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Ανηζμόξ απόθαζεξ : 220 / 2018

Από ημ με ανηζμό 14/2018 πναθηηθό ζοκεδνίαζεξ

Α Κ ΑΡ Σ Ε ΣΓ Α  ΣΟ Δ ΖΑ Δ ΖΗ ΣΤ Ο

Θέμα: Καζμνηζμόξ όνςκ δηαθήνολεξ δεμμπναζίαξ γηα ηεκ
εθμίζζςζε αγνμηεμαπίςκ Γ= 21,819 ζηνεμμάηςκ πμο βνίζθμκηαη
εκηόξ ημο αγνμθηήμαημξ ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ ημο
Δήμμο Κμδάκεξ.
ήμενα ηεκ 23ε Ζμοιίμο 2018, εμένα Δεοηένα θαη ώνα 13 : 30, ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή
(άνζνμ 72 ημο Ν. 3852/2010 η. Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ Δεμανπηαθό
Καηάζηεμα Κμδάκεξ (Πι. Νίθεξ 1, Κμδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ,
ύζηενα από ηεκ πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη. 24.381/19.07.2018 πμο
δεμμζηεύζεθε θαη επηδόζεθε με απμδεηθηηθό ζηα μέιε ηεξ, ζύμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ
Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η. Α΄/07.06.2010).
Πνηκ από ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνόεδνμξ δηαπίζηςζε όηη από ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔ 81/05.03.2017), βνέζεθακ πανόκηα ηα έλη (6)
ήημη:
ΠΑΡΟΚΣΓ
1. Βαιαήξ Γεώνγημξ, Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο,
ςξ Πνόεδνμξ
2. Λαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
3. Ληάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
4. ηώμμξ Νηθόιαμξ
5. Καναπάηζημξ Γοάγγειμξ
6. Γθμοηδεθώζηαξ Γεώνγημξ

ΑΠΟΚΣΓ
1. Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ
2.Ιςακκίδεξ Παναζθεοάξ
3.Μαιμύηαξ Λάδανμξ
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κόμημα, δεκ πνμζήιζακ

Μεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνόεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανόκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ιςάκκε, θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Λμγηζηηθμύ, θαη εηζεγήζεθε ημ
παναπάκς 9μ ζέμα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ
ημ άνζνμ 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Κ.
87/ η. Α΄/07.06.2010) ακαθένεηαη όηη ε ανμμδηόηεηα ζύκηαλεξ ηεξ δηαθήνολεξ,
δηελαγςγήξ θαη θαηαθύνςζεξ όιςκ ηςκ δεμμπναζηώκ ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία
είκαη ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.
Με ηεκ ανηζμό 453/ 2018 απόθαζή ημο ημ Δεμμηηθό ομβμύιημ απμθάζηζε, ηεκ
εθμίζζςζε αγνμηεμαπίςκ Γ= 21,819 ζηνεμμάηςκ πμο βνίζθμκηαη εκηόξ ημο
αγνμθηήμαημξ ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ ημο Δήμμο Κμδάκεξ, με θακενή
πνμθμνηθή πιεημδμηηθή δεμμπναζία.
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Σμ Γναθείμ Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ ημο Σμήμαημξ Δεμμηηθώκ Πνμζόδςκ θαη Πενημοζίαξ
ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο ζημ με α.α. 2239/17.07.2018
οπενεζηαθό ημο ζεμείςμα με ζέμα «Καζμνηζμόξ όνςκ δηαθήνολεξ εθμίζζςζεξ
αγνμηεμαπίςκ ζηεκ Σμπηθή Κμηκόηεηα Αιςκαθίςκ» ακαθένμκηαη ηα παναθάης :
«… Παναθαιμύμε κα ιεθζεί απόθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ημκ θαζμνηζμό όνςκ
δηαθήνολεξ εθμίζζςζεξ αγνμηεμαπίςκ ζοκμιηθήξ έθηαζεξ 21,819 ζηνεμμάηςκ, πμο βνίζθμκηαη
ζηεκ Σμπηθή Κμηκόηεηα Αιςκαθίςκ ηα μπμία πενηήιζακ ζηεκ πενηήιζακ ζηεκ πμιηθή Γθμνεία
ημο πμιείμο Αιςκαθίςκ με ημκ οπ’ ανηζμ. 9176/15-2-1975 ηίηιμ ηεξ Δηεύζοκζεξ Γεςνγίαξ.
Ήημη Ακαιοηηθά:
Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟ
ΣΓΜΑΥΙΟΤ

