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Θέμα: Ηαζμνηζμυξ υνςκ δηαθήνολεξ γηα ηεκ εθμίζζςζε εκυξ (1)
αθηκήημο, Γ=44,10 η.μ., ηδημθηεζίαξ ημο Ηιενμδμηήμαημξ
¨ΘΑΔΑΡΟΤ Ζ. ΓΗΓΗΑ¨ πμο βνίζθεηαη ζηε Δεμμηηθή Ημηκυηεηα
Ημδάκεξ ζηεκ μδυ Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο 23 ημο Δήμμο Ημδάκεξ.
ήμενα ηεκ 23η Ζοσλίοσ 2018, εμένα Δεοηένα θαη χνα 13 : 30, ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή
(άνζνμ 72 ημο Κ. 3852/2010 η. Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ Δεμανπηαθυ
Ηαηάζηεμα Ημδάκεξ (Πι. Κίθεξ 1, Ημδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ,
φζηενα απυ ηεκ πνυζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη. 24.381/19.07.2018 πμο
δεμμζηεφζεθε θαη επηδυζεθε με απμδεηθηηθυ ζηα μέιε ηεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο
Κ. 3852/2010 ¨Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ
Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΗ 87/ η. Α΄/07.06.2010).
Πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνυεδνμξ δηαπίζηςζε υηη απυ ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔ 81/05.03.2017), βνέζεθακ πανυκηα ηα έλη (6)
ήημη:
ΠΑΡΟΝΣΓ
1. Βαιαήξ Γεχνγημξ, Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο,
ςξ Πνυεδνμξ
2. Θαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
3. Θηάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
4. ηχμμξ Κηθυιαμξ
5. Ηαναπάηζημξ Γοάγγειμξ
6. Γθμοηδεθχζηαξ Γεχνγημξ

ΑΠΟΝΣΓ
1. Ζςακκίδεξ Γιεοζένημξ
2.Ζςακκίδεξ Παναζθεοάξ
3.Ιαιμφηαξ Θάδανμξ
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κυμημα, δεκ πνμζήιζακ

Ιεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Κ. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνυεδν μξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανυκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ζςάκκε, θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμφ – Θμγηζηηθμφ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνυεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπυρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθυιμοζμ 2 μ ζέμα εθηυξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ ζέμα είκαη
θαηεπείγμκ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Κ. 3852/2010.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμυθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
ημ με ανηζμ. πνςη. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγναθμ ημο Τπμονγείμο
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ μεηαλφ ηςκ άιιςκ
ακαθένμκηαη ηα παναθάης : ¨…2. ε υηη αθμνά ηε δηαπείνηζε ηςκ ακςηένς ηδνομάηςκ
θαη ηςκ θεθαιαίςκ αοημηειμφξ δηαπείνηζεξ, ανμυδημ υνγακμ κα απμθακζεί είκαη ε
μηθμκμμηθή επηηνμπή ημο δήμμο, ε μπμία απμηειεί ανμυδημ υνγακμ παναθμιμφζεζεξ θαη
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ειέγπμο ηεξ μηθμκμμηθήξ ιεηημονγίαξ ημο δήμμο, θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 παν.
1 ημο κ. 3852/2010….¨
ημ άνζνμ 24 ¨Γθπμίεζε θαη εθμίζζςζε θηκεηχκ θαη αθηκήηςκ¨ ημο Κ. 4182/2013
«Ηχδηθαξ θμηκςθειχκ πενημοζηχκ, ζπμιαδμοζχκ θιενμκμμηχκ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ »
(ΦΓΗ 185/η.Α/10.09.2013) ακαθένμκηαη ηα παναθάης :
1. Αθίκεηα ηεξ πενημοζίαξ δηαηενμφκηαη αοημφζηα, ακ ε εθπμίεζή ημοξ δεκ θνίκεηαη απαναίηεηε
γηα ηεκ πιενςμή πνεχκ ηεξ θιενμκμμίαξ ή δεκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηε ζοζηαηηθή πνάλε. Σα
δηαηενμφμεκα αθίκεηα μεηαγνάθμκηαη θαη απμηειμφκ ηδηςηηθή πενημοζία ημο Δεμμζίμο.
