
 

 

 

 

 

                                                                                          Καβάια,.5/5/2021 

                Αξ. Πξση.1108 

 

Δηαθήξπμε Δεκνπξαζίαο 

 

γηα ηελ εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο ηνπ Α νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο  

Ο πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ», 

έρνληαο ππόςε: 

 
i. ην Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ 77/30.03.1981 ηεύρνο Α) πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 
νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθπνίεζεο 
ή εθκίζζσζεο πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,  
 
ii. ηνλ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/06),  
 
iii. ην Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο - Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζε (Ν.3852/2010),  
 
iv. ηελ ππ’ αξίζκ. 43254/31.07.2007 Απόθαζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ (ΦΔΚ 
1492/17.08.2007 ηεύρνο Β),  
 
v. ηελ ππ’ αξίζκ 56/28.4.2021 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ αξηζκ.1.15 θαηαζηήκαηνο 35 η.κ. ηνπ 
Α΄ νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο, κέζσ Γεκνπξαζίαο θαη ηνπο 
όξνπο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε απηή. 

  

ΓΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

Πιαηεία Γ. Παπαλδξένπ 

Σ.Κ. 65403, Καβάια 

Σειέθσλν: 2510 83 53 75 

Σειενκνηόηππν: 2510 83 53 75 

Ηι. Γ/λζε: dakav@otenet.gr 

Ιζηνζειίδα: www.kavalagreece.gr 

Δηεύζπλζε  

Aθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Δεκνηηθή Αγνξά 

Πιεξνθνξίεο:  

Βξεηηόο Αιέμαλδξνο 

   



 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
αθηλήηνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 
πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 
εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε 
ηεο δηαθήξπμεο. 
 

1) Πεξηγξαθή ηνπ Αθηλήηνπ  

   

Σν αθίλεην κε εκβαδόλ 35η.κ. βξίζθεηαη ζε πξνλνκηνύρα  ζέζε ζηνλ Α΄ 

όξνθν  ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

αλαηνιηθνύ δηαδξόκνπ πξνο ηε θεληξηθή πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ από ηε πιεπξά 

ηεο νδνύ Καξάλνπ. 

 

2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί 

λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθόζνλ 

εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε 

απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά 

είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή 

κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη 

επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην 

πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ 

ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην 

έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ 

ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο 



ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.  

 

3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε 20/5/2021 θαη ώξα 12.00 π.κ. 

ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηνλ ηξίην όξνθν, επί ηεο νδνύ Οκνλνίαο 117 ζηελ 

Καβάια. Όινη νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ ζην ρώξν ηεο 

δεκνπξαζίαο απζηεξά κέρξη ηελ Πέκπηε 20/5/2021.θαη ώξα  11.50 π.κ. 

 

4) Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ επηαθνζίσλ 

εμήληα επξώ (295 €) κεληαίσο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο 

ραξηνζήκνπ.  

 

5) πκκεηέρνληεο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα ηα νπνία απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θάθειν ζηνλ νπνίν λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε έλδεημε «ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΔΚΜΙΘΩΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ Α΄ΟΡΟΦΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ θαη ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά.  

i. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν ή ζρεηηθό 
παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. 

ii. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 
iii. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. .Αλ πξόθεηηαη γηα Α.Δ. απαηηείηαη 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από ην Ι.Κ.Α.. Αλ πξόθεηηαη γηα Ο.Δ. ή 
Δ.Δ. απαηηείηαη ελεκεξόηεηα από ην Ι.Κ.Α. γηα ην πξνζσπηθό πνπ 
απαζρνιεί θαη αληίζηνηρε ελεκεξόηεηα από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. γηα θάζε 
έλαλ από ηνπο εηαίξνπο - κέιε. Αλ πξόθεηηαη γηα ειεύζεξν 
επαγγεικαηία απαηηείηαη ελεκεξόηεηα από ην Ι.Κ.Α. γηα ην 
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί θαη αληίζηνηρε ελεκεξόηεηα από ηνλ 
Ο.Α.Δ.Δ. γηα ηνλ ίδην. 