ΓΚΣΑΗ
ΣΡΓΜΜΑΣΩΝ

1

56

5,850

2

146

2,544

3

350

11,550

4

464

1,875

ΤΝΟΛΟ

21,819 ζηνέμμαηα

Σμ γναθείμ αθίκεηεξ πενημοζίαξ πνμηείκεη ςξ ειάπηζημ όνημ πνώηεξ πνμζθμνάξ (ηημή
εθθίκεζεξ), γηα ηηξ μμκμεηείξ θαιιηένγεηεξ, ημ πμζό ηςκ είθμζη (20€) εονώ εηεζίςξ ακά
ζηνέμμα θαη γηα ηηξ πμιοεηείξ θαιιηένγεηεξ θαη ηηξ θαιιηένγεηεξ ανςμαηηθώκ θοηώκ ημ πμζό
ηςκ ηνηάκηα πέκηε (35€) εονώ εηεζίςξ ακά ζηνέμμα.
Με ηεκ ανηζμ. 1/2018 απόθαζε ηεξ ημπηθήξ θμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ ζε απάκηεζε ζημ αν.
1827/15-6-2018 έγγναθό μαξ, γκςμμδμηεί ζεηηθά ζηεκ εθ κέμο εθμίζζςζε ηςκ ακςηένς
ηεμαπίςκ θαη ςξ πνμξ ηε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ εθμίζζςζεξ. Όζμκ αθμνά ημ μίζζημ πνμηείκεη γηα
μμκμεηή θαιιηένγεηα 15,00€/ζηνέμμα θαη 20,00€/ζηνέμμα γηα πμιοεηή θαιιηένγεηα.
Η εθμίζζςζε ζα γίκεη ζύμθςκα με ημ άνζνμ 195 ημο Ν.3463/2006 ημο «Κώδηθα Δήμςκ θαη
Κμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 114/η.Α΄/ 08.06.2006).
Λήθζεθε Απόθαζε Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο με ανηζμό 453/2018, πενί έγθνηζεξ δηεκένγεηαξ
δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε ηςκ αγνμηεμαπίςκ ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ.
Γπηζοκάπημομε ζπέδημ Ακαιοηηθήξ Δηαθήνολεξ.….»
Ύζηενα από ηα παναπάκς, μ Πνόεδνμξ, πνόηεηκε κα θαζμνίζμομε ημοξ όνμοξ ηεξ
θακενήξ πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ δεμμπναζίαξ ζύμθςκα με ηεκ ακςηένς εηζήγεζε ημο
Γναθείμο Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ ημο Σμήμαημξ Δεμμηηθώκ Πνμζόδςκ θαη Πενημοζίαξ ηεξ
Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο.
ηε ζοκέπεηα θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμύ έιαβε οπόρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα
Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η. Α΄/07.06.2010).
2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 192 ημο Ν. 3463/2006 ¨Δεμμηηθόξ & Κμηκμηηθόξ
Κώδηθαξ¨ (ΦΓΚ 114/ η.Α΄/08.06.2006)
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3. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 3 ημο Π.Δ. 270/1981 «πενί θαζμνηζμμύ ηςκ μνγάκςκ, ηεξ
δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ όνςκ δηεκένγεηαξ δεμμπναζηώκ δη ' εθπμίεζηκ ή εθμίζζςζηκ
πναγμάηςκ ηςκ δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ" (ΦΓΚ 77/η.Α΄/30.03.1981)
4. Σε με ανηζμό 453/ 2018 απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο "πενί ηνόπμο
εθηέιεζεξ ηεξ εθμίζζςζεξ"
5. Σε με ανηζμμ 1/2018 απόθαζε Σμπηθμύ ομβμοιίμο Αιςκαθίςκ.
6. Σμ με α.α. 2239/17.07.2018 οπενεζηαθό ζεμείςμα ημο Γναθείμο Αθίκεηεξ
Πενημοζίαξ ημο Σμήμαημξ Δεμμηηθώκ Πνμζόδςκ θαη Πενημοζίαξ ηεξ Δ/κζεξ
Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο.
7. Σεκ παναπάκς εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο θαη ύζηενα από δηαιμγηθή ζοδήηεζε, πνόηαζε
θαη ρεθμθμνία,
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ

ΟΙΟΦΩΚΑ

Α. Καζμνίδεη ημοξ όνμοξ δηαθήνολεξ ηεξ θακενήξ πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ
δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε αγνμηεμαπίςκ ζοκμιηθήξ έθηαζεξ 21,819 ζηνεμμάηςκ,
ηδημθηεζίαξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ, πμο βνίζθμκηαη εκηόξ ηεξ θηεμαηηθήξ πενημπήξ ηεξ
Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ γηα μμκμεηείξ θαιιηένγεηεξ, γηα πμιοεηείξ θαιιηένγεηεξ
θαη γηα θαιιηένγεηεξ ανςμαηηθώκ θοηώκ, ήημη ακαιοηηθά:
ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ
Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟ
ΣΓΜΑΥΙΟΤ

ΓΚΣΑΗ
ΣΡΓΜΜΑΣΩΝ

1

56

5,850

2

146

2,544

3

350

11,550

4

464

1,875

ΤΝΟΛΟ

21,819 ζηνέμμαηα

ςξ αθμιμύζςξ :
ΑΡΘΡΟ 1μ
Γθανμμζηέα Κμμμζεζία.
Η δεμμπναζία ζα δηεκενγεζεί ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ:
α) Σμο άνζνμο 195 ημο Ν. 3463/2006 «Κώδηθαξ Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 114 /η.Α΄/
08. 06. 2006)
β) Σμο Π. Δ. 270/1981 «Πενί θαζμνηζμμύ ηςκ μνγάκςκ, ηεξ δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ όνςκ
δηεκένγεηαξ δεμμπναζηώκ δη’ εθπμίεζηκ ή εθμίζζςζηκ πναγμάηςκ ηςκ δήμςκ θαη
θμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 77 /η.Α΄/ 30. 03. 1981)
ΑΡΘΡΟ 2μ
Όνγακμ - ηόπμξ θαη πνόκμξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ.
Η δεμμπναζία ζα δηελαπζεί εκώπημκ ηεξ ανμόδηαξ Γπηηνμπήξ Δηελαγςγήξ Δηαγςκηζμμύ, ζε
ηόπμ θαη πνόκμ πμο ζα μνηζηεί από ημκ θ. Δήμανπμ με πενηιεπηηθή δηαθήνολε αοημύ, ζηεκ μπμία
ζα μνίδεηαη εμένα θαη ώνα δηεκένγεηαξ ηεξ δεμμπναζίαξ.
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ΑΡΘΡΟ 3μ
Υνήζε έθηαζεξ
Η έθηαζε εθμηζζώκεηαη απμθιεηζηηθά γηα μμκμεηείξ
θαιιηένγεηεξ θαη γηα θαιιηένγεηεξ ανςμαηηθώκ θοηώκ.

