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Από ημ με ανηζμό 15/2018 πναθηηθό ζοκεδνίαζεξ

Α Κ ΑΡ Σ Ε ΣΓ Α  ΣΟ Δ ΖΑ Δ ΖΗ ΣΤ Ο

Θέμα:
Ηαζμνηζμόξ όνςκ δηαθήνολεξ ηεξ επακαιεπηηθήξ
δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε πώνςκ πμο πνμμνίδμκηαη κα
ιεηημονγήζμοκ ςξ θοιηθεία ηςκ A΄& Β΄ Η.Α.Π.Ε. ημο Δήμμο
Ημδάκεξ.
ήμενα ηεκ 10ε Αογμύζημο 2018, εμένα Παναζθεοή θαη ώνα 13 : 30, ε Οηθμκμμηθή
Γπηηνμπή (άνζνμ 72 ημο Κ. 3852/2010 η. Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ
Δεμανπηαθό Ηαηάζηεμα Ημδάκεξ (Πι. Κίθεξ 1, Ημδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ
ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ, ύζηενα από ηεκ πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη.
26.015/06.08.2018 πμο δεμμζηεύζεθε θαη επηδόζεθε με απμδεηθηηθό ζηα μέιε ηεξ,
ζύμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο Κ. 3852/2010 ¨Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ
θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΗ 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. Ζςακκίδεξ Παναζθεοάξ
3. Θαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
4. Θηάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
5. ηώμμξ Κηθόιαμξ
6. Γθμοηδεθώζηαξ Γεώνγημξ

ΑΠΟΚΣΓ
1. Ζςακκίδεξ Γιεοζένημξ
2. Ιαιμύηαξ Θάδανμξ
3. Ηαναπάηζημξ Γοάγγειμξ
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κόμημα, δεκ πνμζήιζακ

Ιεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Κ. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνόεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανόκημξ θαη ημο γ ναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ζςάκκε, θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Θμγηζηηθμύ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνόεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπόρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθόιμοζμ 3 μ ζέμα εθηόξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ ζέμα είκαη
θαηεπείγμκ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Κ. 3852/2010.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμόθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
ημ άνζνμ 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Κ. 3852/2010 ¨Κέα Α νπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Η.
87/ η. Α΄/07.06.2010) ακαθένεηαη όηη ε ανμμδηόηεηα ζύκηαλεξ ηεξ δηαθήνολεξ,
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δηελαγςγήξ θαη θαηαθύνςζεξ όιςκ ηςκ δεμμπναζηώκ ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία
είκαη ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.
Σμ Γναθείμ Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ ημο Σμήμαημξ Πνμζόδςκ θαη Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ
ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο ζημ από 09.08.2018 οπενεζηαθό /
εκεμενςηηθό ημο ζεμείςμα με ζέμα «Γπακάιερε ηεξ θακενήξ δεμμπναζίαξ γηα ηεκ
εθμίζζςζε πώνςκ πμο πνμμνίδμκηαη κα ιεηημονγήζμοκ ςξ θοιηθεία ηςκ Α θαη Β
Η.Α.Π.Ε. Δήμμο Ημδάκεξ» ακαθένμκηαη ηα παναθάης :
«…… Ιε ηεκ ανηζμ. 208/2018 απόθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο Ημδάκεξ,
εγθνίζεθε ημ από 23 Ζμοιίμο 2018 πναθηηθό ηεξ θακενήξ πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ
δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε ηςκ πώνςκ πμο πνμμνίδμκηαη κα ιεηημονγήζμοκ ςξ
θοιηθεία ηςκ Η.Α.Π.Ε. ημο Δήμμο Ημδάκεξ, θαηαθονώκμκηαξ ημ απμηέιεζμα γηα ηεκ
εθμίζζςζε μόκμ ημο πώνμο πμο πνμμνίδεηαη κα ιεηημονγήζεη ςξ θοιηθείμ η μο Γ’
Η.Α.Π.Ε. επί ηεξ μδμύ Θέζβμο. Γηα ημοξ πώνμοξ πμο πνμμνίδμκηαη κα ιεηημονγήζμοκ
ςξ θοιηθεία ηςκ Α θαη Β Η.Α.Π.Ε. Δήμμο Ημδάκεξ, εηζεγμύμαζηε ηεκ επακάιερε ηεξ
δηαδηθαζίαξ, γηαηί ζημ ςξ άκς πναθηηθό δεκ εθδήιςζε εκδηαθένμκ θακείξ, δοκάμεη ηςκ
δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 192 ημο Κ. 3463/2006 «Δεμμηηθόξ & Ημηκμηηθόξ Ηώδηθαξ»
(ΦΓΗ 114/η.Α’ /08-06-2006).