Ε εθμίζζςζε ζημηπείςκ ηςκ πενημοζηχκ ηςκ άνζνςκ 22 έςξ 32 επηηνέπεηαη υηακ ζομβηβάδεηαη
με ημ ζθμπυ ηεξ ηαπείαξ εθθαζάνηζεξ ηεξ πενημοζίαξ. Ιεηά ηε ιήλε ηεξ εθθαζάνηζεξ, μ θαηά
κυμμκ δηαπεηνηζηήξ ηεξ πενημοζίαξ μπμνεί κα θαηαγγείιεη αδεμίςξ ηε μίζζςζε θαη πνηκ ηε ιήλε
ηεξ. Ε θαηαγγειία εκενγεί μεηά ηεκ πάνμδμ ηνημήκμο απυ ηεκ πενηέιεοζή ηεξ ζημ μηζζςηή.
Γηα ηεκ εθπμίεζε αθηκήηςκ απαηηείηαη έγθνηζε ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
8. Ε εθμίζζςζε αθηκήηςκ ηεξ πενημοζίαξ δηεκενγείηαη απυ ημκ εθθαζανηζηή ζημκ πνμζθένμκηα
ηε μεγαιφηενε ηημή, φζηενα απυ ηε δεμμζίεοζε επί είθμζη (20) ημοιάπηζημκ εμένεξ ζπεηηθήξ
ακαθμίκςζεξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ θαη ηοπυκ άιιεξ ηζημζειίδεξ πμο
θνίκμκηαη θαηάιιειεξ γηα ηεκ εονφηενε δοκαηή δεμμζηυηεηα. Γηα ηεκ εθμίζζςζε αθηκήηςκ
ακηηθεημεκηθήξ αλίαξ άκς ηςκ ηνηαθμζίςκ πηιηάδςκ (300.000) εονχ απαηηείηαη πνμεθηίμεζε ηεξ
μηζζςηηθήξ αλίαξ ημοξ απυ πηζημπμηεμέκμοξ εθηημεηέξ. Γηα αθίκεηα μηθνυηενεξ αλίαξ, ε
πνμεθηίμεζε δηεκενγείηαη απυ ημκ εθθαζανηζηή με βάζε πνυζθμνα ζογθνηηηθά ζημηπεία.
Γθυζμκ δεκ οπμβιεζμφκ ζομθένμοζεξ πνμζθμνέξ, μ εθθαζανηζηήξ μπμνεί κα απεοζφκεηαη ζε
μεζίηεξ αθηκήηςκ γηα ηεκ εθμίζζςζε αθηκήηςκ ηεξ πενημοζίαξ, μη μπμίμη δηθαημφκηαη αμμηβήξ. Ε
ανμυδηα ανπή μπμνεί ζε θάζε πενίπηςζε κα απμθαζίζεη ηεκ θαη’ άιιμ ηνυπμ εθμίζζςζε αθηκήημο
ηεξ πενημοζίαξ.
9. Γθυζμκ ημ πνμζθενυμεκμ μίζζςμα είκαη ημοιάπηζημκ ίζμ με πμζμζηυ μγδυκηα πέκηε ημηξ
εθαηυ (85%) επί ηεξ πνμεθηημεζείζαξ αλίαξ, μ εθθαζανηζηήξ ζοκάπηεη ηε ζφμβαζε, φζηενα απυ
πνμεγμφμεκε εκεμένςζε ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ, ε μπμία μπμνεί μέζα ζε δεθαπέκηε (15) εμένεξ κα
δηαηάλεη κα με ζοκαθζεί ε ζφμβαζε, με εηδηθά αηηημιμγεμέκε απυθαζή ηεξ. Ε άπναθηε πάνμδμξ
ηεξ πνμζεζμίαξ ηεθμαίνεηαη ςξ ζοκαίκεζε ηεξ ανπήξ.
Ακ ημ πνμζθενυμεκμ μίζζςμα είκαη μηθνυηενμ απαηηείηαη γηα ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ ε
πνμεγμφμεκε έγθνηζε ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ. Ακ μ μηζζςηήξ δεκ πνμζέιζεη ή ανκεζεί κα οπμγνάρεη
ημ μηθείμ ζομθςκεηηθυ, επηβάιιεηαη πνεμαηηθή πμηκή ίζε με ηνία (3) μεκηαία μηζζχμαηα ηεξ
πνμζθμνάξ ημο, πμηκή ε μπμία βεβαηχκεηαη θαη εηζπνάηηεηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο
Ηχδηθα Γίζπναλεξ Δεμμζίςκ Γζυδςκ, εκ ζοκεπεία δε, μπμνεί κα θαιείηαη μ δεφηενμξ θαηά ζεηνά
πιεημδυηεξ γηα ηεκ οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ εθανμμδμμέκςκ ακαιυγςξ ηςκ ηνηχκ πνςηχκ
εδαθίςκ.
