. να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εγγυάται και τον τίτλο του διαγωνι-

σμού, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη
5. να περιλαμβάνει ρητή δήλωση παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και

υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός 5 ημερών από την ημέρα της
λήψης της σχετικής ειδοποίησης

6. να αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής να ορίζεται μέχρι την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης

7. το ποσό. 
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Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και στη
συνέχεια θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της μίσθωσης με άλλη εγγυητική επιστολή που
επίσης θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία αλλά θα αναφέρεται στη σύμβαση μισθώσεως και
όχι στη διακήρυξη, ποσού ίσου με  το 10% του επιτευχθέντος συνολικού μισθώματος για τα 8 έτη
για την ορθή τήρηση των όρων της μίσθωσης, χωρίς να δύναται ο μισθωτής να συμψηφίσει με
μισθώματα ή άλλες οφειλές του προς τον εκμισθωτή και θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και
αναπόδεικτη  αποζημίωση και στις  περιπτώσεις  πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης από το
μισθωτή, καταγγελίας ή αγωγής εκ μέρους του εκμισθωτή για παραβίαση των συμβατικών και
νομίμων υποχρεώσεων του μισθωτή.

Ο μισθωτής υποχρεώνεται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα,
αδιαίρετα,  εξ’  ολοκλήρου  και  ως  πρωτοφειλέτης  για  όλες  τις  υποχρεώσεις  του  μισθωτή,
παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και θα υπογράψει  τα πρακτικά
δημοπρασίας  και  τη  σύμβαση μισθώσεως.  Προς  τούτο  θα  πρέπει  ο  εγγυητής  να  καταθέσει
ενώπιον της Επιτροπής πριν την έναρξη της δημοπρασίας φορολογική ενημερότητα καθώς και
βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής στο Δημόσιο και στο Δήμο,
αντίστοιχα. Η βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία θα πρέπει να έχει εκδοθεί την ίδια ή την
προηγουμένη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας. Η ευθύνη του εγγυητή δεν περιορίζεται
μόνο  στον  χρόνο  της  συμβατικής  διάρκειας  της  σύμβασης  αλλά  και  κατά  την  κατά  νόμο
συμβατική ή μονομερή παράτασή της αλλά και κατά τον χρόνο που μη νομίμως ο μισθωτής
παρακρατεί  το μίσθιο και μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, ευθυνόμενος όπως ο
μισθωτής ενδεικτικά για μισθώματα, αποζημίωση χρήσης, την ως άνω ποινική ρήτρα, για την
αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημίας κατ’ άρθρο 601 ΑΚ.

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  και  ο  εγγυητής  αυτού  υποχρεούνται  να  υπογράψουν  τα  πρακτικά
δημοπρασίας μετά το τέλος της, ακόμη δε οφείλουν και οι δύο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της
κοινοποιήσεως  στον  πλειοδότη  της  σχετικής  με  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  της
δημοπρασίας  απόφασης,  να  προσέλθουν  για  τη  σύνταξη  και  υπογραφή  της  σύμβασης,
προσκομίζοντας τη νέα εγγυητική επιστολή που περιγράφεται παραπάνω, άλλως η κατατεθείσα
εγγύηση  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου,  άνευ  δικαστικής  παρεμβάσεως,  ενώ  παράλληλα
διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος των ενεχομένων και των δύο για την επί το έλασσον
διαφορά  του  μισθώματος  από  αυτό  της  προηγουμένης  δημοπρασίας.  Από  της  λήξεως  της
παραπάνω δεκαημέρου προθεσμίας  η  σύμβαση θεωρείται  οριστικά  καταρτισθείσα  για  όλους
τους όρους, οι οποίοι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιδιώκουν την πληρέστερη εξασφάλιση
των συμφερόντων του Δήμου.