θαιιηένγεηεξ,

γηα

πμιοεηείξ

ΑΡΘΡΟ 4μ
Γιάπηζημ όνημ πνμζθμνάξ δηαγςκηζμμύ.
Ωξ ειάπηζημ όνημ ηεξ πνώηεξ πνμζθμνάξ (ηημή εθθίκεζεξ), γηα ηηξ μμκμεηείξ θαιιηένγεηεξ
μνίδεηαη ημ πμζό ηςκ είθμζη (20,00 €) εονώ εηεζίςξ ακά ζηνέμμα θαη γηα ηηξ πμιοεηείξ
θαιιηένγεηεξ θαη θαιιηένγεηεξ ανςμαηηθώκ θοηώκ μνίδεηαη ημ πμζό ηςκ ηνηάκηα πέκηε (35,00
€).
Μεηαλύ ηςκ δύμ πνμζθμνώκ θαιιηένγεηαξ επηθναηεί ε μεγαιύηενε θαηά πμζό εζόδμο γηα ημ
Δήμμ.
ΑΡΘΡΟ 5μ
Υνμκηθή δηάνθεηα εθμίζζςζεξ.
Η πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ εθμίζζςζεξ γηα μμκμεηείξ θαιιηένγεηεξ, μνίδεηαη ζε πέκηε (5)
θαιιηενγεηηθέξ πενηόδμοξ, πςνίξ δοκαηόηεηα πανάηαζεξ, ήημη ακαιοηηθά:
α) 1ε 2018 - 2019
β) 2ε 2019 - 2020
γ) 3ε 2020 - 2021
δ) 4ε 2021 - 2022
ε) 5ε 2022 – 2023 (ιήλε 30/8/2023)
θαη ζε επηά (7) θαιιηενγεηηθέξ πενηόδμοξ γηα πμιοεηείξ θαιιηένγεηεξ θαη θαιιηένγεηεξ
ανςμαηηθώκ θοηώκ, με δοκαηόηεηα πανάηαζεξ, ήημη ακαιοηηθά:
α) 1ε 2018 - 2019
β) 2ε 2019 - 2020
γ) 3ε 2020 - 2021
δ) 4ε 2021 - 2022
ε) 5ε 2022 - 2023
ζη) 6ε 2023 - 2024
δ) 7ε 2024 – 2025 (ιήλε 30/8/2025)
Η δοκαηόηεηα πανάηαζεξ ηζπύεη μεηά από αίηεζε ημο μηζζςηή έλη μήκεξ πνηκ ηε ιήλε ηεξ
ηειεοηαίαξ θαιιηενγεηηθήξ πενηόδμο.