10. Ε ανπηθή δηάνθεηα ηεξ μίζζςζεξ μνίδεηαη ζηα ειάπηζηα πνμκηθά υνηα πμο πνμβιέπμκηαη απυ
ημ κυμμ,ακάιμγα με ημ είδμξ ηεξ μίζζςζεξ. Ιεηά ηε ιήλε ηεξ μίζζςζεξ μπμνεί κα ζομθςκείηαη ε
ακακέςζε γηα πνυκμ ίζμ ή θαη βναπφηενμ, με ημοξ ίδημοξ, ή επμοζηςδχξ δηαθμνεηηθμφξ, υνμοξ,
ημ δε ζπεηηθυ μηζζςηήνημ οπμβάιιεηαη ζηεκ ανμυδηα ανπή πνμξ εκεμένςζε αοηήξ.
Ιε ημ μηζζςηήνημ ζομβυιαημ ζομθςκείηαη ε ακαπνμζανμμγή ημο μηζζχμαημξ θαηά ηηξ ηζπφμοζεξ
θαηά πενίπηςζε δηαηάλεηξ. Ηαη’ ελαίνεζε μπμνεί κα ζομθςκεζεί έθηαθηε ακαπνμζανμμγή υηακ
ζοκηνέπμοκ ελαηνεηηθμί ιυγμη (ηδίςξ απνυμπηε μεηαβμιή ηςκ μηθμκμμηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ
αγμνάξ). Ε ζπεηηθή ηνμπμπμηεηηθή ζφμβαζε οπμβάιιεηαη ζηεκ ανμυδηα ανπή πνμξ εκεμένςζε
αοηήξ. Ε ανμυδηα ανπή μπμνεί, εκηυξ πνμζεζμίαξ δεθαπέκηε (15) εμενχκ, κα μεκ εγθνίκεη ηεκ
οπμβιεζείζα ζε αοηήκ ηνμπμπμηεηηθή ζφμβαζε, αιιηχξ ηεθμαίνεηαη ε ζοκαίκεζή ηεξ. Γηα ηεκ
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οπεθμίζζςζε ημο αθηκήημο με ημοξ ίδημοξ υνμοξ ηεξ ανπηθήξ μίζζςζεξ εκεμενχκεηαη μ
εθηειεζηήξ θαη ε ανμυδηα ανπή…….»
ημ απυ 20.07.2018 οπενεζηαθυ ζεμείςμα ημο γναθείμο Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ η μο
Δήμμο με ζέμα «Ηαζμνηζμυξ υνςκ δηαθήνολεξ αθηκήημο θιενμδμηήμαημξ ΘΑΔΑΡΟΤ
ΓΗΓΗΑ», ακαθένμκηαη ηα παναθάης :
«….Παναθαιμφμε κα ιεθζεί απυθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ςξ Δηαπεηνηζηηθή
Γπηηνμπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ “Θαδάνμο Ζ Γθέθα” γηα ημκ Ηαζμνηζμυ υνςκ Δη αθήνολεξ
εθμίζζςζεξ με δεμμπναζία εκυξ αθηκήημο - επαγγειμαηηθή ζηέγε ηδημθηεζίαξ
Ηιενμδμηήμαημξ Θαδάνμο Ζ Γθέθα ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 24 “Γθπμίεζε
θαη εθμίζζςζε θηκεηχκ θαη αθηκήηςκ” ημο Κ. 4182/2013 Ηχδηθαξ Ημηκςθειχκ
πενημοζηχκ ,ζπμιαδμοζχκ θιενμκμμηχκ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ.
