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

Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
∆ιακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία  

για την εκµίσθωση του Κυλικείου  που Κλειστού Γυµναστηρίου 
εµβαδού 14,00 τ.µ. διαστάσεων 3,50µ.  Χ 4,00µ.  

και  επί της οδού Γρ. Μαρασλή  2 
 

Άρθρο  1ο : 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την  4η  Μαρτίου  2015, ηµέρα της εβδοµάδας 

Τετάρτη στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (Πλ. Βιζυηνού 1 – αίθουσα συνεδριάσεων 
Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών. Ώρα έναρξης της 

δηµοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 
µ.µ. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη 
ώρα, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
Άρθρο  2ο: 
Ο εκµισθούµενος χώρος εµβαδού 14,00 τ.µ. που βρίσκεται εντός του Κλειστού 
Γυµναστηρίου του ∆ήµου Κοµοτηνής, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο 
για τη λειτουργία Κυλικείου χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων, απαγορευµένης ρητά οποιαδήποτε µεταβολής, προσθήκης, 
µετατροπής ή επέµβασης χωρίς προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Το Κυλικείο διαθέτει επαγγελµατικό ψυγείο, καφετιέρα και τοστιέρα. 
Άρθρο  3ο: 
Το Κυλικείο θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλουµένων 
κατά τη διάρκεια προπονητικών δραστηριοτήτων, αγώνων και πάσης φύσεως 
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιούνται στο Κλειστό Γυµναστήριο, τόσο τις πρωινές 
όσο και κατά τις απογευµατινές ώρες και σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στις 
υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. Το Κυλικείο υποχρεούται να διαθέτει, 
αναψυκτικά κάθε είδους, διάφορα είδη γλυκών, ζεστά και κρύα σαντουίτς, ξηρούς 



καρπούς και εµφιαλωµένα νερά. Απαγορεύεται η διάθεση και χρήση 
οινοπνευµατωδών ποτών. Απαγορεύεται κάθε είδους χαρτοπαίγνιο.  
 
Άρθρο  4ο: 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται  τριετής, αρχοµένη  από την  υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης µίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2017. 
Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η µερική ή ολική υπεκµίσθωση, η κατά οποιονδήποτε τρόπο 
παραχώρηση της χρήσης του Κυλικείου σε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, καθώς 
και η πρόσληψη συνεταίρου ή συνεταίρων. 
Άρθρο 5ο: 
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 

διακοσίων ευρώ (200,00 €) µηνιαίως. 
Άρθρο 6ο: 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
1. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. 
2. Σε περίπτωση που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό εταιρείες: 
- Εταιρικό εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
- Συµφωνητικό εάν πρόκειται για κοινοπραξία θεωρηµένο από την Εφορία 
- Καταστατικό εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., µε τα σχετικά ΦΕΚ και έγγραφα 

που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση.  
3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία ποσού διακοσίων σαράντα 

ευρώ (240,00€), δηλαδή ποσοστού 10% του ορίου πρώτης προσφοράς τούτου 
υπολογιζόµενου για ένα (1) έτος, αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η οποία µε τη λήξη της δηµοπρασίας 
θα επιστραφεί στους διαγωνιζοµένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα 
παραµείνει στην Υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής µέχρι την κατακύρωση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας, οπότε και θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης µε το 1/10 επί 
του επιτευχθησοµένου  µισθώµατος για ολόκληρο το χρόνο της µίσθωσης 
(ήτοι 3 έτη). 

4. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής περί µη οφειλής 
του συµµετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία). 

5. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί µη οφειλής του 
συµµετέχοντος (οµοίως και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία). 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας τόσο του ίδιου ή του εκπροσώπου, αλλά 
και για το προσωπικό τους  εάν απασχολούν καθώς και υπεύθυνη δήλωση σε 
περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό. 



7. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ.) 
8. 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  πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριµήνου). 

9. Να καταθέσει Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοση τελευταίου τριµήνου. 
10.  Αντίγραφο (επικυρωµένο) της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των 

χωρών Ε.Ε. ή άδεια παραµονής αν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους. 
11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση 

των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
12. Σχετική δήλωση εάν ενεργεί για λογαριασµό άλλου, τον οποίο και κατανοµάζει, 

καταθέτοντας και τη σχετική εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να είναι 
συµβολαιογραφική. 