iv. Βεβαίσζε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο από ηελ 
νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ είλαη νθεηιέηεο από νπνηαδήπνηε αηηία 
πξνο ην Γήκν Καβάιαο. 



v. Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρεη 
θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο.  

vi. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαθήξπμε, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ   
εβδνκήληα έμη επξώ (29,5€) πνζό ίζν κε ην έλα δέθαην ( 1/10) ηνπ 
νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην 6ν άξζξν 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η εγγύεζε ζα επηζηξαθεί ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ.  

vii. Τπεύζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ 
νπνία δειώλεη όηη σο ζπκκεηέρσλ έλαβε γνώζη ηων όρων ηης 
δημοπραζίας και ηοσς αποδέτεηαι ανεπιθύλατηα και έτει πλήρη 
γνώζη για ηην πραγμαηική καηάζηαζη ηοσ μιζθίοσ, ηην οποία 
αποδέτεηαι. εκεηώλεηαη όηη εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε άγλνηαο ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη 
απνδεθηή.  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη πξσηόηππα ή ζε 

ζεσξεκέλα αληίγξαθα, ελώ ζε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο θάπνηνπ 

από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ν ελδηαθεξόκελνο απνθιείεηαη από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο.  

Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία ζα γίλνληαη όζνη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ θαηαζέζεη 

ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο (Γξαθείν Πξσηνθόιινπ, 

Οκνλνίαο 117, Σ.Κ 65403, Καβάια) θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξόκελα κέρξη ηελ Σεηάξηε 19/5/2021 θαη ώξα  13.001 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπλνδεύνληαη από ηνλ εγγπεηή ηνπο, ν νπνίνο ζα 

πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη : 

1.Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό όζνη επαγγεικαηίεο 

νθείινπλ κηζζώκαηα ζηε Γ.Α.Κ.  

2.Θα πξνηηκεζεί ε πξνζθνξά επαγγεικαηηώλ πνπ δελ έρνπλ ήδε 

θαηάζηεκα ζηε Γ.Α.Κ. 

 

6) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο  

Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, 

γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 

                                                           
1
 Μια μέρα πριν τη δημοπράτηση 



Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από 

απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, 

ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό 

ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο.  

Η εγγύεζε ζα επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ 

πιεηνδόηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο. Η εγγύεζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζην 9ν άξζξν ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο.  

 

7) Εγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 

εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη 

θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκίζεη: 

i. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
ii. Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Διιεληθό 

Γεκόζην. 
iii. Βεβαίσζε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο από ηελ 

νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ είλαη νθεηιέηεο από νπνηαδήπνηε αηηία 
πξνο ην Γήκν Καβάιαο. 

ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο θάπνηνπ από ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ εγγπεηή, ν ελδηαθεξόκελνο απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο.  

 

8) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από 

ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ 

δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.  

 

9) ύκβαζε  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο 

ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη 



ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κε ηελ πξνζθόκηζε εγγύεζεο θαιήο πιεξσκήο - 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ίζνπ κε ην 

ηξηπιάζην ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζώκαηνο. Η εγγύεζε απηή ζα ηνπ 

επηζηξαθεί κεηά ηελ εκπξόζεζκε απνρώξεζή ηνπ από ην κίζζην θαηά ηε ιήμε 

ηεο κίζζσζεο θαη ηελ αθξηβή εθπιήξσζε όισλ ησλ όξσλ ηνπ πκθσλεηηθνύ 

Μίζζσζεο, εθηόο ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο από ηνλ 

κηζζσηή, νπόηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο εθκηζζώηξηαο, σο πνηληθή ξήηξα κε 

ππνινγηδόκελε ζηελ νθεηιόκελε από ηνλ κηζζσηή απνδεκίσζε ησλ 

ηεζζάξσλ (4) κεληαίσλ κηζζσκάησλ. Η εγγύεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε ηα κηζζώκαηα.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ εληόο ηεο σο άλσ πεξηόδνπ ε θαηαηεζείζα 

εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη 

επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 

από απηό ηεο πξνεγνύκελεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε 

ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 

10) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαη γηα δηάζηεκα ηξηώλ  (3)  εηώλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν 

κηζζσηήο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εθκηζζώηξηαο ζα κπνξεί λα παξακείλεη 

ζην κίζζην θαη λα αλαλεσζεί ε κίζζσζε, εθόζνλ βέβαηα ζπκθσλήζεη ην Γ.. 