To αθίκεημ βνίζθεηαη επί ηεξ μδμφ Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο 23 ζηεκ πυιε ηεξ Ημδάκεξ
θαη απμηειείηαη απυ ηζυγεημ πχνμ εμβαδμφ 37,66 η.μ
Πνμηείκεηαη ςξ ηημή εθθίκεζεξ ηεξ μίζζςζεξ ημ πμζυ ηςκ 400,00 € βά ζε εθηίμεζεξ
πμο έγηκε απυ θηεμαημμεζίηε πενηθένεηαξ Κ Ημδάκεξ. Ε ανπηθή δηάνθεηα εθμίζζςζεξ
μνίδεηαη γηα 3 πνυκηα ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 10 ημο Κ. 4182/2013 πμο
ακαθένεη υηη ε ανπηθή δηάνθεηα ηεξ μίζζςζεξ μνίδεηαη ζηα ειάπηζηα πνμκηθά υνη α πμο
πνμβιέπμκηαη απυ ημ κυμμ...….¨
Ύζηενα απυ ηα παναπάκς, μ Πνυεδνμξ, πνυηεηκε κα πνμβμφμε ζημκ θαζμνηζμυ ηςκ
υνςκ δηαθήνολεξ γηα ηεκ εθμίζζςζε εκυξ (1) αθηκήημο, Γ=44,10 η.μ., ηδημθηεζίαξ ημο
Ηιενμδμηήμαημξ ¨ΘΑΔΑΡΟΤ Ζ. ΓΗΓΗΑ¨ πμο βνίζθεηαη ζηε Δεμμηηθή Ημηκυηεηα
Ημδάκεξ ζηεκ μδυ Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο 23 ημο Δήμμο Ημδάκεξ, ζφμθςκα με ηεκ
εηζήγεζε ημο γναθείμο Αθίκεηεξ πενημοζίαξ .
ηε ζοκέπεηα, μ Πνυεδνμξ, θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμφ έιαβε οπυρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1) ημο Κ. 3852/2010 ¨Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΗ
87/η.Α΄/07.06.2010).
2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 24 ημο Κ. 4182/2013 ¨Ηχδηθαξ θμηκςθειχκ πενημοζηχκ,
ζπμιαδμοζχκ θιενμκμμηχκ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ¨ (ΦΓΗ 185/η.Α΄/10.09.2013).
3. Σμ με ανηζμ. πνςη. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγναθμ ημο Τπμονγείμο
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ & Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ.
4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 34/1995 ¨Ηςδηθμπμίεζε δηαηάλεςκ κυμςκ πε νί εμπμνηθχκ
μηζζχζεςκ¨, (ΦΓΗ 30/η.Α/10.2.1995) υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη ζήμενα.
5. Σμ απυ 20.07.2018 οπενεζηαθυ ζεμείςμα ημο γναθείμο Αθίκεηεξ ΠενημοζίαξΗιενμδμηεμάηςκ ημο ημήμαημξ Δεμμηηθχκ Πνμζυδςκ θαη Πενημοζίαξ ηεξ Δ/κζεξ
Οηθμκμμηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο.
6. Σεκ παναπάκς εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο θαη φζηενα απυ δηαιμγηθή ζοδήηεζε, πνυηαζε
θαη ρεθμθμνία
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ηαζμνίδεη ημοξ υνμοξ δηαθήνολεξ ηεξ δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε εκυξ (1)
αθηκήημο, Γ=44,10 η.μ., ηδημθηεζίαξ ημο Ηιενμδμηήμαημξ ¨ΘΑΔΑΡΟΤ Ζ. ΓΗΓΗΑ¨ πμο
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βνίζθεηαη ζηε Δεμμηηθή Ημηκυηεηα Ημδάκεξ ζηεκ μδυ Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο 23
Δήμμο Ημδάκεξ, με ημοξ παναθάης υνμοξ :

ημο

Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο Ημδάκεξ,, ςξ Δηαπεηνηζηηθή Γπηηνμπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ
“Θαδάνμο Ζ Γθέθα” δηαθενφζζεη με οπμβμιή έγγναθςκ πνμζθμνχκ ηεκ εθμίζζςζε εκυξ
αθηκήημο - επαγγειμαηηθή ζηέγε εμβαδμφ 37,66 η.μ απμηειμφμεκμ απυ ηζυγεημ πχνμ πμο
βνίζθεηαη επί ηεξ μδμφ Βεκηδέιμο 23 & Ωνηγέκμοξ ζηεκ πυιε ηεξ Ημδάκεξ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα
ηνηχκ (3) εηχκ θαη με ημοξ παναθάης υνμοξ :
Άρθρο 1
Ε εκμηθίαζε ημο ακςηένς αθηκήημο γίκεηαη απμθιεηζηηθά γηα ηε ζηέγαζε επαγγειμαηηθχκ
δναζηενημηήηςκ.