ΑΡΘΡΟ 6μ
Τπμπνεώζεηξ αληόπνεμο εγγοεηή.
O ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ μθείιεη κα πανμοζηάζεη αληόπνεμ εγγοεηή, μ μπμίμξ ζα οπμγνάρεη
ηα πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ θαζηζηάμεκμξ έηζη αιιειέγγομξ θαη μιμθιενςηηθά οπεύζοκμξ με
ημκ πιεημδόηε γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ όνςκ ηεξ ζύμβαζεξ πςνίξ κα μπμνμύκ θαη μη δομ κα
επηθαιεζζμύκ ημ εοενγέηεμα δηαηνέζεςξ ή δηδήζεςξ.
Ο εγγοεηήξ οπμπνεμύηαη κα πνμζθμμίζεη ζηεκ Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμύ:
α)
Αζηοκμμηθή ηαοηόηεηα ή Δηαβαηήνημ.
β)
Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενόηεηα.
γ)
Δεμμηηθή εκεμενόηεηα.
ΑΡΘΡΟ 7μ
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Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμό.
ηε δεμμπναζία ζα γίκμοκ δεθημί όιμη μη θαημηθμδεμόηεξ ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ
Αιςκαθίςκ θαη ειιείρεη αοηώκ ζα γίκμοκ δεθημί όιμη μη θαημηθμδεμόηεξ ημο κέμο δηεονομέκμο
Δήμμο.
Οθεηιέηεξ ημο Δήμμο δεκ γίκμκηαη δεθημί ζηε δεμμπναζία ςξ πιεημδόηεξ (πνμζθόμηζε
βεβαίςζεξ), εκμηθηαζηέξ ή εγγοεηέξ αοηώκ.
ΑΡΘΡΟ 8μ
Σνόπμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμύ.
Ο θάζε ζομμεηέπςκ δύκαηαη κα οπμβάιιεη πνμζθμνά γηα όζα από ηα εθηηζέμεκα ζηε
δεμμπναζία ηεμάπηα επηζομεί.
Η δεμμπναζία είκαη θακενή θαη πνμθμνηθή, δηελάγεηαη δε θαηά ηεκ μνηζζείζα εμένα θαη
ώνα. Πενί ηεξ ζοκέπηζεξ ηεξ δεμμπναζίαξ θαη πένακ ηεξ μνηδόμεκεξ ώναξ απμθαζίδεη ε ανμόδηα
Γπηηνμπή, ε απόθαζε ηεξ μπμίαξ θαηαπςνείηαη ζηα πναθηηθά.
Οη πνμζθμνέξ ηςκ πιεημδμηώκ ακαγνάθμκηαη ζηα πναθηηθά θαηά ζεηνά εθθςκήζεςξ μεηά
ημο μκμμαηεπώκομμο ημο πιεημδόηε.
ΑΡΘΡΟ 9μ
Δέζμεοζε πνμζθμνάξ.
Κάζε πνμζθμνά είκαη δεζμεοηηθή γηα ημκ πιεημδόηε θαη μεηαβαίκεη αιιειμδηαδόπςξ θαη
ηειηθά επηβανύκεη ημκ ηειεοηαίμ πιεημδόηε.
ΑΡΘΡΟ 10μ
Πενί δηθαηώμαημξ απμδεμίςζεξ πιεημδόηε ζε πενίπηςζε με θαηαθύνςζεξ ηεξ δεμμπναζίαξ
από ηα ανμόδηα όνγακα.
Ο ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ δεκ απμθηά θακέκα δηθαίςμα γηα απμδεμίςζε από ηεκ με έγθνηζε
ηςκ πναθηηθώκ ηεξ δεμμπναζίαξ από ηα θαηά Νόμμ ανμόδηα όνγακα.
ΑΡΘΡΟ 11μ
Υνμκηθή δηάνθεηα οπμγναθήξ ηεξ ζύμβαζεξ - Πενίπηςζε με πνμζέιεοζεξ.
Ο ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ είκαη οπμπνεςμέκμξ, μέζα ζε δέθα (10) εμένεξ από ηεκ
θμηκμπμίεζε, με απμδεηθηηθό παναιαβήξ, ηεξ απόθαζεξ ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ
θαηαθύνςζε ή έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ, κα πνμζέιζεη με ημκ εγγοεηή ημο
γηα ηεκ ζύκηαλε θαη οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ, άιιςξ ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη
οπέν ημο Δήμμο, πςνίξ θαμηά δηθαζηηθή πανέμβαζε, εκενγείηαη δε ακαπιεηζηενηαζμόξ γηα ηοπόκ
μηθνόηενε δηαθμνά ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ από ηεκ πνμεγμύμεκε.
ΑΡΘΡΟ 12μ
Έκανλε ηζπύμξ - θαηάνηηζεξ ύμβαζεξ.
Από ηε ιήλε ηεξ δεθαήμενεξ (10) πνμζεζμίαξ πμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ 11 ηεξ πανμύζαξ, ε
ζύμβαζε ζεςνείηαη όηη θαηανηίζηεθε μνηζηηθά.
ΑΡΘΡΟ 13μ
Δηθαημιμγεηηθά έγγναθα θαη άιια ζημηπεία πμο ζοκμδεύμοκ ηεκ πνμζθμνά.
1)

Αζηοκμμηθή ηαοηόηεηα ή Δηαβαηήνημ.
ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 14η /23.07.2018 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ
ελίδα 5 από 8

Ελληνική

ΑΔΑ: ΨΜ0ΒΩΛΠ-ΛΤΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛ. ΝΙΚΗ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΣΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

2) Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενόηεηα ή βεβαίςζε αζθάιηζεξ εθόζμκ έπεη οπαπζεί ζηεκ
νύζμηζε ηεκ μπμία ηενεί.
3) Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ ζημ Δήμμ ε μπμία εθδίδεηαη από ηεκ Οηθμκμμηθή οπενεζία ημο
Δήμμο.
4) Βεβαίςζε μόκημεξ θαημηθίαξ ε μπμία εθδίδεηαη από ημκ πνόεδνμ ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ
ημοξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ.
5) Η εγγύεζε γηα ηε ζομμεημπή ζηε δεμμπναζία μνίδεηαη ζημ πμζό ηςκ ζανάκηα πέκηε
(45,00) Γονώ γηα μμκμεηείξ θαιιηένγεηεξ ή μγδόκηα (80,00) Γονώ γηα πμιοεηείξ
θαιιηένγεηεξ θαη ανςμαηηθώκ θοηώκ, δειαδή πμζμζηό δέθα ημηξ εθαηό (10%) ημο
μνηδόμεκμο ειάπηζημο μνίμο πνώηεξ πνμζθμνά ζημ ζύκμιμ ηςκ αγνμηεμαπίςκ θαη
θαηαηίζεηαη ζηεκ ανμόδηα Γπηηνμπή με ηεκ πνμζθόμηζε:
α) ηζόπμζμο γναμμαηίμο ημο Σαμείμο Παναθαηαζεθώκ θαη δακείςκ ή
β) βεβαίςζεξ ημο Σαμείμο Παναθαηαζεθώκ & Δακείςκ γηα παναθαηάζεζε ζ’ αοηό από
αοηόκ πμο επηζομεί κα ιάβεη μένμξ ζηε δεμμπναζία ή άιιμκ πμο κα εκενγεί γηα
ιμγανηαζμό ημο δηαγςκηδόμεκμο, μμμιμγηώκ Δεμμζίμο, Σνάπεδαξ ή μνγακηζμμύ θμηκήξ
ςθέιεηαξ ακαγκςνηδμμέκςκ γηα εγγομδμζίεξ ή
γ) εγγοεηηθήξ επηζημιήξ ακαγκςνηζμέκεξ Σνάπεδαξ ή
δ) μεηνεηώκ.
Η εγγύεζε αοηή ζα επηζηναθεί μεηά από ημ πέναξ ηεξ δεμμπναζίαξ.
6) Τπεύζοκε δήιςζε όηη έιαβε γκώζε πςνίξ θαμία επηθύιαλε ημοξ όνμοξ δηαθήνολεξ.
ΑΡΘΡΟ 14μ
Γπακάιερε δεμμπναζίαξ.
Σοπόκ επακάιερε ηεξ δεμμπναζίαξ ζα δηελαπζεί ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο
2 ημο άνζνμο 195 ημο Ν.3463/2006 «Κώδηθαξ Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 114 /η.Α΄/
08.06.2006).
ΑΡΘΡΟ 15μ
Πενίπηςζε ελμοζημδόηεζεξ.
Ακ θάπμημξ πιεημδμηεί γηα ιμγανηαζμό ηνίημο μθείιεη κα δειώζεη αοηό ζηεκ ανμόδηα
επηηνμπή πνμημύ ηεκ έκανλε ημο δηαγςκηζμμύ θαη κα πανμοζηάζεη κόμημε ελμοζημδόηεζε με
ζεώνεζε ημο γκεζίμο οπμγναθήξ, δηαθμνεηηθά ζεςνείηαη όηη μεηέπεη γηα δηθό ημο ιμγανηαζμό.
ΑΡΘΡΟ 16μ
Σνόπμξ θαηαβμιήξ μηζζώμαημξ - Ηαζοζηένεζε θαηαβμιήξ.
Σμ μίζζςμα πμο ζα επηηεοπζεί ζα ηζπύεη γηα όιε ηε δηάνθεηα ηεξ εθμίζζςζεξ. Με ηεκ
οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ ζα θαηαβιεζεί ημ μίζζςμα εκηόξ (5) εμενώκ γηα ημ πνώημ έημξ θαη γηα
ηα ιμηπά έηε, ζα πνμθαηαβάιιεηαη ζηεκ ανπή ηεξ εθάζημηε θαιιηενγεηηθήξ πενηόδμο, όπςξ αοηή
ζα μνηζηεί ζημ ζομθςκεηηθό μίζζςζεξ.
Γθπνόζεζμε θαηαβμιή ηςκ μηζζςμάηςκ, ζα επηβανύκεηαη με ηηξ κόμημεξ πνμζαολήζεηξ.