Γπηζοκάπημομε ζπέδημ δηαθήνολεξ ……..»
Ύζηενα από ηα παναπάκς, μ Πνόεδνμξ, πνόηεηκε ημκ θαζμνηζμό ηςκ όνςκ ηεξ θακενήξ
πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ επακαιεπηηθήξ 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.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμύ έιαβε οπόρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Κ. 3852/2010 ¨Κέα
Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα
Ηαιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΗ 87/ η. Α΄/07.06.2010).
2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 192 ημο Κ. 3463/2006 ¨Δεμμηηθόξ & Ημηκμηηθόξ
Ηώδηθαξ¨ (ΦΓΗ 114/ η.Α΄/08.06.2006)
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» (ΦΓΗ 77/η.Α΄/30.03.1981)
4. Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ παν. 4 & 9 ημο άνζνμο 76 ημο Κ. 4257/2014 «Γπείγμοζεξ
νοζμίζεηξ ανμμδηόηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθώκ» (ΦΓΗ 93/η.Α΄/14.04.2016)
5. Σηξ με ανηζμό 290/2018, θαη 351/2018 Απμθάζεηξ Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο απόθαζε
ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο "πενί ηνόπμο εθηέιεζεξ ηεξ εθμίζζςζεξ"
6. Σμ 09.08.2018 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
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Α. Ηαζμνίδεη ημοξ όνμοξ δηαθήνολεξ ηεξ θακενήξ πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ
επακαιεπηηθήξ δεμμπναζίαξ γηα ηεκ εθμίζζςζε πώνςκ πμο πνμμνίδμκηαη κα
ιεηημονγήζμοκ ςξ θοιηθεία ηςκ παναθάης Η.Α.Π.Ε. ημο Δήμμο Ημδάκεξ, ήημη ακαιοηηθά :
 A Η.Α.Π.Ε Δεμμηηθήξ Ημηκόηεηαξ Ημδάκεξ επί ηεξ μδμύ Φμκ Ημδάκε
Ε δεμμπναζία γηα A ΗΑΠΕ, ζα γίκεη ζύμθςκα με ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 192 ημο
Κ. 3463/2006 «Δεμμηηθόξ θαη Ημηκμηηθόξ Ηώδηθαξ» (ΦΓΗ 114 /η. Α΄/ 08.06.2006) όπςξ
ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη θαη ημο Π.Δ. 270/1981(ΦΓΗ 77/30.3.1981 Σ.Α’) πενί θαζμνηζμμύ
ηςκ μνγάκςκ, ηεξ δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ όνςκ δηεκένγεηαξ δεμμπναζηώκ δη’ εθπμίεζηκ ή
εθμίζζςζηκ πναγμάηςκ ηςκ δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ.
 Β Η.Α.Π.Ε Δεμμηηθήξ Ημηκόηεηαξ Ημδάκεξ επί ηεξ μδμύ μύνκεξ
Γηα ημ Β ΗΑΠΕ ε δεμμπναζία ζα δηελαπζεί ζύμθςκα με ημ άνζνμ 76 ημο Κ. 4257/14(ΦΓΗ 93
Α΄ 14-4-2014) 14 θαη αθμνά ημ 30% ηςκ ζέζεςκ ηςκ θοιηθείςκ ζε ΑΙΓΑ, πμιύηεθκμοξ ή
πμιεμηζηέξ Ηύπνμο.
Ε δεμμπναζία δηελάγεηαη ζύμθςκα με ημοξ παναθάης όνμοξ.
Άνζνμ 1μ
Υνόκμξ θαη ηόπμξ ηεξ δεμμπναζίαξ.
Ε δεμμπναζία ζα δηελαπζεί ηεκ …………… Πι. Κίθεξ ανηζμ. 1 (Γναθείμ Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ)
εκώπημκ ηεξ ανμόδηαξ Γπηηνμπήξ Δηελαγςγήξ Δηαγςκηζμμύ,
Άνζνμ 2μ
Ακηηθείμεκμ ηεξ δεμμπναζίαξ.