Άρθρο 2
Ε οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεη είηε αοημπνμζχπςξ, είηε ηαποδνμμηθχξ, ζημ γναθείμ
Αθίκεηεξ πενημοζίαξ & Ηιενμδμηεμάηςκ ημο Δήμμο Ημδάκεξ ,πμο ζηεγάδεηαη ζημ Δεμανπείμ
Πι. Κίθεξ 1 θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ ,ανμυδηα οπάιιειμξ ηακέια Άκκα ηει 2461350346) ζε πνμζεζμία είθμζη (20) εμενχκ απυ ηε δεμμζίεοζε ζπεηηθήξ πνυζθιεζεξ ζηεκ
ηζημζειίδα ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ. Ε δεμμζίεοζε ηεξ ζπεηηθήξ πνυζθιεζεξ ζα γίκεη θαη
ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Επείνμο-Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
,ζηεκ
ηζημζειίδα ημο Δήμμο Ημδάκεξ θαη ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ημο Δήμμο
Ημδάκεξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 24 ημο Κ. 4182/2013 υπςξ ηζπφεη ζήμενα.
Άρθρο 3
Ε δηάνθεηα ηεξ μίζζςζεξ μνίδεηαη ζε ηνία (3) έηε. Ο μηζζςηήξ έπεη δηθαίςμα κα δεηήζεη ηεκ
πανάηαζε ηεξ μίζζςζεξ γηα άιια (3) έηε με έγγναθε δήιςζε ημο πνμξ ημκ εθμηζζςηή με ηεκ
απαναίηεηε πνμτπυζεζε υηη δεκ έπεη θαμηά μθεηιή πνμξ ημ θιενμδυηεμα.
Ε μίζζςζε ανπίδεη απυ ηεκ οπμγναθή ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο, ημ μπμίμ πνέπεη κα
οπμγναθεί μεηά απυ δέθα πέκηε (15) εμένεξ αθμφ ακανηεζεί ημ απμηέιεζμα ηεξ δεμμπναζίαξ
ζηεκ ηζημζειίδα ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ.
Άρθρο 4
Ωξ θαηχηαημ υνημ πνχηεξ πνμζθμνάξ μνίδεηαη ημ πμζυ ηςκ ηεηναθμζίςκ εονχ (400,00€)
μεκηαίςξ ζφμθςκα με εθηίμεζε θηεμαημμεζίηε .
Σμ μεκηαίμ μίζζςμα πμο ζα επηηεοπζεί ζα θαηαβάιιεηαη μέζα ζηηξ ( 5 )πνχηεξ εμένεξ θάζε
εμενμιμγηαθμφ μήκα με θαηάζεζε ζε ηενμφμεκμ ηναπεδηθυ ιμγανηαζμυ ημο Ηιενμδμηήμαημξ
πςνίξ πεναηηένς υπιεζε .
Σμ κυμημμ ηέιμξ πανημζήμμο ακενπυμεκμ ζε πμζμζηυ 3,6 % βανφκεη ελ μιμθιήνμο ημκ μηζζςηή
θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζογπνυκςξ με ημ μεκηαίμ μίζζςμα
Σμ μίζζςμα γηα δφμ (2) έηε ζα παναμείκεη ζηαζενυ θαη ζα ακαπνμζανμμζηεί ημ ηνίημ μηζζςηηθυ
έημξ ζε πμζμζηυ ίζμ με ημ δείθηε ηημχκ θαηακαιςηή (ΔΣΗ) ημο μήκα ακαπνμζανμμγήξ ζε ζπέζε
με ημκ ακηίζημηπμ μήκα ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ (απιή δςδεθάμεκε μεηαβμιή ) υπςξ αοηή
οπμιμγίδεηαη απυ ηεκ Γζκηθή ηαηηζηηθή Τπενεζία ηεξ Γιιάδμξ (Γ..Τ.Γ) πνμζαολεμέκμ θαηά
μία πμζμζηηαία μμκάδα. ε πενίπηςζε πμο μ δείθηεξ ηημχκ θαηακαιςηή ζα είκαη ανκεηηθυξ ημ
μίζζςμα ζα παναμέκεη ζηαζενυ.
ε πενίπηςζε με θαηαβμιήξ μπμημοδήπμηε εκμηθίμο ζα θαηαγγέιιεηαη θαηά ημ κυμμ ε ζφμβαζε
μίζζςζεξ θαη ζα δεηείηαη δηθαζηηθά ε απυδμζε ηεξ πνήζεςξ ημο μηζζίμο θαη ε θαηαβμιή ηςκ
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μθεηιμμέκςκ εκμηθίςκ κμμημυημθα θαη απυ ηεκ εμενμμεκία μθεηιήξ θάζε εκμηθίμο, εκχ
ηαοημπνυκςξ ζα θαηαπίπηεη οπέν ημο Ηιενμδμηήμαημξ ε θαηαηεζείζα πνεμαηηθή εγγφεζε.