ηεο εθκηζζώηξηαο. ηε πεξίπησζε απηή ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα 

ζπκθσλεζεί κόλν κε έγγξαθν, κε επηηξεπόκελεο ηεο πξνθνξηθήο 

παξάηαζεο, θαη κόλν κε ηνπο όξνπο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε απηό.  

Αλ ε εθκηζζώηξηα εηζπξάμεη νπνηνδήπνηε πνζό από ηνλ κηζζσηή κεηά 

ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηε κε απόδνζε ηνπ κηζζίνπ, απηό δελ ζα έρεη ηελ 

έλλνηα ζησπεξήο παξάηαζεο ε αλακίζζσζεο, αιιά ζεσξείηαη σο είζπξαμε 

απνδεκίσζεο ρξήζεο γηα ηε κε έγθαηξε απόδνζε ηνπ κηζζίνπ. 

Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξαζία ζα ηζρύζεη γηα 

δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο ζε πνζνζηό ίζν κε ην 75% ηνπ επίζεκνπ 

ηηκαξίζκνπ ηνπ θόζηνπο δσήο ζύκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ηνπο ακέζσο 12 πξνεγνύκελνπο κήλεο, επί ηνπ 

εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ ηνλ ηειεπηαίν πξν ηεο αλαπξνζαξκνγήο κήλα 

κηζζώκαηνο.  

 



11) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ην πξώην πελζήκεξν θάζε 

κηζζσηηθνύ κήλα ζην γξαθείν ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο. Κάζε θαζπζηέξεζε 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξώλ ζα επηβαξύλεηαη κε 

πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, ίζεο θάζε θνξά κε ην νξηδόκελν από 

ηνλ ΚΔΓΔ πνζνζηό θαηαβνιήο. 

 

12) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή 

ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε 

θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη γηα θζνξέο θαη βιάβεο πνπ ζα γίλνπλ ζην κίζζην αθόκα 

θαη κε ηηο αλαγθαίεο θζνξέο αλεμάξηεηα εάλ πξνθιήζεθαλ από ηνλ ίδην, ην 

πξνζσπηθό ηνπ ή ηνπο πειάηεο ηνπ ή θαη από ηπραία γεγνλόηα.  

Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί απηό θαηά ηξόπν 

πνπ λα κε ζίγεη ηελ εζπρία, εξγαζία, αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ 

ππόινηπσλ ελνίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο αιιά θαη ησλ γύξσ θαηνίθσλ. 

 

13) Παξάδνζε κηζζίνπ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην 

κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε 

απνδεκίσζε. 

 

14) Καηαγγειία ηεο κίζζσζεο  

Ο κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιύζεο ηεο κίζζσζεο πξηλ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, αθνύ όκσο ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

έηε παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην θαη αθνύ πξνεηδνπνηήζεη ηελ εθκηζζώηξηα έμη 

(6) κήλεο λσξίηεξα από ηε ρξνλνινγία πνπ επηζπκεί λα ην απνδώζεη. ηε 

πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη σο 

απνδεκίσζε, εθηόο ηεο δνζείζαο εγγύεζεο πνπ θαηαπίπηεη σο πνηληθή ξήηξα 

ππέξ ηεο εθκηζζώηξηαο, πνζό ίζν κε ηέζζεξα (4) κεληαία κηζζώκαηα, ηνύηνπ 

ππνινγηδόκελνπ βάζεη απηνύ πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηνλ ηειεπηαίν πξν ηεο 

απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ κήλα, θαζώο θαη λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ηνπ 

κηζζίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο ζε άιινπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην 

κηζζώζνπλ. 