Ιε ηεκ πανμύζα δηαθήνολε εθηίζεηαη ζε θακενό θαη πνμθμνηθό πιεημδμηηθό δηαγςκηζμό ε
εθμίζζςζε πώνςκ πμο πνμμνίδεηαη κα ιεηημονγήζμοκ ςξ θοιηθεία ζηα θάηςζη ΗΑΠΕ ημο
Δήμμο Ημδάκεξ :
 Α Η.Α.Π.Ε Δεμμηηθήξ Ημηκόηεηαξ Ημδάκεξ επί ηεξ μδμύ Φμκ Ημδάκε
Ο πνμξ εθμίζζςζε πώνμξ βνίζθεηαη μέζα ζημ θηίνημ πμο ζηεγάδεηαη ημ ΗΑΠΕ, είκαη ζοκμιηθμύ
εμβαδμύ 11,24 μ2.
 Β Η.Α.Π.Ε Δεμμηηθήξ Ημηκόηεηαξ Ημδάκεξ επί ηεξ μδμύ μύνκεξ
Ο πνμξ εθμίζζςζε πώνμξ βνίζθεηαη μέζα ζημ θηίνημ πμο ζηεγάδεηαη ημ ΗΑΠΕ, είκαη ζοκμιηθμύ
εμβαδμύ 6,50 μ2.
Άνζνμ 3μ
Δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ.
Ε δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ μνίδεηε γηα ηνία (3) πνόκηα από ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ
ζύμβαζεξ, με δοκαηόηεηα πανάηαζεξ με κεόηενε ζομθςκία θαη ηςκ δύμ μενώκ. Ε εγθαηάζηαζε
ημο ακαδόπμο ζα γίκεη μεηά από έγγναθε πνόζθιεζε ηεξ Δ/κζεξ Πνμζηαζίαξ, Παηδείαξ θαη δηα
βίμο Ιάζεζεξ μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο δηαγςκηζμμύ, με ζύκηαλε πνςημθόιιμο
πανάδμζεξ – παναιαβήξ.
Άνζνμ 4μ
Γιάπηζημ όνημ πνμζθμνάξ - Ηαηαβμιή μηζζώμαημξ
1.
Ωξ πνώηε πνμζθμνά ημο εηήζημο μηζζώμαημξ πμο ζα απμηειεί θαη ηεκ ηημή εθθίκεζεξ
ηεξ δεμμπναζίαξ γηα θάζε μίζζημ μνίδεηαη ημ πμζό ηςκ εθαηό εονώ (100,00 €).
Ηάζε επόμεκε πνμζθμνά πνέπεη κα είκαη ακώηενε ηεξ αμέζςξ πνμεγμύμεκεξ θαηά δέθα εονώ
(10 €).
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2.
Σμ μίζζςμα πνμζδημνίδεηαη εηήζημ, ημ επηβανύκμοκ ηέιε πανημζήμμο θαη ΟΓΑ
πανημζήμμο όπςξ ηζπύμοκ θάζε θμνά θαη θαηαβάιιεηαη μεκηαίςξ ζηεκ Σαμεηαθή Τπενεζία ημο
Δήμμο Ημδάκεξ.
Γθπνόζεζμε θαηαβμιή ηςκ μηζζςμάηςκ, ζα επηβανύκεηαη με ηηξ κόμημεξ πνμζαολήζεηξ.
Άνζνμ 5μ
Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζηε δεμμπναζία - δηθαημιμγεηηθά.
1. ηε δεμμπναζία μπμνμύκ κα ζομμεηέπμοκ θοζηθά πνόζςπα – ηδηώηεξ, δεμόηεξ ή μόκημμη
θάημηθμη ημο Δήμμο Ημδάκεξ.
Δεκ γίκμκηαη δεθημί ηεξ δεμμπναζίαξ: Α) Όζμη απαζπμιμύκηαη ζημ Δεμόζημ ή ζε ΚΠΔΔ με
μπμηαδήπμηε ζπέζε ενγαζίαξ. Β) οκηαλημύπμη μπμημδήπμηε ηαμείμο.