Ο μηζζςηήξ δεκ έπεη δηθαίςμα οπμβμιήξ αίηεζεξ γηα μείςζε ημο εκμηθίμο γηα μπμημκδήπμηε
ιυγμ θαη αηηία..
Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο μίζζςζεξ , εθ υζμκ οπάνλεη πενίπηςζε γηα ηεκ
πανάηαζε ηεξ μίζζςζεξ ζα γίκεη κέα ζομθςκία γηα ημ θαζμνηζμυ ημο πμζμζημφ αφλεζεξ ημο
μηζζχμαημξ γηα ημ πνυκμ αοηυ.
Άρθρο 5
Ε πνμζθμνά θάζε εκδηαθενμμέκμο ζα ζοκμδεφεηαη απυ :
α) θςημακηίγναθμ αζηοκμμηθήξ ηαοηυηεηαξ.
β) πηζημπμηεηηθυ θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ θαη αζθαιηζηηθήξ εκεμενυηεηαξ
γ) εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο ζε γναμμάηημ ζοζηάζεςξ παναθαηαζήθεξ ημο ηαμείμο
παναθαηαζεθχκ θαη δακείςκ ή εγγοεηηθή επηζημιή ακαγκςνηζμέκεξ Σνάπεδαξ, γηα πνεμαηηθυ
πμζυ ίζμ με ηνία (3) μεκηαία μηζζχμαηα ηεξ πνχηεξ πνμζθμνάξ .
Ε εγγφεζε αοηή επηζηνέθεηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ δεμμπναζίαξ ζημοξ απμηοπυκηεξ θναηείηαη υμςξ
ημο ηειεοηαίμο πιεημδυηε θαη οπμβάιιεηαη μαδί με ηα πναθηηθά ζηεκ ανμυδηα οπενεζία γηα
έγθνηζε.
δ) δήιςζε με ηα ζημηπεία ημο πνμηεηκυμεκμο εγγοεηή ημο, μ μπμίμξ θαζίζηαηαη αιιειέγγομξ θαη
ελ μιμθιήνμο ζοκοπεφζοκμξ με ημκ ηειεοηαίμ πιεημδυηε, γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ υνςκ ηεξ
δηαθήνολεξ θαη ηεξ ζφμβαζεξ μίζζςζεξ ημο αθηκήημο, παναηημφμεκμξ ημο δηθαηχμαημξ ηεξ
δηδφζεςξ θαη δηαηνέζεςξ,
ε) οπεφζοκε δήιςζε υηη έιαβε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ θαζχξ επίζεξ θαη ηεξ
θαηάζηαζεξ ημο αθηκήημο γηα ημ μπμίμ πνμηίζεηαη κα πιεημδμηήζεη.
Πνμζθμνά γηα ιμγανηαζμυ Γηαηνείαξ γίκεηαη δεθηή ακ ζοκμδεφεηαη με κμμημμπμηεηηθά έγγναθα,
ζπεηηθά με ηεκ κμμημυηεηα ηεξ ιήρεξ ηεξ απυθαζεξ ηεξ Γηαηνείαξ , ηεκ ηζπφ ημο θαηαζηαηηθμφ
ηεξ ημκ μνηζμυ ημο εθπνμζχπμο ηεξ θαη πηζημπμηεηηθυ μηθείμο επημειεηενίμο ΓΓ. ΙΕ.
Άρθρο 6
Ιεηά ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ ζοκηάζζεηαη πναθηηθυ ζημ μπμίμ
πενηιαμβάκμκηαη υιεξ μη πνμζθμνέξ θαη ηα απυ ημ Κυμμ πνμβιεπυμεκα ζημηπεία υπμο
οπμγνάθεηαη απυ ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ςξ Δηαπεηνηζηηθή Γπηηνμπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ
εθανμμδυμεκςκ ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κ. 4182/2013 θαη ζα ακαδείλεη ςξ μηζζςηή ημο αθηκήημο ,
ημκ πνμζθένμκηα ημ ορειυηενμ μίζζςμα θαη με ημοξ πιέμκ ζομθένμκηεξ
ιμηπμφξ υνμοξ
εθμίζζςζεξ γηα ημ θιενμδυηεμα.
Άρθρο 7
Ιεηά ηεκ ακαθμίκςζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ απυ ηεκ πνμσζηάμεκε ανπή
εηδμπμηείηαη μ ακαθενοπηείξ μηζζςηήξ μ μπμίμξ μθείιεη κα πνμζέιζεη με ημκ εγγοεηή ημο, γηα
ηεκ οπμγναθή ηςκ μηθείςκ ζομβμιαίςκ, πνμζθμμίδμκηαξ πνεμαηηθή εγγφεζε πμζμφ ίζμ με δφμ
(2) μεκηαία μηζζχμαηα ηεξ πνμζθμνάξ ημο, γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ.