ε πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ θαηαβμιήξ ημο μηζζώμαημξ μ εθμηζζςηήξ (Δήμμξ) μπμνεί κα
θενύλεη έθπηςημ ημκ μηζζςηή θαη κα εκενγήζεη ζε βάνμξ αοημύ θαη ημο εγγοεηή ημο
ακαπιεηζηενηαζμό.
ΑΡΘΡΟ 17μ
Ακηηπνμζθμνέξ.
Ακηηπνμζθμνέξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ.
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ΑΡΘΡΟ 18μ
Τπμπνεώζεηξ μηζζςηή πνμξ ημ μίζζημ.
Ο μηζζςηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα δηαηενεί ηεκ θαημπή ημο μηζζίμο, ηηξ οπέν αοημύ
δμοιείαξ, ηα όνηα αοημύ θαη εκ γέκεη ημ μίζζημ ζε θαιή θαηάζηαζε, πνμζηαηεύμκηαξ αοηό από
θάζε θαηαπάηεζε, δηαθμνεηηθά εοζύκεηαη ζε απμδεμίςζε.
ΑΡΘΡΟ 19μ
Γοζύκε Δήμμο
Ο Δήμμξ δεκ εοζύκεηαη έκακηη ημο μηζζςηή γηα ηεκ πναγμαηηθή θαηάζηαζε ζηεκ μπμία
βνίζθεηαη ημ μίζζημ, ηεξ μπμίαξ ηεθμαίνεηαη όηη έιαβε γκώζε αοηόξ.
O Δήμμξ δεκ εοζύκεηαη έκακηη ημο μηζζςηή ζε επηζηνμθή ή μείςζε ημο μηζζώμαημξ ή θαη
ιύζε ηεξ ζύμβαζεξ άκεο απμπνώκημξ ιόγμο. Η δε ιύζε ηεξ ζύμβαζεξ ζα έπεη ηζπύ γηα ηεκ
θαιιηενγεηηθή πενίμδμ πμο αθμιμοζεί.
Καηά ηε δηάνθεηα ημο ηειεοηαίμο έημοξ ηεξ μίζζςζεξ, μ Δήμμξ ζα δεμμπναηήζεη ημοξ
αγνμύξ γηα ηε κέα θαιιηενγεηηθή πενίμδμ.
ΑΡΘΡΟ 20μ
Τπμπνεώζεηξ μηζζςηή θαηά ηε ιήλε ηεξ μίζζςζεξ.
Ο μηζζςηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ ύζηενα από ηε ιήλε ηεξ μίζζςζεξ κα παναδώζεη ημ μίζζημ
ζημκ εθμηζζςηή (Δήμμ) ζηεκ θαηάζηαζε πμο ημ πανέιαβε, άιιςξ εοζύκεηαη ζε απμδεμίςζε.
ΑΡΘΡΟ 21μ
Πενίπηςζε απαιιμηνίςζεξ.
Λύζε ηεξ ζύμβαζεξ επηηνέπεηαη μόκμ ζε πενίπηςζε απαιιμηνίςζεξ ηςκ θηεμάηςκ γηα
μπμημδήπμηε ιόγμ. ε ηέημηα πενίπηςζε μ μηζζςηήξ οπμπνεμύηαη ζηεκ θαηαβμιή ημο
μηζζώμαημξ ηεξ θαιιηενγεηηθήξ πενηόδμο πμο έπεη ζοκηειεζζεί ε απαιιμηνίςζε μόκμκ εθόζμκ
έπεη ήδε πνμβεί ζηεκ ζογθμμηδή ηεξ θαιιηένγεηαξ ημο.
ΑΡΘΡΟ 22μ
Πενίπηςζε ακαμίζζςζεξ - οπεθμίζζςζεξ.
ηςπενή ακαμίζζςζε ή οπεθμίζζςζε ημο μηζζίμο από ημ μηζζςηή απαγμνεύεηαη απμιύηςξ.
ΑΡΘΡΟ 23μ
ε πενίπηςζε ζακάημο ημο μηζζςηή.
ε πενίπηςζε ζακάημο ημο μηζζςηή μη κόμημμη θιενμκόμμη οπμπνεμύκηαη όπςξ μέζα ζε
πνμζεζμία 15 εμενώκ κα δειώζμοκ εάκ επηζομμύκ ηε ζοκέπηζε ή όπη ηεξ μίζζςζεξ,
πνμζθμμίδμκηαξ όια ηα κμμημμπμηεηηθά έγγναθα.
ΑΡΘΡΟ 24μ
Θμηπέξ δηαηάλεηξ.
α. Η μηζζςηηθή ζύμβαζε δηέπεηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 619-640 ημο Αζηηθμύ θώδηθα
πενί μηζζώζεςξ αγνμηηθμύ θηήμαημξ¨
β. Σα πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ οπόθεηκηαη ζηεκ έγθνηζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ θαη ημο