2. Όπμημξ επηζομεί κα ζομμεηάζπεη ζηε δεμμπναζία πνέπεη επί πμηκή απμθιεηζμμύ κα
θαηαζέζεη ζηε Γπηηνμπή θαηά ηεκ εμένα θαη ώνα δηεκένγεηαξ ηεξ δεμμπναζίαξ, ηα παναθάης
δηθαημιμγεηηθά:
α) Σαοηόηεηα ημο θοζηθμύ πνμζώπμο θαη ημο εγγοεηή αοημύ.
β) Γγγοεηηθή επηζημιή ακαγκςνηζμέκεξ ηνάπεδαξ, ή γναμμάηημ ζύζηαζεξ παναθαηαζήθεξ ημο
Σαμείμο Παναθαηαζεθώκ θαη Δακείςκ ζε πμζμζηό δέθα ημηξ εθαηό (10%) ημο μνίμο ηεξ πνώηεξ
πνμζθμνάξ ημο εηήζημο μηζζώμαημξ, επί ηεξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ ζύμβαζεξ (3 πνόκηα),
δειαδή ηνηάκηα εονώ (30,00 €).
γ) Απόζπαζμα πμηκηθμύ μεηνώμο, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ηειεοηαίμο ηνημήκμο.
δ) Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενόηεηα
ε) Βεβαίςζε από ηεκ ηαμεηαθή οπενεζία ημο Δήμμο Ημδάκεξ πενί με ύπανλεξ βεβαηςμέκςκ
ιεληπνόζεζμςκ μθεηιώκ με ελαίνεζε ηηξ πενηπηώζεηξ εθθνεμμδηθίαξ θαη ημο δηαθακμκηζμμύ
θαηαβμιήξ αοηώκ, ζύμθςκα με ηε ζπεηηθή κμμμζεζία.
ζη)Τπεύζοκε δήιςζε ημο ηδίμο θαη ημο εγγοεηή αοημύ όηη έιαβακ γκώζε ηςκ όνςκ δηαθήνολεξ
θαη απμδέπμκηαη αοημύξ πιήνςξ θαη ακεπηθύιαθηα.
ηε δεμμπναζία γηα ηεκ εθμίζζςζε ηςκ θοιηθείςκ ημο Β Η.Α.Π.Ε Δεμμηηθήξ Ημηκόηεηαξ
Ημδάκεξ επί ηεξ μδμύ μύνκεξ μπμνμύκ κα ζομμεηέπμοκ μόκμ θοζηθά πνόζςπα πμο είκαη
άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ ηθακά κα ακηαπμθνηζμύκ ζηηξ ακάγθεξ ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο,
πμιύηεθκμη θαζώξ θαη πμιεμηζηέξ Ηύπνμο, οπμβάιιμκηαξ αίηεζε θαζώξ θαη ημ εθθαζανηζηηθό
ζεμείςμα από ηεκ ανμόδηα Δ.Ο.Τ.
Γηα ηα ζογθεθνημέκα θοιηθεία επηπιέμκ ηςκ ακςηένς δηθαημιμγεηηθώκ απαηηείηαη :
α) γηα ηα άημμα με ακαπενία ε πνμζθόμηζε πηζημπμηεηηθμύ ηεξ Πνςημβάζμηαξ ή Δεοηενμβάζμηαξ
Τγεημκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο άνζνμο 6 ημο κ. 2556/1997, όπςξ ηζπύεη ζήμενα, από ημ μπμίμ κα
πνμθύπηεη ε πάζεζε θαη ημ πμζμζηό ακαπενίαξ,
β) γηα ημοξ πμιοηέθκμοξ πηζημπμηεηηθό ηεξ Ακώηαηεξ οκμμμζπμκδίαξ Πμιοηέθκςκ Γιιάδμξ,
πμο κα πηζημπμηεί ηεκ πμιοηεθκηθή ηδηόηεηα θαη
γ) γηα ημοξ πμιεμηζηέξ Ηύπνμο πιήνεξ πηζημπμηεηηθό ζηναημιμγηθήξ θαηάζηαζεξ ηύπμο Α' θαη
βεβαίςζε ημο μηθείμο ζοιιόγμο πμιεμηζηώκ, ακαγκςνηζμέκμο από ημ Τπμονγείμ Γζκηθήξ
Άμοκαξ.
Σα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά θαηαηίζεκηαη γηα έιεγπμ ζηεκ Γπηηνμπή μέπνη ηεκ έκανλε ηεξ
δηαδηθαζίαξ ηεξ δεμμπναζίαξ.
3.