Ε εγγφεζε αοηή ζα επηζηέθεηαη αηυθςξ ζημκ μηζζςηή θαηά ηεκ ιήλε ηεξ μίζζςζεξ θαη οπυ ηεκ
πνμτπυζεζε ηεξ εμπνυζεζμεξ θαη πνμζήθμοζαξ απμπχνεζεξ ημο απυ ημ μίζζημ, ηεκ απυδμζε
ειεφζενεξ ηεξ πνήζεξ ημο θαη ηςκ θιεηδηχκ ημο , ηεκ ελυθιεζε υιςκ ηςκ ιμγανηαζμχκ θμηκήξ
ςθέιεηαξ θαη εκ γέκεη εθθαζάνηζε υιςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ εθθνεμμηήηςκ. ηεκ πενίπηςζε
πανάβαζεξ απυ ημκ μηζζςηή μπμημοδήπμηε ηςκ υνςκ ημο μηζζςηενίμο μη μπμίμη είκαη υιμη
μοζηχδεηξ, ε πνεμαηηθή αοηή εγγφεζε ζα θαηαπίπηεη οπέν ημο Ηιενμδμηήμαημξ εκχ ε
Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ζα δηαηενεί ζημ αθέναημ ηα δηθαηχμαηα ημο γηα ηεκ θάιορε θάζε ζεηηθήξ
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θαη απμζεμαηηθήξ δεμηάξ απυ ηεκ αζέηεζε ηςκ οπμπνεχζεςκ εθ μένμοξ ημο μηζζςηή .Σμ
ακςηένς πμζυ ηεξ εγγφεζεξ ζε θαμηά πενίπηςζε δεκ ζομρεθίδεηαη πνμξ ηα μηζζχμαηα ή με
μπμηαδήπμηε άιιε μθεηιή ημο μηζζςηή .
Ιεηά ηεκ οπμγναθή ηςκ μηζζςηενίςκ ζομβμιαίςκ επηζηνέθεηαη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο ζηε
δεμμπναζία πμο ακαθένεηαη ζημ άνζνμ 5.
ε πενίπηςζε με πνμζειεφζεςξ ημο μηζζςηή θαη ημο εγγοεηή ημο μέζα ζηεκ μνηδυμεκε
εμενμμεκία, ή αζεηήζεςξ απ' αοηυκ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο εθανμυδμκηαη εηξ βάνμξ ημο μη
δηαηάλεηξ ημο Κ. 4182/2013 ( επηβμιή πνμζηίμςκ θ.ι.π).Ακ μ μηζζςηήξ δεκ πνμζέιζεη ή ανκεζεί
κα οπμγνάρεη ημ μηθείμ ζομθςκεηηθυ, επηβάιιεηαη πνεμαηηθή πμηκή ίζε με ηνία (3) μεκηαία
μηζζχμαηα ηεξ πνμζθμνάξ ημο, πμηκή ε μπμία βεβαηχκεηαη θαη εηζπνάηηεηαη ζφμθςκα με ηηξ
δηαηάλεηξ ημο Ηχδηθα Γίζπναλεξ Δεμμζίςκ Γζυδςκ, εκ ζοκεπεία δε μπμνεί κα θαιείηαη μ
δεφηενμξ θαηά ζεηνά πιεημδυηεξ γηα ηεκ οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ εθανμμδμμέκςκ ακαιυγςξ
ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κ. 4182/2013
Άρθρο 8
Ιεηά ηεκ ιήλε ηεξ μίζζςζεξ μθείιεη κα παναδχζεη ημ μίζζημ ζε θαιή θαηάζηαζε, μαδί με ηηξ
απυ ημκ ίδημ γεκυμεκεξ ηοπυκ πνμζζήθεξ ή εγθαηαζηάζεηξ μη μπμίεξ πενηένπμκηαη ζημ
θιενμδυηεμα, πιεκ θοζηθά ηςκ επίπιςκ θαη ηςκ ζθεοχκ θαη υζςκ άιιςκ αθαηνμφκηαη πςνίξ κα
πνμθιεζεί δεμία ζημ μίζζημ θαη φζηενα απυ έγθνηζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ςξ
Δηαπεηνηζηηθή Γπηηνμπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ.
