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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Σε εκτέλεση της αριθ.  243/2015 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

Έχοντας υπόψη 
1. το Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 
2. το άρθρο 13 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 
1080/80 
3.  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 
4. την αριθµ. 304/23012 απόφαση  
5. τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 12/2005 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

φανερή και προφορική επαναληπτική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση  ενός (1) 
κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου επί της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης Κοµοτηνής και 
συγκεκριµένα του Χώρου Γ διαστάσεων 2,50 µ. Χ 5,00 µ. εµβαδού 12,50 τ.µ.  για ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα.     
Άρθρο  1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 21 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοµοτηνής και συγκεκριµένα στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών. 
Χρονικό διάστηµα υποβολής δικαιολογητικών συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται η 
10:00 π.µ. και λήξη η 11:00 π.µ. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα κατατίθενται ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.µ. και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:30 π.µ. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και 
πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη  ώρα, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές.   

Άρθρο 2ο:  - Περιγραφή ακινήτου – Αντικείµενο της δηµοπρασίας  
Η δηµοτική κοινόχρηστη έκταση που θα εκµισθωθεί είναι: εµβαδού  12,50 τ.µ. και είναι 
αυτή που αποτυπώνεται   στο επισυναπτόµενο  τοπογραφικό διάγραµµα γενικής 



διαµόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης Κοµοτηνής και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του  παρόντος.  Το συνολικό εµβαδό του κάθε χώρου είναι δεσµευτικό και δεν 
µεταβάλλεται. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι οι χώροι έχουν τη δυνατότητα απόκλισης ως προς 
το σχήµα και τη θέση τους έως 5.00 µέτρα από τα οριζόµενα όριά τους  
Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται για ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα για µικρά παιδιά και ειδικότερα  για ανάπτυξη ηλεκτρικών 
παιχνιδιών µε κερµατοδέκτη. 

Άρθρο 3ο: - ∆ιάρκεια µίσθωσης  
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από  1-1-2016 έως 31-12-2016.  

Άρθρο  4ο:  -  Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
Σαν κατώτατο µίσθωµα – ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ια τον δηµοπρατούµενο χώρο 
Γ εµβαδού 12,50 τ.µ. ορίζεται το ποσό των  πεντακοσίων ευρώ (500,00€)  

Άρθρο  5ο:  - Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας-επανάληψη δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε κατά την 
ορισθείσα ηµέρα και ώρα µε την παρούσα προκήρυξη. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί 
και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η 
Επιτροπή ∆ηµοπρασιών η απόφαση της οποίας καταγράφεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική και η δέσµευση αυτή 
µεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη.  
Η κάθε επόµενη προφορική προσφορά πλειοδοσίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη  των  
είκοσι ευρώ (20,00€) της αµέσως προηγηθείσας προσφοράς. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών πριν την έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζονται για το σκοπό αυτό νόµιµο 
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
Η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία επειδή δεν πληρεί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού που 
προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό. 
Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν 
πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 
Συµβουλίου ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή 
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του, 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. 



γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για 
την σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη 
και του εγγυητή αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατί του 
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής. 
Η επαναληπτική  δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
αναφερόµενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 
την προηγούµενη δηµοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει 
απευθείας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο  6ο:  - ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - ∆ικαιολογητικά 
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής και κοινοπραξίες για την άσκηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων  
ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρούσας και 
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό προσκοµίζοντας έναρξη άσκησης δραστηριότητας 
από ∆.Ο.Υ, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον συγκεκριµένο εξοπλισµό συνοδευόµενη από 
σχετικές φωτογραφίες καθώς και πιστοποιητικά CE 
Όποιος επιθυµεί να  λάβει µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών, την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά. 
α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι  φυσικό πρόσωπο.. Εάν συµµετέχει νοµικό 
πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξίας, πρέπει να προσκοµίσει 
επικυρωµένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση 
καθώς και το πρακτικό συµµετοχής στην εν λόγω δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση 
συγκεκριµένου προσώπου. 
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ίσου µε το 10% επί του ελαχίστου ορίου 
πρώτης προσφοράς  για τη συµµετοχή στην επαναληπτική δηµοπρασία εκµίσθωσης ενός 
(1) δηµοτικού κοινόχρηστου χώρου  στην  Κεντρική Πλατεία Ειρήνης Κοµοτηνής για 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα» ποσού 50,00 € και η οποία µε τη 
λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους εκτός του τελευταίου 
πλειοδότη που θα παραµείνει στο ∆ήµο Κοµοτηνής. Μετά την κατακύρωση της 
δηµοπρασίας και οπωσδήποτε πριν της υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, ο 
αναδειχθείς πλειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης των όρων 
σύµβασης µίσθωσης,  αξίας ίσης µε ποσοστό 10% επί του µισθώµατος που θα επιτευχθεί. 
Κανείς δεν θα γίνει δεκτός στη δηµοπρασία εάν δεν προσκοµίσει, για τη συµµετοχή του στη 
δηµοπρασία, εγγυητική επιστολή. 
γ) Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο 
πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται 
αλληλέγγυως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 



