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************************************* 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 
          Έχοντας υπόψη του 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 και 195, του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.2539/97.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ.1.β & στ, του Ν. 3852/2010. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/τ.Α'/30-3-1981) 

5.Tις διατάξεις του Π.Δ.34/1995 Περί Εμπορικών Μισθώσεων 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 και του άρθρου 84 παρ.1.β & στ του      

     Ν.3852/2010 

7. Την αριθ. 7/06-09-2020 γνωμοδότηση- απόφαση του Τ.Σ. της ΤΚ Ομβριακής 

8. Την αριθ. 12/113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού 

9. Την αρίθµ.: 22/172/2020  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την εκµίσθωση 

του Δημοτικού γυμναστηρίου την ΤΚ Ομβριακής  και τον καθορισµό των όρων 

δηµοπράτησης του. 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου της Τοπικής 
Κοινότητας Οµβριακής, µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία που θα 
γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην έδρα του ∆ήµου στο ∆οµοκό 
(ΧΩΡΟΣ ΚΕΠ-Γ.ΡΙΤΣΟΥ 1) την: 25η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του 
έτους 2020 ηµέρα της εβδοµάδας:ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρες ως εξής: 
 

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 08:30 π.μ. έως 09:00 

π.μ. 

Β] Στάδιο Υποβολής Προσφορών από τους συμμετέχοντες: 09:15 π.μ. έως 

10:00 π.μ.  (η ώρα λήξης μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω 

συνέχισης προσφορών) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
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Δομοκού η οποία αποτελείται από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λιόλιος Χαράλαμπος (Δήμαρχος) 

2. Καναβός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος) 

3. Λαϊνάς Ανδρέας (Αντιδήμαρχος) 

4. Καλαμπαλίκης Ανδρέας του Νικολάου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

5. Λελεντζής Γεώργιος του Χρήστου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

6. Τζιαχρήστας Δημήτριος του Ιωάννη (Δημοτικός Σύμβουλος) 

7. Βασιλόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Αυγέρη Αθανασία του Γεωργίου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

2. Παπάρας Χρήστος του Κωνσταντίνου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

3. Κόγιας Γεώργιος του Σταύρου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

4. Γρίβα Λεμονιά του Ευαγγέλου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

 

 2. Καθορίζει του όρους δηµοπρασίας ως κατωτέρω: 

 

Άρθρο:1 

 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, ήτοι από την υπογραφή 
του σχετικού συµφωνητικού και έως την συµπλήρωση δύο (2) ετών. 
 

Άρθρο:2 

 

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50,00 €) 
µηνιαίως, δηλαδή εξακόσια ευρώ (600,00 €) ετησίως. 
Οι προσφορές θα είναι φανερές και σε ακέραιες µονάδες του ευρώ, οι οποίες 
µπορούν να συνεχιστούν και πέρα από την καθορισµένη ώρα εφόσον 
συνεχίζεται η δηµοπρασία. 

 

Άρθρο:3 

 

Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε µήνα από τον µισθωτή, 
στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆οµοκού (Γραφείο Εισπράξεων)  και 
όπου εδρεύει αυτή µε βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής: 
 
Η καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής του 
συµφωνητικού µίσθωσης. Θα καταβάλλεται µηνιαία για κάθε ένα 
δεδουλευµένο µήνα ως το τέλος του µήνα εκµίσθωσης στο Ταµείο 
Εισπράξεων του ∆ήµου, από όπου θα λαµβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη, 
η οποία θα αποτελεί και το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωµής του 
µισθώµατος. Το µισθωτή βαρύνει, επίσης, και το επί του µισθώµατος τέλος 
χαρτοσήµου µετά τις επ’ αυτού νόµιµες τυχόν  προσαυξήσεις.  
[∆ΗΛ. Το µίσθωµα του µήνα Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31 
Αυγούστου και ούτω καθεξής]. 
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Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή και είσπραξη του αρχικού µισθώµατος 
µε οίκοθεν βεβαίωση. 

Άρθρο:4 

Η µη καταβολή του µισθώµατος εντός των καθοριζοµένων προθεσµιών 
επισύρει αρχικά προφορική ειδοποίηση, στη συνέχεια έγγραφη και αν ο 
ενοικιαστής δεν συµµορφωθεί θα εκπίπτει του συµφωνητικού και των 
κατατιθεµένων εγγυήσεων. 
Στη περίπτωση αυτή ο ∆ήµος ∆οµοκού διεκδικεί τα µισθώµατα από τον  
µισθωτή στο ακέραιο για το υπόλοιπο διάστηµα της µίσθωσης και τυχόν 
παρατάσεων χωρίς δικαστική παρέµβαση. 
 