Γεκηθμύ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Ηπείνμο – Δοηηθήξ Μαθεδμκίαξ, μ δε
ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ θαη εγγοεηήξ αοημύ είκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ πνμζθμνά ημο μέπνη πμο
ζα θμηκμπμηεζεί ζημ όκμμά ημο ε έγθνηζε ή απόννηρε ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ δεμμπναζίαξ.
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γ. Όιμη μη πανόκηεξ όνμη ζεςνμύκηαη μοζηώδεηξ θαη ε πανάβαζή ημοξ απμηειεί ιόγς
θαηαγγειίαξ ηεξ ζύμβαζεξ.
ΑΡΘΡΟ 25μ
Δεμμζίεοζε δηαθήνολεξ.
Η Ακαιοηηθή θαη ε πενηιεπηηθή δηαθήνολε ζα ημηπμθμιιεζμύκ ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ
ημο Δεμανπείμο (Πι. Νίθεξ 1, 501 00 Κμδάκε), ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ηςκ Σμπηθώκ
Κμηκμηήηςκ θαη ζηα δεμμζηόηενα μένε ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Αιςκαθίςκ θαη ζα δηαηίζεκηαη ζε
ειεθηνμκηθή μμνθή μέζς ηεξ ζπεηηθήξ ηζημζειίδαξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ (www.kozanh.gr) θαη ε
πενηιεπηηθή δηαθήνολε μέζς ημο δηαδηθηύμο (www.diavgeia.gov.gr).
ΑΡΘΡΟ 26μ
Πιενμθμνίεξ
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα απεοζύκμκηαη ζημ Γναθείμ
Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ (Πι. Νίθεξ 1, 50131 Κμδάκε), ηει 24613 50319 θ.
Γθιηάκα Αζεκά, 24613 50346 θ. ηακέια Άκκα.

Β. Η πανμύζα απόθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΓΚ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
(cityofkozani.gov.gr ) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Ν. 4071/2012, ΦΓΚ 85/η.Α)
Γ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνόεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.
Η πανμύζα απόθαζε πήνε ανηζμό 220 / 2018
Σμ πανόκ πναθηηθό ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πνόεδνμξ

Σα Ιέιε

(Σ.Τ)

(Σ.Τ)

Βαιαήξ Γεώνγημξ
Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο

Λαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
Ληάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
ηώμμξ Νηθόιαμξ
Καναπάηζημξ Γοάγγειμξ
Γθμοηδεθώζηαξ Γεώνγημξ

Α θ ν η β έ ξ Α π ό ζ π α ζ μ α
Κμδάκε, 23 Ιμοιίμο 2018
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.08.06 11:07:55 EEST

Γνεγμνηάδεξ Ιςάκκεξ
θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Λμγηζηηθμύ
με βαζμό Α΄
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