 



15) Μεηαβίβαζε – Παξαρώξεζε ρξήζεο  

Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ζην όλνκα ηνπ κηζζσηή, θαη 

απαγνξεύεηαη ξεηά ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο εθκηζζώηξηαο ε  κε 

νπνηνλδήπνηε νιηθή ή κεξηθή κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο, ε παξαρώξεζε 

ηεο ρξήζεο ηεο, κε αληάιιαγκα ή ρσξίο αληάιιαγκα, ζε ηξίηα πξόζσπα.  

 

16) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ 

κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε έπεηηα από 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εθκηζζώηξηαο. Η κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο παξακνλή 

ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην δελ πξνζδίδεη θαλέλα δηθαίσκα ζε απηόλ, νύηε 

απνηειεί ζησπεξή ζπλαίλεζε ηεο εθκηζζώηξηαο πνπ δηθαηνύηαη λα αζθήζεη ηα 

δηθαηώκαηά ηεο ζε νπνηνλδήπνηε ρξόλν. 

 

17) Υξήζε Μηζζίνπ 

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά σο εκπνξηθό θαηάζηεκα 

ιηαληθήο πώιεζεο θαη κε ηε δέζκεπζε ηεο έθζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ 

κόλν εληόο ησλ νξίσλ ηεο θίηξηλεο δηαγξάκκηζεο όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη 

θαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ. 

 

18) Επζύλεο Εθκηζζσηή 

Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ», σο 

εθκηζζσηήο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε 

επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ 

απνρξώληνο ιόγνπ.  

 

19) Πξόζζεηνη όξνη 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δπηρείξεζεο ηίζεληαη επηπξόζζεηα 

νη θάησζη όξνη: 

19.1 Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνλ Καλνληζκό 
Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο, ν νπνίνο δηαηίζεηαη 
ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. 

19.2 Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε κέζα ζε δηάζηεκα ελόο κήλα 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο λα εθδώζεη ηηο 



απαξαίηεηεο άδεηεο, λα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο θαη λα αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

19.3 Ο κηζζσηήο κε δηθή ηνπ επζύλε ππνρξενύηαη λα εθνδηαζζεί κε ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο κε δηθά ηνπ έμνδα. ε πεξίπησζε 
πνπ ν κηζζσηήο δελ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ν 
εθκηζζσηήο δε θέξεη θακία απνιύησο επζύλε.  

19.4 Οη δαπάλεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ, ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο, θ.ι.π. βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο 
ππνρξενύηαη λα ηα θαηαβάιιεη εκπξνζέζκσο ζηνπο δηθαηνύρνπο 
(ΓΔΗ, ΟΣΔ θ.ι.π). Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη άκεζα κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, λα πξνβεί ζηελ επ΄ 
νλόκαηί ηνπ ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ 
θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΗ, ΓΔΤΑΚ, ΟΣΔ θιπ).  

19.5 Γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε πξνζζήθεο ή βειηίσζεο ζην 
ρώξν, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη πξσηίζησο λα γλσζηνπνηεί ηα 
ζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
επηρείξεζεο πξνο έγθξηζε. Η γλσζηνπνίεζε ζα πεξηιακβάλεη 
εθηόο από ηελ πεξηγξαθή ηεο πξόηαζεο θαη ιίζηα κε ηνπο 
εκπιεθόκελνπο θνξείο, ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Μεηά ηελ έγκριζη σπό 
προϋποθέζεις από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ν κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ησλ Τπεξεζηώλ πνπ 
εκπιέθνληαη, λα εθδώζεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη γεληθά λα 
εθδώζεη όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη. Δλ 
ζπλερεία θαη πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ή 
βειηίσζεο ηνπ ρώξνπ ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ 
επηρείξεζε θάθειν κε αληίγξαθα ησλ εγθξίζεσλ ησλ 
εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εθδηδόκελσλ αδεηώλ, από ηα 
νπνία λα πξνθύπηεη ε λνκηκνπνίεζε ησλ αιιαγώλ ζηνπο ρώξνπο 
ηνπ κηζζώκαηνο (πξνζζήθεο, βειηηώζεηο, αιιαγέο θιπ). Καηόπηλ 
ηνύηνπ θαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα εθδίδεηαη από ηελ 
επηρείξεζε ε νξηζηηθή έγθξηζε πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ 
αιιαγώλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ κηζζώκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία ν 
κηζζσηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ.  