Άρθρο:5 

 

      * Οι  προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα 
παρακάτω  δικαιολογητικά :  

 (α.) ασφαλιστική ενηµερότητα, (β.) φορολογική ενηµερότητα, (γ.) δηµοτική 

ενηµερότητα (δ) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ε.) Αντίγραφο 

Τίτλου Σπουδών του Υπευθύνου αρµοδίου που θα λειτουργήσει το ∆ηµοτικό 

Γυµναστήριο καθώς και (στ.) ως  εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 

παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασµό του 

ενδιαφερόµενου, ποσού ίσου µε το 1/10 του συνόλου των µισθωµάτων ήτοι: 

120,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε 

άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του συνολικού µισθώµατος που θα προκύψει 

από την δηµοπρασία. 

 

Άρθρο:6 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού 
καθώς επίσης πρέπει να καταθέσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση 
από Συµβολαιογράφο.  
   

Άρθρο:7 

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, οι προσφορές θα 
δίνονται ανά πέντε [5'] πρώτα λεπτά της ώρας, αρχοµένης της διαδικασίας 
από την 09:15 πµ ως την 10:00  π.µ. Θα ξεκινήσει από τον πρώτο µε την 
σειρά εγγραφής των συµµετασχόντων και θα µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από 
τον πρώτο στους ακολούθους και θα επιβαρύνει οριστικά το τελευταίο 
πλειοδότη. 

 

Άρθρο:8 
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Η επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας (Οικονοµική Επιτροπή) έχει το 
δικαίωµα παράτασης του χρόνου δηµοπρασίας, ανάλογα µε τη κρίση της και 
αν αυτό καταστεί απαραίτητο λόγω αυξηµένης συµµετοχής πλειοδοτών. 
Οφείλει όµως να το ανακοινώσει µισή ώρα πριν τη λήξη της προκαθορισµένης 
προθεσµίας. 

 

Άρθρο:9 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται στη δηµοπρασία να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει µαζί του την Αστυνοµική του 
Ταυτότητα, να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας α) 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα β) Φορολογική Ενηµερότητα γ) Βεβαίωση µη 
οφειλής από τον ∆ήµο ∆οµοκού, θα υπογράψει τα πρακτικά δηµοπρασίας και 
το συµφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος µε αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης για ολόκληρο το διάστηµα της µίσθωσης 
Επίσης, αµφότεροι πλειοδότης και εγγυητής είναι υποχρεωµένοι να 
δηλώσουν τον αριθµό του φορολογικού τους µητρώου (Α.Φ.Μ.) 
καταθέτοντας Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 

 

Άρθρο:10 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά Νόµο Αρµόδια 
'Όργανα. 

 

Άρθρο:11 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα [10] µέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ο.Ε µε την έγκρισή της από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει 
µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη του σχετικού συµφωνητικού 
µισθωτηρίου, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα εκπέσει εις βάρος 
του και υπέρ του ∆ήµου ∆οµοκού χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε 
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δυο 
για τη τυχόν  µικρότερη διαφορά που θα προκύψει από τη νέα δηµοπρασία µε 
την προηγούµενη όµοια. 

 
Η εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο, θα αποδεικνύεται µε σχετικό 
πρωτόκολλο που θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και από τους µισθωτή και εγγυητή αυτού. 
 

Άρθρο : 12 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της 
προβλεπόµενης από το νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος για 
την κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας και προ της υπογραφής της 
µισθωτικής σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, έχει 
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υποχρέωση να καταθέσει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό ίσο 
προς το 10% των µισθωµάτων δύο (2) ετών και να προσκοµίσει το σχετικό 
γραµµάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή θα 
παραµείνει στη διάθεση του εκµισθωτή τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της 
µίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το µισθωτή στο ακέραιο οι 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση 
µίσθωσης (όπως µισθώµατα). Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ 
του δήµου µε απλή πράξη του ∆ηµάρχου για παράβαση όρου της σύµβασης. 
 