Δεκ μπμνεί κα ζομμεηέπεη ζηε δεμμπναζία εκδηαθενόμεκμξ πμο δεκ έπεη πνμζθμμίζεη
θάπμημ από ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά.
4. Ηάζε εκδηαθενόμεκμξ πνέπεη κα θένεη θαη εγγοεηή, μ μπμίμξ μαδί με ημκ ηειεοηαίμ
πιεημδόηε ζα πνμζοπμγνάρεη ηα πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ.
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5.
ηηξ πενηπηώζεηξ επακάιερεξ ηεξ δεμμπναζίαξ θαηαηίζεηαη ε ίδηα εγγύεζε,
οπμιμγηδόμεκε όμςξ επί ημο πμζμύ ηεξ ηειεοηαίαξ πνμζθμνάξ. Ε θαηαηηζέμεκε εγγύεζε
επηζηνέθεηαη ζε αοημύξ πμο μεηέπμοκ ζηε δεμμπναζία - πιεκ ημο πιεημδόηε - αμέζςξ μεηά ηεκ
απόθαζε ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο γηα ηεκ θαηαθύνςζε ημο δηαγςκηζμμύ. ημκ πιεημδόηε
επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ, αθμύ ηεκ ακηηθαηαζηήζεη με άιιε
πμζμύ ίζμο με ημ 10% ημο εηήζημο ηημήμαημξ πμο ηειηθά πνμζθένζεθε από αοηόκ ζηε
δεμμπναζία, επί ηεξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ ζύμβαζεξ (3 πνόκηα), γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ
έγθαηνεξ θαη εκηόξ ηεξ μνηδόμεκεξ πνμζεζμίαξ θαηαβμιήξ ημο ηημήμαημξ θαζώξ θαη ηεκ θαιή
εθηέιεζε όιςκ ηςκ όνςκ ηεξ δηαθήνολεξ. Ε εγγύεζε αοηή επηζηνέθεηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ
ζύμβαζεξ θαη ηεκ πιήνε εθπιήνςζε ηςκ όνςκ αοηήξ.
Άνζνμ 6μ
Σνόπμξ δηελαγςγήξ ηεξ δεμμπναζίαξ – ακάδεηλε πιεημδόηε.
1.
Ο δηαγςκηζμόξ είκαη θακενόξ θαη μη δηαγςκηδόμεκμη ζα πιεημδμημύκ πνμθμνηθά εκώπημκ
ηεξ Γπηηνμπήξ. Οη πνμζθμνέξ ζα γνάθμκηαη ζημ πναθηηθό με ηε ζεηνά πμο εθθςκήζεθακ με ημ
μκμμαηεπώκομμ ημο εθάζημηε πιεημδόηε. Ηάζε πνμζθμνά είκαη δεζμεοηηθή γηα ημκ πιεημδόηε θαη
ε δέζμεοζε αοηή μεηαθένεηαη αιιειμδηαδόπςξ από ημκ πνώημ ζημοξ επόμεκμοξ θαη ηειηθά
δεζμεύεη ημκ ηειεοηαίμ πιεημδόηε.
2.
Από ηε ζηηγμή πμο ζα ιάβεη πώνα ε δηαδηθαζία ηεξ δεμμπναζίαξ θαη μη ζομμεηέπμκηεξ
ανπίδμοκ κα πιεημδμημύκ, δεκ μπμνεί θακείξ άιιμξ κα γίκεη απμδεθηόξ θαη κα ζομμεηέπεη ζηε
δεμμπναζία.
3.
Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δεμμπναζίαξ θαη ζημ πώνμ πμο αοηή ζα ιαμβάκεη πώνα εθηόξ από
ηεκ Γπηηνμπή θαη ημ επηθμονηθό πνμζςπηθό, μπμνεί κα πανεονίζθμκηαη μόκμ μη δηθαημύμεκμη
ζομμεημπήξ, θαη μη εγγοεηέξ ημοξ.
4.
Οη ζομμεηέπμκηεξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ δεμμπναζίαξ μπμνμύκ κα οπμβάιιμοκ γναπηώξ
ηοπόκ εκζηάζεηξ θαηά αοηήξ.
5.
Ε δεμμπναζία θαηαθονώκεηαη με απόθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ οπέν αοημύ, πμο
πνμζέθενε ημ μεγαιύηενμ πμζό.
6.