σύµβασης την οποία θα συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωµα της διαιρέσεως και 
διζήσεως, 
δ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 
ε) Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής περί µη οφειλής του 
συµµετέχοντος (οµοίως και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία) 
στ) Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί µη οφειλής του 
συµµετέχοντος (οµοίως και για τους υπολοίπους εταίρους αν είναι εταιρεία).  
ζ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ  κλπ.) τόσο του ίδιου ή του 
εκπροσώπου, αλλά και για το προσωπικό τους  εάν απασχολούν καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση σε περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό. 
η)  Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (∆ΟΥ) 
θ) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς 
και Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρωτοδικείο να κηρυχθεί σε 
πτώχευση. 
ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούµενος από το δικαίωµα  
προσβολής τους δικαστικώς ή εξωδίκως. 
Οι οφειλέτες του ∆ήµου Κοµοτηνής δεν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία ούτε σαν 
πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές. 

 Άρθρο  7ο:  -  ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσης από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της ∆ιοικητικής Αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

Άρθρο 8ο: - Όροι της σύµβασης - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων  
1. Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 
2. Ο χώρος θα λειτουργήσει αποκλειστικά για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα όπως  αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
3. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την 
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση 
ο µισθωτής. Κατά συνέπεια  δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος. 
Αποκλείεται η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό. 
4. Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και 
οφείλονται σε κακή χρήση του µισθίου εκ µέρους του µισθωτή βαρύνουν το µισθωτή. Ο 
µισθωτής δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη ή 
αφαίρεση που να  µεταβάλλει την αρχική του µορφή, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, ούτε να 
επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς άδεια του ∆ήµου συνεπάγεται την έξωση του 
µισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης. 
5. «Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος θα γίνει από κοινόχρηστη παροχή του ∆ήµου 
Κοµοτηνής, ο δε  µισθωτής επιβαρύνεται µε τη δαπάνη κατανάλωσης του ηλεκτρικού 