Α ρ θ ρ ο   9: Υποχρεώσεις μισθωτή  

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείες,  τα  όρια  αυτού  και  εν  γένει  το  μίσθιο  σε  καλή  κατάσταση,  προστατεύοντας  αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση
στην οποία περιήλθε αυτό μετά τις εκ μέρους  του υδραυλικές  και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
και τη  οργάνωση της κουζίνας ώστε και μετά την αποχώρηση του να συνεχίσει ο χώρος να
λειτουργεί ως καφενείο-ψητοπωλείο, έχοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές.
Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο σύμφωνα με τον προορισμό του, χωρίς να
επιφέρει ή ανεχθεί φθορές, από τις οποίες θα επέλθει αλλοίωση της φύσης και έκπτωση της αξίας
του και να καταβάλλει το μίσθωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης κανονικά.
Μετά τη λύση της μίσθωσης αυτή θεωρείται αυτοδίκαια λυμένη, παραιτούμενος ο μισθωτής από
κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα περί παρατάσεως της μισθώσεως και υποχρεούται να παραδώσει
το μίσθιο στον Δήμο. 
Σε  περίπτωση  που  μετά  τη  λήξη  της  σύμβασης  ο  μισθωτής  παρακρατεί  το  μίσθιο  και  δεν
αποδίδει αυτό, οφείλει αποζημίωση χρήσης ίση με το μίσθωμα που θα κατέβαλε εάν υπήρχε
έγκυρη και ισχυρή σύμβαση μισθώσεως δηλαδή ίση με το μίσθωμα της αμέσως προηγούμενης
μισθωτικής περιόδου προσαυξημένου με το ποσοστό του άρθρου 5 του παρόντος και χωρίς να
αποκλείεται η αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας κατ’ άρθρο 601 ΑΚ. Επίσης θα  οφείλει  ως
ποινική  ρήτρα για  κάθε  μέρα  παρακράτησης του  μισθίου ποσό τριπλάσιο  του μισθώματος
που θα  κατέβαλε για  εκμίσθωση κάθε  ημέρα  εάν υπήρχε  ενεργή μίσθωση.
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Ο μισθωτής  υποχρεούται να  συνδέσει  το  μίσθιο με  πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και με τη
ΔΕΥΑ  Θέρμης εντός  20  ημερών από την υπογραφή  της σύμβασης 
Το  μίσθιο θα  παραμένει ανοικτό  όλες  τις  ημέρες  του  μήνα  καθ' όλη τη  διάρκεια του  έτους
ακόμη και   κατά   τις  αργίες  ,  ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και   ανεξαρτήτως  ύπαρξης
πελατείας.   Ο  όρος   αυτός  είναι  σπουδαίος και  η μη  τήρησή του συνιστά  κακή χρήση  του
μισθίου και  παραβίαση της σύμβασης και  παρέχει στον εκμισθωτή δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης.
Ο μισθωτής δεν έχει και δεν διατηρεί καμία απολύτως αξίωση για όσες επωφελείς ή αναγκαίες
δαπάνες στο μίσθιο διενεργηθούν στο μίσθιο  με επιμέλεια και δαπάνες του  καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και  δεν μπορεί να  αναζητήσει αυτές  ούτε συβατικά  ούτε με τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού, ούτε με τις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων οποτεδήποτε  και  με
οποιονδήποτε  τρόπο  λήξει ή λυθεί   η μίσθωση .

Α ρ θ ρ ο   10: Επιβαρύνσεις – Τέλη κ.λ.π.  

Τον μισθωτή θα βαρύνει επίσης η δαπάνη κατανάλωσης νερού και ρεύματος, εφόσον υπάρχει
και  γενικά κάθε λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης.  Ο μισθωτής με δικές  του δαπάνες και
επιμέλεια υποχρεούται να συνδέσει το μίσθιο επ΄ ονόματί του με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΥΑ Θέρμης και
όλους  τους  οργανισμούς  κοινής  ωφελείας  καταβάλλοντας  κάθε  δαπάνη  και  εγγύηση  που
απαιτείται.
Κάθε δημόσιος ή δημοτικός φόρος κάθε δημόσιο ή δημοτικό τέλος (όπως είναι για παράδειγμα
το  τέλος  χαρτοσήμου,  τα  τέλη  φωτισμού,  καθαριότητας,  αποχέτευσης  μετά  των  πρόσθετων
τελών,  το  ΤΑΠ)  και  λοιπές  οικονομικές  επιβαρύνσεις  ως  και  σχέσεις  μετά  του  Δημοσίου
βαρύνουν τον μισθωτή.