Ιε ηε ζομμεημπή ημο ζηε δεμμπναζία μ θάζε εκδηαθενόμεκμξ αοημδίθαηα απμδέπεηαη
πιήνςξ θαη ακεπηθύιαθηα ημοξ όιμοξ ημοξ όνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ.
Άνζνμ 7μ
Όνμη ηεξ ζύμβαζεξ – δηθαηώμαηα θαη οπμπνεώζεηξ ηςκ ζομβαιιμμέκςκ.
1. Ο πώνμξ ζα πνεζημμπμηεζεί οπμπνεςηηθά ςξ θοιηθείμ γηα ηα μέιε ημο ΗΑΠΕ, πςνίξ κα
πανέπεηαη ε δοκαηόηεηα αιιαγήξ πνήζεξ ημο μηζζίμο .
2. Σμ θοιηθείμ ζα ιεηημονγεί όιεξ ηηξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ εθηόξ ηςκ επίζεμςκ ανγηώκ.
Σμ ςνάνημ ιεηημονγίαξ ηςκ θοιηθείςκ ημο Η.Α.Π.Ε. ζα είκαη:
ημοξ πεημενηκμύξ μήκεξ από 8.00π.μ.- 13.00 μ.μ. θαη 16.00μ.μ.-20.00μ.μ. θαη
ημοξ ζενηκμύξ μήκεξ από 8.00π.μ. – 13.00μ.μ. θαη 17.00μ.μ. 21.00μ.μ
3. Ο θαηάιμγμξ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδώκ θαη οπενεζηώκ πμο ζα εθηοπςζεί από ημκ ακάδμπμ
ζα πνέπεη κα είκαη θαιαίζζεημξ.
4. Οη ηημέξ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδώκ ζα είκαη πνμζηηέξ θαη μηθμκμμηθόηενεξ αοηώκ ημο
ειεύζενμο εμπμνίμο.
Σα είδε πμο ζα πνμζθένμκηαη θαη μη ακώηενεξ ηημέξ ημοξ ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο ΦΠΑ
ζα έπμοκ ςξ ελήξ:
ΓΖΔΟ
ΣΖΙΕ
ΑΚΑΦΤΗΣΖΗΑ
0,80 €
ΥΤΙΟ ΔΖΑΦΟΡΟΖ
1,00 €
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ΟΔΑ
ΣΑΖ ΔΓΣΟ
ΣΑΖ ΗΡΤΟ
ΗΑΦΓ ΓΘΘΕΚΖΗΟ
ΗΑΦΓ ΓΘΘΕΚΖΗΟ ΔΖΠΘΟ
ΗΑΦΓ ΣΖΓΙΖΑΖΟ
ΗΑΦΓ ΦΖΘΣΡΟΤ
ΟΗΟΘΑΣΑ ΡΟΦΕΙΑ
ΚΓΡΟ ΙΖΗΡΟ
ΓΘΤΗΑ ΗΟΤΣΑΘΖΟΤ
ΓΘΤΗΑ ΣΑΦΖΟΤ
ΣΟΣ
ΗΡΤΟ ΑΚΣΟΤΖΣ
ΠΖΣΓ ΔΖΑΦΟΡΓ
ΠΑΓΩΣΟ
ΙΠΤΡΑ ΙΖΗΡΕ
ΙΠΤΡΑ ΙΓΓΑΘΕ

0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,50 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €
1,80 €

Σα ακαροθηηθά θαη ε μπύνα ζα πνέπεη κα ζενβίνμκηαη εμθηαιςμέκα.
Οη πνμζθμνέξ ηςκ παναπάκς εηδώκ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκμοκ ηηξ ακςηένς ηημέξ θαη ζε
πενίπηςζε ακαπνμζανμμγήξ ηςκ ηημμιμγίςκ ζηα ακςηένς είδε θαζώξ επίζεξ θαη ζε πενίπηςζε
πνόζζεζεξ κέςκ εηδώκ μη ηημέξ ημοξ ζα πνέπεη κα γίκμκηαη δεθηέξ από ημ Δεμμηηθό ομβμύιημ
μεηά από εηζήγεζε ηεξ Δ/κζεξ Πνμζηαζίαξ, Παηδείαξ θαη δηα βίμο μάζεζεξ θαη μεηά ζα γίκεηαη
ακαπνμζανμμγή ηςκ ηημώκ.