ρεύµατος, ειδικότερα για το Χώρο Γ η δαπάνη κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος 
θα υπολογίζεται σύµφωνα µε την ένδειξη του µετρητή κατανάλωσης που είναι 
τοποθετηµένος πλησίον του χώρου αυτού.   
6. Ο µισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση  
χρειαστεί για τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. 
7. Οτιδήποτε προκληθεί στην επιχείρηση όπως ατύχηµα, πυρκαγιά, εµπρησµός, κλοπή 
βανδαλισµοί την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο µισθωτής και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος 
Κοµοτηνής. 
8. Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, της υπέρ αυτού 
δουλείας, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις 
προσήκουσες αγωγές οι οποίες του εκχωρούνται για το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης. 
Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου Κοµοτηνής, ο οποίος διατηρεί το 
δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων του.  
9. Ο µισθωτής υποχρεούται µόλις λήξει η σύµβαση µίσθωσης να αποδώσει το χώρο 
ελεύθερο και σε καλή κατάσταση. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει το µισθωτή. Σε 
αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο Κοµοτηνής. Για κάθε µέρα 
καθυστέρησης παράδοσης του µίσθιου, για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η 
καθυστέρηση αυτή, ο µισθωτής υποχρεούται  στην καταβολή συµπεφωνηµένης ποινικής 
ρήτρας ποσού εκατό ευρώ (100,00€) ηµερησίως. 
10. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, ούτε απαλλάσσεται από την καταβολή του µισθώµατος.  
11. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆ήµο Κοµοτηνής ή µείωσης του 
µισθώµατος για βλάβη του µισθίου ή της δραστηριότητάς του από θεοµηνία ή άλλη τυχαία 
αιτία, που θα επέλθει σ’ αυτόν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και 
απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς 
υπαιτιότητα του ∆ήµου Κοµοτηνής. 
12. Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του και να τηρεί κατά γράµµα όλες τις 
ισχύουσες υγειονοµικές και αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί 
κοινής ησυχίας διατάξεις. Η µη τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται ακύρωση της 
σύµβασης. 
13. Ο µισθωτής οφείλει να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους 
πολίτες µε τον απαιτούµενο σεβασµό να φροντίζει µε υπευθυνότητα και σχολαστικότητα 
την τήρηση των συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να 
συµπεριφέρονται προς τους πολίτες µε πνεύµα καλής θέλησης. Κατανόησης και 
ανεκτικότητας. 
14. Ο µισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται εορταστικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις 
πολιτιστικού ή πολιτισµικού περιεχοµένου στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης 
Κοµοτηνής όταν το ζητήσει ο ∆ήµος Κοµοτηνής ή τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι κσι να 
συµβάλλει µε τις υπηρεσίες του στην επιτυχία της κάθε εκδήλωσης. 
15. Απαγορεύεται η ολική ή µερική παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτο, η σύσταση 
εταιρείας µεταξύ του µισθωτή και τρίτου φυσικού προσώπου και η σιωπηρή ανανέωση της 
σύµβασης. Επίσης απαγορεύεται στον µισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώµατος 



σε τρίτο λόγω ασθένειας, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο ∆ήµο Κοµοτηνής και 
προσκοµίσει τα σχετικά περί ασθενείας του πιστοποιητικά από Νοσοκοµείο.     

Άρθρο  9ο:  Υπογραφή της σύµβασης  
1. Ο Τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται εντός δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της 
διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθουν 
για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος 
του πλειοδότη και του εγγυητή, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
2. Στον πλειοδότη µετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, εφόσον την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε 10% του επιτευχθέντος 
µισθώµατος από τη δηµοπρασία για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µίσθωσης. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των 
όρων αυτής. Επίσης ο πλειοδότης µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να 
προσκοµίσει την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας της δραστηριότητάς του (ανάλογα µε το 
είδος του µηχανήµατος) η οποία θα πληροί όλους τους όρους ασφάλειας 
Που απαιτούνται για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας, σε διαφορετική 
περίπτωση δεν θα µπορεί να λειτουργήσει και την ευθύνη  αποκλειστικά θα φέρει ο 
µισθωτής χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου. 
3. Το µίσθωµα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Μαζί µε το µίσθωµα θα καταβάλλεται και το χαρτόσηµο (3,6%) που βαρύνει τον µισθωτή.  
4. Αποκλείεται στον πλειοδότη  η µονοµερής λύση της σύµβασης.  

Άρθρο  10ο: Ενστάσεις  
Οι  επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ή 
αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία. 

Οι ενστάσεις πρωτοκολλώνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην Επιτροπή που 
διενήργησε το διαγωνισµό. 

Άρθρο  11ο: Λοιπές  ∆ιατάξεις 
1. Όλοι οι όροι της σύµβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση 
οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται µόνο εγγράφως. 
2.   Η παράβαση  οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
α. Την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. 
β. Την εις βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας εφόσον τούτο κρίνει σκόπιµο µε 
απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 



γ.  Την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί το 
µίσθιο λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύµβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Άρθρο  12ο: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Περίληψη της παρούσας  διακήρυξης  µε απόφαση του ∆ηµάρχου 
α. θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής 
β. θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
γ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 
δ. να δηµοσιευθεί, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας  
σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης,  βαρύνει το ∆ήµο Κοµοτηνής.                                        
 
       Κοµοτηνή  14  ∆εκεµβρίου 2015     
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