Α ρ θ ρ ο   11: Παραχώρηση χρήσης μισθίου - Υπεκμίσθωση  

Μετά την πάροδο  του  1ου  έτους της  μίσθωσης,  επιτρέπεται η υπεκμίσθωση για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο
αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του εκμισθωτή , σύμφωνα με
τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.  Για  το  νόμιμο και  έγκυρο της υπεκμίσθωσης
απαιτείται α)η  επί  αποδείξει προσκόμιση από  το  μισθωτή  στον εκμισθωτή του  συμφωνητικού
της  παραχώρησης στο  οποίο   θα  αναγράφεται  ότι  ο  αρχικός μισθωτής   εξακολουθεί  να
ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του εκμισθωτή  σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης
μίσθωσης και  ότι ο  υπομισθωτής έλαβε  γνώση  όλων των όρων της  διακήρυξης  και  της
σύμβασης   μισθώσεως  και   αποδέχεται   αυτούς  β)  η   άμεση,  εκ  του  χρόνου  έναρξης  της
υπεκμίσθωσης  αύξηση   -   αναπροσαρμογή  του   μισθώματος  σε  ποσοστό  50%  χωρίς  να
αναιρούνται οι   προβλεπόμενες ετήσιες συμβατικές αναπροσαρμογές. Η υπεκμίσθωση χωρίς
την τήρηση  σωρευτικά και  των δύο ως άνω προϋποθέσεων  συνιστά  λόγο καταγγελίας της
σύμβασης  ανεξαρτήτως  βλάβης. 
Απαγορεύεται  η  μεταβίβαση  της  μισθωτικής  σχέσης  σε  οποιοδήποτε  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο. 
Σε περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του μισθωτή και εφόσον οι κληρονόμοι
του προτείνουν την ολική ή μερική μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ακινήτου
στους ίδιους ή σε τρίτους, για τον υπόλοιπο χρόνο της μεταβίβασης ο Δήμος δεσμεύεται και
υποχρεούται  να  συναινέσει  στην  μεταβίβαση  (με  σχετική  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου)
διατηρώντας όμως το δικαίωμά του για την επιβολή και νέων δεσμευτικών ή εξασφαλιστικών
όρων υπέρ του Δήμου και υπό τον όρο ότι  οι νέοι  μισθωτές έχουν δημοτική και φορολογική
ενημερότητα. 
Αν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα μισθωτή δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευση
ούτε την σε τρίτους μεταβίβαση με υπόδειξή τους,  τότε η σύμβαση θεωρείται  αυτοδίκαια και
αμετάκλητα λυμένη. 
Η  προθεσμία  είτε  να  συνεχίσουν  οι  κληρονόμοι  του  αποβιώσαντα  μισθωτή  τη  σύμβαση
μίσθωσης ή να υποδείξουν τρίτο πρόσωπο είναι τέσσερις (4) μήνες από το θάνατο του μισθωτή.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η λύση της σύμβασης.
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Α ρ θ ρ ο   12: Λοιποί όροι  

1. Κανείς οφειλέτης του Δήμου ή του Δημοσίου δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία. Προς
τούτο θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής πριν την έναρξη της δημοπρασίας
φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
περί μη οφειλής στο Δημόσιο και στο Δήμο, αντίστοιχα. Η βεβαίωση από την Ταμειακή
Υπηρεσία θα πρέπει να έχει εκδοθεί την ίδια ή την προηγουμένη την ημέρας διενέργειας
της δημοπρασίας.

2. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ρητά στην αρμόδια
επιτροπή του Δήμου και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας
είτε το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για
ίδιον λογαριασμό.

3. Ο  πλειοδότης  και  ο  εγγυητής  πρέπει  πριν  από  τη  διεξαγωγή  της  δημοπρασίας  να
υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση της παρούσας διακήρυξης καθώς και των διατάξεων των
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 270/81, καταθέτοντας προς τούτο σχετική υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

4. Ο μισθωτής δεν αποκτά δικαιώματα από την μη έγκριση της δημοπρασίας.

5. Ως τόπος επίδοσης κάθε εξώδικου ή δικαστικού εγγράφου για ακόμη και για το χρόνο
μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης ορίζεται από το μισθωτή και
τον εγγυητή η διεύθυνση που δηλώνουν στη σύμβαση μισθώσεως εκτός εάν εγγράφως
υποδείξουν  άλλη διεύθυνση εντός  του Νομού  Θεσσαλονίκης.  Αρμόδια  δικαστήρια για
κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη σύμβαση αυτή και μετά και από τη
λήξη ή λύση της ορίζονται αποκλειστικά αυτά της Θεσσαλονίκης.

6. Ο  εκμισθωτής  μπορεί  να  επισκέπτεται   το   μίσθιο   3   φορές   ετησίως   ,  την  1η
Φεβρουαρίου , την 1η  Ιουλίου και  την 1η Οκτωβρίου κάθε  έτους  κατά  τις  ώρες  12.00
– 14.00 προκειμένου να ελέγχει  το  μίσθιο. Εάν  η  ημέρα αυτή  συμπίπτει με αργία  , η
επίσκεψη θα πραγματοποιείται  την αμέσως  επόμενη εργάσιμη  ημέρα και κατά  τις  ίδιες
ώρες. ημέρα  

7. Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου αποτελεί
λόγο καταγγελίας της σύμβασης και της κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του εκμισθωτή.

8. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται από το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του ελληνικού Αστικού
Κώδικα και του ΠΔ 34/95 όπως ισχύουν σήμερα.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
(2ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου, τηλ.:2310-478-033), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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