Άρθρο:13 

 

Ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή ούτε υποχρεούται 
µείωση ή επιστροφή του µισθώµατος και λύση της σύµβασης άνευ 
σοβαρότατου λόγου (Αναπηρία, Θάνατος ή στην περίπτωση που δεν έχει 
εκδοθεί άδεια λειτουργίας µε υπαιτιότητα του ∆ήµου). 
Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου µε υπαιτιότητα του µισθωτή θα εκπέσει η εγγυητική επιστολή 
τήρησης των όρων υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και θα 
εφαρµοστούν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 µε επαναδηµοπράτηση 
κτλ. 

 

Άρθρο:14 

 

Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά µετά την έγκριση των 
πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο 
Αρµόδια 'Όργανα. 

 

Άρθρο:15 
 

Από τη συµµετοχή του και µόνο στο διαγωνισµό αποδεικνύεται ότι ο 
συµµετέχων έχει επισκεφθεί το µίσθιο και έχει διαπιστώσει την πραγµατική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό. 

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

• Ο µισθωτής υποχρεούται στην καθηµερινή και όλες τις εποχές 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου. 

• Ο ∆ήµος δεν έχει καµιά υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες 
βελτίωσης, διαρρύθµισης, του µισθίου, οι οποίες θα 
πραγµατοποιούνται, σε κάθε περίπτωση, από τον ίδιο το µισθωτή, 
µετά από τη σύµφωνη γνώµη της τριµελούς επιτροπής που ορίζεται 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 15 της διακήρυξης. Εξάλλου 
οποιαδήποτε βλάβη στο µίσθιο θα την αποκαθιστά ο µισθωτής µε δικά 
του έξοδα. 
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• Η τριµελής επιτροπή θα αποτελείται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον 
Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το ∆ήµο ζηµιές ή φθορές που 
οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση του µισθίου έστω 
και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής έγγραφα 
να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα 
στην αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί. 
Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί στο µισθωτή περάσει άπρακτη και 
εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζηµιών και 
φθορών του µισθίου, είναι δυνατόν ο εκµισθωτής να προβεί, για 
λογαριασµό και σε βάρος του µισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να 
εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του 
µισθωτή αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση του ∆ηµάρχου σε 
βάρος του. 

• Συνοµολογείται ρητά, ότι άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην 
πιο πάνω εντολή του ∆ήµου, αποτελεί λόγο καταγγελίας της 
συµβάσεως µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή 
συνέπειες που επέρχονται από αυτή. 

 

Άρθρο:16 

 

α) Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξη η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο 
στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η 
απόδοση θα γίνει µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου απόδοσης που θα υπογραφεί 
από τον εκµισθωτή και το µισθωτή. 
Για λογαριασµό του ∆ήµου ∆οµοκού θα ενεργήσει η άνω επιτροπή, η οποία 
θα καταγράψει στο πρωτόκολλο και τις τυχόν βλάβες και φθορές στο µίσθιο, 
στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του. 
β) Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν αποδίδει στον εκµισθωτή ∆ήµο 
∆οµοκού τη χρήση του µισθίου κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µισθώσεως, 
ή κατά την για οποιαδήποτε άλλη αιτία λύση της και για όσο χρόνο 
εξακολουθεί να αρνείται την απόδοση του µισθίου ή σε περίπτωση που 
υπαιτιότητά του κατέστησε αυτήν ανέφικτη, όπως π.χ. µε την µη αποκοµιδή 
από το µίσθιο κινητών πραγµάτων που τυχόν εισκόµισε σε αυτό, και για όσο 
χρόνο εξακολουθεί να αρνείται να καταστήσει αυτή εφικτή υποχρεούται (ο 
µισθωτής) να καταβάλλει στον εκµισθωτή σαν αποζηµίωση και ποινική ρήτρα 
ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του µισθώµατος που κατέβαλλε κατά 
τον τελευταίο προ της λήξεως ή λύσεως της µισθώσεως µήνα και για κάθε 
µήνα καθυστέρησης και για χρονικό διάστηµα µικρότερο του µηνός θα 
καταβάλλεται ανάλογο ποσό. 
 

Άρθρο:17 

 

• Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και η 
υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή. Σε περίπτωση 
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καταστρατήγησης του παρόντος άρθρου θα εκπέσει του 
συµφωνητικού, της εγγύησης και θα του επιβληθεί πρόστιµο. 

• Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση, ολικά ή µερικά, της χρήσης του 
µισθίου, καθώς και η ολική ή µερική µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε τρίτο πρόσωπο.  

 

Άρθρο:18 

• Τα έξοδα της σύνταξης του µισθωτηρίου συµβολαίου - συµφωνητικού 
και τυχόν άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβαρύνουν αποκλειστικά το 
µισθωτή. 