13.  Όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα. 
Άρθρο  7ο: 
∆εν θα γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία, όποιοι πλειοδότης και εγγυητές έχουν 
κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία του ∆ήµου Κοµοτηνής εντός της 
τελευταίας πενταετίας. 
Άρθρο  8ο: 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον 
πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδιχικώς από τους πρώτους 
στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η κάθε 
επόµενη προφορική προσφορά πλειοδοσίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη  των  
είκοσι ευρώ (20,00€) της αµέσως προηγηθείσας προσφοράς. 
Άρθρο  9ο: 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή τούτου 
αποδεικνυοµένου µε κατάθεση φορολογικών στοιχείων (κατάθεση φορολογικών 
Εντύπων Ε1, Ε9) ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι 
ολοκληρωτικά υπεύθυνος µε αυτόν για την ολοκλήρωση των όρων της παραχώρησης 
χρήσεως. 
Άρθρο  10ο: 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης 
των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 
Άρθρο 11ο:  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ηµερών από της κοινοποιήσεως σε 
αυτόν µε αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί 
µε τον εγγυητή του για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση 
που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου Κοµοτηνής χωρίς δικαστική 
παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και 



ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
από την προηγούµενη οµοία. 
Άρθρο  12ο: 
Οποιαδήποτε ζηµιά η οποία θα προξενηθεί στο µίσθιο από κακή χρήση αυτού, 
βαρύνει το µισθωτή ο οποίος υποχρεούται να αποζηµιώσει γι αυτό το ∆ήµο 
Κοµοτηνής, της αποζηµίωσης οριζόµενης  από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, µε 
πράξη του Προϊσταµένου αυτής, η οποία κοινοποιείται στο µισθωτή και 
εισπραττοµένης κατά τα περί είσπραξης των ∆ηµοτικών εσόδων κανονισµένα. Κατά 
της εν λόγω πράξεως δικαιούται  να προσφύγει ο µισθωτής εντός δέκα (10) ηµερών 
από της κοινοποιήσεως της στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται 
ανεκκλήτως. Κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής δεν δικαιούται να 
προσφύγει ο µισθωτής ενώπιον των τακτικών ή ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 
παραιτούµενος από τώρα του δικαιώµατός του αυτού. 
Άρθρο  13ο: 
Οποιαδήποτε  βελτίωση του µισθίου, η οποία θα γίνει από το µισθωτή κατά το χρόνο 
της µίσθωσης βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και µόνο και δεν δικαιούται αυτός σε 
µείωση του µισθώµατος για το λόγο αυτό. Κατά τη λήξη της µίσθωσης το µίσθιο 
επανέρχεται στην κατοχή του ∆ήµου µε όλες τις βελτιώσεις χωρίς κανένα 
αντάλλαγµα υπέρ του µισθωτή. 
Άρθρο  14ο: 
Το αντίτιµο του καταναλισκοµένου ηλεκτρικού ρεύµατος, και τα λοιπά  βάρη του 
µισθίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκµισθωτή ∆ήµο Κοµοτηνής. 
Άρθρο  15ο: 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στην αρχή εκάστης τριµηνίας του µήνα κάθε έτους. 
 Άρθρο 16ο: 
Η είσπραξη των µισθωµάτων δυστροπούντος τυχόν το ενοικιαστή θα ενεργείται 
αναγκαστικά κατά τα περί εισπράξεων των δηµοτικών εσόδων ισχύοντα. 
Άρθρο 17ο: 
Μετά τη λήξη της µίσθωσης, χωρίς όχληση ή προειδοποίηση καµιά ο µισθωτής 
υποχρεούται να εκκενώσει το µίσθιο και να παραδώσει αυτό στον εκµισθωτή ∆ήµο 
Κοµοτηνής στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε από αυτόν. Σε περίπτωση 
δυστροπίας του µισθωτή ως προς την εκπλήρωση του όρου αυτού, υποχρεούται 
αυτός στην καταβολή διπλασίου µισθώµατος προς το ∆ήµο από την ηµέρα της λήξης 
της µίσθωσης µέχρι της ηµέρας παράδοσης του µισθίου της εκ τούτου βιαίας 
αποβολής αυτού συνεπεία ∆ικαστικής απόφασης. 
Άρθρο 18ο: 
Ο εκµισθωτής ∆ήµος Κοµοτηνής  δεν φέρει ευθύνη για τις τιµές των προσφερόµενων 
υπηρεσιών στο Κυλικείο όπως και στις τιµές των προς πώληση προϊόντων.  ∆ιατηρεί 
το δικαίωµα ελέγχου της ποιότητας και των ηµεροµηνιών λήξης αυτών. Επίσης 
διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου της καθαριότητας των χώρων του κυλικείου καθώς και 