19.6 Σα νπξεηήξηα (WC) ηνπ ρώξνπ είλαη θνηλόρξεζηα. Η είζνδνο ζε 
απηά επηηξέπεηαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο   

19.7 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ κηζζσηή πξνο ηνπο πνιίηεο – πειάηεο θαη 
πξνο ην πξνζσπηθό ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
αξκόδνπζα. 

19.8 Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 
δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε γηα πξόζζεηεο εξγαζίεο βειηίσζεο, 
δηαξξύζκηζεο θαιισπηζκνύ θ.ι.π. Δπίζεο, ε εθκηζζώηξηα δε 
θέξεη θακία επζύλε έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ, γηα ηελ νπνία έρεη ν ίδηνο ιάβεη γλώζε 
νύηε θαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, δεκηά ή θζνξά πξνθιεζεί από 
νπνηαδήπνηε αηηία ή αθόκα θαη από θαηξηθέο ζπλζήθεο ή από ηε 
θύζε γεληθόηεξα (ζενκελίεο, βξνρέο, ζεηζκνί θ.ι.π.) 

19.9 Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη ξεηά από θάζε δηθαίσκά ηνπ γηα κείσζε 
ηνπ κηζζώκαηνο ιόγσ πξαγκαηηθώλ ή λνκηθώλ ειαηησκάησλ θαη 
ηδίσο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ζην θηίξην ηεο Γ.Α.Κ. θαη άιισλ 



νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ίδηα αγαζά θαη 
ππεξεζίεο, θαζόζνλ έιαβε γλώζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ιεηηνπξγνύλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ ζην θηίξην, όζν θαη όηη 
επηηξέπεηαη ζην θηίξην ε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
λόκηκεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο από 
ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.  

19.10 Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 
δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηπρόλ απαγνξεύζεηο ή 
πεξηνξηζκνύο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ γηα ιόγνπο 
αζθάιεηαο, πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο. 

19.11 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα 
επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ επίζθεςε ζην κίζζην, πξνο 
επηζεώξεζε. Δπίζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαηά ην ηειεπηαίν 
εμάκελν πξν ηεο ιήμεσο ηεο κηζζώζεσο λα επηηξέπεη ηελ 
επίζθεςε ζην κίζζην ηνπ εθκηζζσηή θαη ησλ ππνςεθίσλ λέσλ 
κηζζσηώλ. 

 

 

20) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Καβάιαο θαη έκπξνζζελ ηνπ δεκνπξαηεζέληνο 

θαηαζηήκαηνο 1.15 ηνπ Α΄νξόθνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο. 

Δπηπξόζζεηα, ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο (www.kavala.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 

(www.kavalagreece.gr).  

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα θνηλνπνηεζεί ζην Δπηκειεηήξην 

Καβάιαο, ζηνλ Δκπνξηθό ύιινγν Καβάιαο θαη ζηνλ ΟΔΒ Καβάιαο.  

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί επίζεο κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 

10/5/2021 ζηελ εθεκεξίδα «ΠΡΩΙΝΗ» Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

 

21) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Πξόεδξν εάλ δελ 

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.  

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ όηαλ: 



α)  ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιόγσ 

αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο, 

β)  κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν 

εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε 

κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο 

εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ 

πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην 

πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα 

κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή 

δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο 

θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα 

ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

22) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηνπο αξκόδηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Καβάιαο (θα. ρνηλά Άξηεκε θαη θ. Αιέμε 

Βξεηηό) από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 9.00-14.00, Γηεύζπλζε: 

Γεκνηηθή Αγνξά Καβάιαο, Καβάια, Σειέθσλν 2510835375.  

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέρξη κηα 

εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξάηεζεο. 

  

Ο Πξόεδξνο ηεο     

ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ 

                                                                       Παλαγηώηεο Αγγειίδεο 

 

 

 