Άρθρο: 19 

 

Α) Ο µισθωτής υποχρεούται µε ευθύνη του να προβεί σε όλες τις ενέργειες 
για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας. Μετά τη λήξη της µίσθωσης παύει 
αυτοδικαίως η ισχύς της Αδείας Λειτουργίας, απαγορευµένης απολύτως 
της λειτουργίας του µισθίου χωρίς τη νόµιµη άδεια. 
Β) Ο µισθωτής υποχρεούται :  
    α) να τηρεί τις ποινικές, αστυνοµικές, φορολογικές και διοικητικές 
διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα 
και την υγιεινή, 
     

Άρθρο 20 
 

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο µίσθιο, ο µισθωτής 
υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή όλων εν γένει των ∆ηµόσιων και 
∆ηµοτικών φόρων και τελών ( καθαριότητας ,φωτισµού, κ.λ.π.), καθώς και 
στην εµπρόθεσµη εξόφληση όλων εν γένει των λογαριασµών κατανάλωσης, 
(ρεύµατος, νερού , θέρµανσης κ.λ.π.).  

Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο µισθωτής οφείλει 
να κάνει µεταβολή στοιχείων καταναλωτή στην ∆ΕΗ και να µας προσκοµίσει τα 
αποδεικτικά έγγραφα της αλλαγής των στοιχείων.  

β) Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µισθώσεως να επιτρέπει στα 
αρµόδια όργανα του εκµισθωτή την επίσκεψη στο µίσθιο οποτεδήποτε για 
επιθεώρησή του. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο προ της 
λήξεως της µίσθωσης εξάµηνο να επιτρέπει οποτεδήποτε την επίσκεψη στο 
µίσθιο, τόσο των αρµοδίων οργάνων και εκπροσώπων του εκµισθωτή, όσο 
και των υποψηφίων νέων µισθωτών. 
 
 

Άρθρο : 21 

 

α) Ο ∆ήµος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης 
µίσθωσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση 
καταβολής του µισθώµατος για όποιο λόγο ή αιτία, έχει το δικαίωµα να 
καταγγείλει τη σύµβαση και να κάνει έξωση στον µισθωτή σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του Κώδικα Πολ. ∆ικονοµίας. 
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β) Εκτός από την µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από το ∆ήµο κατά τα 
ανωτέρω, η λήξη της συµβάσεως χωρεί αυτοδικαίως στις περιπτώσεις 
θανάτου, συνταξιοδότησης ή νοµικής ανικανότητας του µισθωτή (επί φυσικού 
προσώπου) ή λύσης της εταιρικής σύµβασης (επί νοµικού προσώπου). 
Στις περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται εκ νέου στην κατοχή και χρήση 
και εκµετάλλευση του ∆ήµου. 
Στους κληρονόµους του µισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα µισθωτικό 
δικαίωµα. 
 

Άρθρο:  22 
 

Η σύµβαση µίσθωσης που θα καταρτιστεί µε το µισθωτή που θα αναδειχθεί 
από την παρούσα δηµοπρασία είναι εµπορική και υπάγεται στο ρυθµιστικό 
πλαίσιο του πδ 34/1995 σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, 
καθώς και στις διατάξεις του Α.Κ. που ρητά παραπέµπει το Π.∆. 34/1995.  

 
Άρθρο: 23 

 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων αυτής της διακήρυξης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆οµοκού. 

Άρθρο:24 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν άπαντες.   

 

Άρθρο:25 

Σε περίπτωση µη επίτευξης αποτελέσµατος η δηµοπρασία θα επαναληφθεί 

την επόµενη εβδοµάδα ,  ηµέρα Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2020, τις ίδιες 

ώρες και στο ίδιο µέρος .  

 

Άρθρο:26 

 

Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται 
δεκαπέντε ( 15 ) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της, µε 
επικόλληση αντιγράφου της, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στο προς ενοικίαση 
κατάστηµα, στα δηµοσιότερα µέρη της έδρας, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆οµοκού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆οµοκού. 
Αναλυτικοί όροι της δηµοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 
παρέχονται στο «Κτίριο ΚΕΠ» του ∆ήµου ∆οµοκού, Οικονοµική Υπηρεσία, 
Γραφείο Περιουσίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλ. 
2232350501 (κ. Ξαρχάς Νικόλαος)  
 
   ∆οµοκός 30/10/2020 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 

                                                                                      α/α Ο Αντιδήµαρχος   

 

        Καναβός Νικόλαος 
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