των χρησιµοποιουµένων σερβιτσιών, ποτηριών, σκευών οποτεδήποτε κρίνει αυτό 
αναγκαίο. 
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής  δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν προβλήµατα που θα 
παρουσιαστούν για την έκδοση άδειας και τη λειτουργία του κυλικείου από τις 
διάφορες εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 
Άρθρο 19ο: 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας 
αυτό από κάθε καταπάτηση ή διατάραξη και ασκώντας τις προσήκουσες αγωγές, οι 
οποίες εκχωρούνται σε αυτόν µε την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση που ο 
µισθωτής δεν τηρήσει   από οποιαδήποτε αιτία την παρούσα διάταξη, ευθύνεται σε 
αποζηµίωση του ∆ήµου. 
Άρθρο  20ο: 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε 
για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου ούτε συνεπώς, υποχρεούται 
στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε την λύση της µίσθωσης, ούτε στην 
καταβολή κάποιας αποζηµίωσης. 
Άρθρο  21ο: 
Ο µισθωτής υποχρεούται σ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης να διατηρεί σε απόλυτη 
καλή κατάσταση το µίσθιο και να ενεργεί µε δικά του έξοδα τις αναγκαίες επισκευές 
αυτού. 
Άρθρο  22ο: 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα επιστραφεί στο µισθωτή 
µετά τη λήξη της µίσθωσης και την παράδοση του µίσθιου στον εκµισθωτή ∆ήµο 
Κοµοτηνής και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή. 
Άρθρο  23ο: 
Τα τέλη χαρτοσήµου, έξοδα δηµοσίευσης και λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας ως και 
του ιδιωτικού µισθωτηρίου συµφωνητικού βαρύνουν εξ ολοκλήρου το µισθωτή.  
Άρθρο  24ο : 
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του Κυλικείου για οποιοδήποτε λόγο υπαιτιότητα του 
µισθωτής, αυτός υποχρεούται στην καταβολή των µισθωµάτων µέχρι την ανάθεση 
της εκµίσθωσης σε νέο µισθωτή. Ο εκµισθωτής, ∆ήµος Κοµοτηνής, υποχρεούται να 
απαιτήσει από τον εγκαταλείψαντα το κυλικείο µισθωτή, τη διαφορά που πιθανόν θα 
προκύψει στο µίσθωµα από τη µίσθωση του κυλικείο σε νέο µισθωτή. 
Άρθρο  25ο : 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο: 
1) όταν δεν πραγµατοποιηθεί από έλλειψη ενδιαφέροντος 
2) όταν το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 



3) όταν αυτός στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός αρνείται να υπογράψει τα 
πρακτικά ή τη σχετική σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη γίνεται σε 
βάρος του µε τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό της δικής του τελικής προσφοράς. 
Το ποσό αυτό (η τιµή πρώτη προσφοράς) µπορεί να το µειώνει η Οικονοµική 
Επιτροπή µε σχετική απόφασή της. 

 Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περίληψη διακήρυξης η οποία 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας διενέργειας της δηµοπρασίας διεξάγεται δε µε 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Άρθρο  26ο: 
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου µας, θα 
αναρτηθεί στην ιστιοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής,  περίληψη δε της διακήρυξης σε 
µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού µας. Τα δε έξοδα της 
δηµοσίευσης θα βαρύνουν εξολοκλήρου το µισθωτή  που θα προκύψει από την 
έγκριση του αποτελέσµατος και θα καταβληθούν δε µε την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης.         
       Κοµοτηνή  18 Φεβρουαρίου  2015 
        Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
       ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ 