Άρθρο 9
Ο μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη κα δηαηενεί ημ μίζζημ ζε θαιή θαηάζηαζε, κα πναγμαημπμηεί με
δαπάκεξ ημο ηηξ ακαγθαίεξ επηζθεοέξ πςνίξ κα επηθένεη μοζηχδεξ μεηαβμιέξ ή αιιμηχζεηξ ζημ
μίζζημ. Γπίζεξ μπμνεί με δαπάκεξ ημο κα πνμβαίκεη ζε δηαννοζμίζεηξ ζημ μίζζημ πςνίξ κα
πνμλεκεί βιάβε ζηεκ ζηαηηθή δμμή ημο θηηνίμο, φζηενα απυ γκςμάηεοζε εηδηθμφ μεπακηθμφ θαη
μεηά απυ έγθνηζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ςξ Δηαπεηνηζηηθή Γπηηνμπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ.
Ο ελμπιηζμυξ ημο αθηκήημο ζα γίκεη με δαπάκεξ ημο μηζζςηή .
Ε ζφκδεζε ημο ειεθηνηθμφ νεφμαημξ , κενμφ ζα είκαη ζημ υκμμα ημο μηζζςηή θαη υιεξ μη δαπάκεξ
εγγοήζεςκ, ηοπυκ δηαθμπχκ θαη θαηακάιςζεξ ειεθηνηθμφ νεφμαημξ, φδνεοζεξ ζα θαηαβάιιμκηαη
απυ αοηυκ.
Σμκ μηζζςηή βανφκμοκ επίζεξ θαη ηα ηέιε (δεμμηηθά, θςηηζμμφ, απμπέηεοζεξ, θιπ)πμο
βανφκμοκ ημ μίζζημ.
Γπίζεξ μθείιεη κα μενημκά γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ θαημπήξ ημο μηζζίμο, απμθνμφμκηαξ θάζε
θαηαπάηεζε ημο απυ ηνίημοξ.
Άρθρο 10
Τπεθμίζζςζε ημο μηζζίμο δεκ επηηνέπεηαη θαη απαγμνεφεηαη ε αιιαγή ηεξ πνήζεξ ημο μηζζίμο.
Άρθρο 11
Ο μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη κα δέπεηαη επηζθέρεηξ ζημ μίζζημ ηυζμ ηςκ μειχκ ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ ςξ δηαπεηνηζηηθή ανπή ημο Ηιενμδμηήμαημξ υζμκ θαη ηςκ αηυμςκ πμο ζα
εκδηαθενζμφκ μειιμκηηθά γηα πιεημδμζία ζε πνμζεπή κέα δηαθήνολε εθμηζζχζεςξ αοημφ.
Άρθρο 12
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Γηα θάζε άιιμ ζέμα ημ μπμίμ ήζειε πνμθφρεη ηυζμ θαηά ηεκ οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ υζμκ θαη
θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μηζζχζεςξ, ημ μπμίμ δεκ πνμβιέπεηαη απυ ηεκ πανμφζα δηαθήνολε, ζα
εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο Κ.4182/2013 .
Άρθρο 13
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη ζημ Γναθείμ
Αθίκεηεξ πενημοζίαξ & Ηιενμδμηεμάηςκ (Πι. Κίθεξ 1 50131 Ημδάκε) ηει 24613 50346
ανμυδηα οπάιιειμξ θ. ηακέια Άκκα).
Β. Ε πανμφζα απυθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ (www.diavgeia.gov.gr) (Κ.
3861/2010, ΦΓΗ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
(cityofkozani.gov.gr ) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4071/2012, ΦΓΗ 85/η.Α)
Γ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνυεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.
Ε πανμφζα απυθαζε πήνε ανηζμυ 204 / 2018
Σμ πανυκ πναθηηθυ ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πρόεδρος

Σα Μέλη

(Σ.Τ)

(Σ.Τ)

Βαιαήξ Γεχνγημξ
Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο

Θαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
Θηάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
ηχμμξ Κηθυιαμξ
Ηαναπάηζημξ Γοάγγειμξ
Γθμοηδεθχζηαξ Γεχνγημξ

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό ζ π α ζ μ α
Ημδάκε, 23 Ζμοιίμο 2018
Ο Γναμμαηέαξ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.08.06 10:51:08 EEST

Γνεγμνηάδεξ Ζςάκκεξ
θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμφ – Θμγηζηηθμφ
με βαζμυ Α΄
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