Σμ ημήμα Ημηκςκηθήξ Πμιηηηθήξ ηεξ Δ/κζεξ Πνμζηαζίαξ, Παηδείαξ θαη Δηα βίμο Ιάζεζεξ
όηακ δηαπηζηώζεη όηη δεκ ηενμύκηαη ηα ακςηένς, πνμεηδμπμηεί ημκ ακάδμπμ. Ιεηά ηεκ Σνίηε
πνμεηδμπμίεζε θαη εθόζμκ δεκ οπάνλεη ζομμόνθςζε ημο ακαδόπμο, θηκείηαη δηαδηθαζία
έθπηςζεξ.
Άνζνμ 8μ
Θμηπέξ οπμπνεώζεηξ ημο ακαδόπμο.
1.Ο μηζζςηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα εκενγήζεη γηα ηεκ έθδμζε άδεηαξ ίδνοζεξ θαη ιεηημονγίαξ
θοιηθείμο από ηεκ ανμόδηα οπενεζία ημο Δήμμο Ημδάκεξ, ζύμθςκα με ηηξ ηζπύμοζεξ δηαηάλεηξ,
αμέζςξ μεηά ηεκ θαηαθύνςζε ηεξ δεμμπναζίαξ θαη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ.
Σα απαηημύμεκα ζπέδηα (θάημρε – ημμή) ζα πμνεγεζμύκ από ημ Δήμμ Ημδάκεξ.
Ο Δήμμξ Ημδάκεξ δεκ θένεη θαμία εοζύκε ζηεκ πενίπηςζε πμο μ μηζζςηήξ αδοκαηεί κα ιάβεη
ηεκ απαηημύμεκε άδεηα ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο γηα ιόγμοξ πμο δεκ ζπεηίδμκηαη με ημ μίζζημ.
2. Ο μηζζςηήξ δηέπεηαη από όιεξ ηηξ ζπεηηθέξ ογεημκμμηθέξ θαη θμνμιμγηθέξ δηαηάλεηξ πμο
ηζπύμοκ θάζε θμνά θαη δηέπμοκ ηεκ ιεηημονγία θαηαζηεμάηςκ ογεημκμμηθμύ εκδηαθένμκημξ.
Γκδεηθηηθά μ μηζζςηήξ οπμπνεμύηαη κα ακανηήζεη πίκαθα ζημκ μπμίμ ζα ακαγνάθεηαη ημ
ηημμιόγημ ηςκ πνμζθενόμεκςκ εηδώκ, πμο ζα ημπμζεηήζεη ζε εμθακή ζέζε ημο μηζζίμο θαζώξ
θαη κα δηαηενεί ηαμηαθή μεπακή θαη κα εθδίδεη ζπεηηθέξ απμδείλεηξ.
3. Οη δαπάκεξ ζοκηήνεζεξ πμο ζα απαηηεζμύκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ θαη μθείιμκηαη ζε
θαθή πνήζε ημο θοιηθείμο εθ μένμοξ ημο μηζζςηή ή ηνίηςκ, βανύκμοκ ημ μηζζςηή. Αοηόξ δεκ
δηθαημύηαη κα εκενγήζεη ζημ πώνμ θαμηά απμιύηςξ ηνμπμπμίεζε ή πνμζζήθε ή αθαίνεζε πμο κα
μεηαβάιιεη ηεκ ανπηθή ημο μμνθή, πςνίξ ηεκ έγγναθε ζοκαίκεζε ημο εθμηζζςηή μύηε θαη κα
επηθένεη αιιμηώζεηξ.
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4. Ο μηζζςηήξ δεκ έπεη δηθαίςμα κα ιύζεη μμκμμενώξ ηε μίζζςζε πνηκ ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμύ
πνόκμο, μύηε απαιιάζζεηαη ηεξ θαηαβμιήξ ημο μηζζώμαημξ μέπνη ηε ιήλε ηεξ ζύμβαζεξ. ε
ακηίζεηε πενίπηςζε θενύζζεηαη έθπηςημξ με όιεξ ηηξ ζοκέπεηεξ ημο άνζνμο 11 ηςκ πανόκηςκ
όνςκ.
5. Απαγμνεύεηαη ε οπεθμίζζςζε, ε ζηςπενή ακαμίζζςζε, ε μενηθή ή μιηθή παναπώνεζε ημο
δηθαηώμαημξ ζε ηνίημ θαη ε πνόζιερε ζοκεηαίνμο .
6. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμύηαη κα ηενεί ημκ θακμκηζμό ιεηημονγίαξ ημο ΗΑΠΕ, κα θνμκηίδεη με
ζπμιαζηηθόηεηα ηεκ θαζανηόηεηα ημο πώνμο θαη κα ηενεί αοζηενά ημοξ απαναίηεημοξ εθ ημο
κόμμο θακόκεξ ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ.
7. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμύηαη κα πανέπεη άνηζηε πμηόηεηα αγαζώκ θαη οπενεζηώκ, κα ελοπενεηεί
ηα μέιε ημο ΗΑΠΕ με ημκ απαηημύμεκμ ζεβαζμό, κα θνμκηίδεη με οπεοζοκόηεηα θαη
ζπμιαζηηθόηεηα ηεκ ηήνεζε ηςκ ζομθςκεζέκηςκ.
8. Ο ακάδμπμξ ζα παναβνίζθεηαη οπμπνεςηηθά ζηηξ εθδειώζεηξ ημο ΗΑΠΕ θαη ζα πνμζθένεη
ηηξ
οπενεζίεξ ημο πςνίξ αμμηβή, εκώ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε παναγγειία εηδώκ ημο θοιηθείμο από
ηα μέιε ημο ΗΑΠΕ όηακ βνίζθμκηαη ζημ πώνμ ημο.
Άνζνμ 9μ
Τπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ.
1.
Ο ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ εκηόξ πέκηε εμενώκ μθείιεη κα
θαηαβάιιεη ημ μίζζςμα ζημ Γηδηθό Σαμείμ ημο Δήμμο Ημδάκεξ.
2.
Ο ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ θαη μ εγγοεηήξ αοημύ οπμπνεμύκηαη κα οπμγνάρμοκ ηα
πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ μεηά ημ ηέιμξ αοηήξ. Οθείιμοκ θαη μη δύμ μέζα ζε δέθα (10) μένεξ
από ηεκ θμηκμπμίεζε ζημκ πιεημδόηε ηεξ ζπεηηθήξ με ηεκ έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ
δεμμπναζίαξ απόθαζεξ, κα πνμζέιζμοκ γηα ηε ζύκηαλε θαη οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ,
δηαθμνεηηθά ε εγγύεζε πμο έπεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη οπέν ημο Δήμμο Ημδάκεξ, πςνίξ
δηθαζηηθή πανέμβαζε θαη εκενγείηαη επακαιεπηηθή δεμμπναζία ζε βάνμξ ημο ηειεοηαίμο
πιεημδόηε θαη εγγοεηή, εκεπμμέκςκ θαη ηςκ δύμ γηα ηεκ «επί έιαηημκ δηαθμνά» ημο μηζζώμαημξ
από εθείκμ ηεξ πνμεγμύμεκεξ δεμμπναζίαξ. Αοηό ηζπύεη θαη όηακ θενύζζεηαη έθπηςημξ. Ιεηά ηε
ιήλε ηεξ παναπάκς πνμζεζμίαξ ε ζύμβαζε ζεςνείηαη όηη θαηανηίζζεθε μνηζηηθά.
3.
Ωξ ειάπηζημ όνημ πνμζθμνάξ θαηά ηεκ επακαιεπηηθή δεμμπναζία μνίδεηαη ημ πμζό πμο
θαηαθονώζεθε ζημ όκμμά ημο, ημ μπμίμ μπμνεί κα μεηςζεί με απόθαζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο.
4.
Ε δεμμπναζία δηελάγεηαη, επακαιαμβάκεηαη θαη εγθνίκεηαη με ηεκ αοζηενή εθανμμγή ηςκ
δηαηάλεςκ ημο Π.Δ. 270/1981 θαη N. 3463/2006.
5.
Απμθιείεηαη ζημκ πιεημδόηε ε μμκμμενήξ ιύζε ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ. ε πενίπηςζε
πμο μ μηζζςηήξ εγθαηαιείρεη πνόςνα ημ μίζζημ με δηθή ημο πνςημβμοιία θαη εοζύκε δεκ
απαιιάζζεηαη ηεξ οπμπνέςζεξ θαηαβμιήξ όιςκ ηςκ οπόιμηπςκ μηζζςμάηςκ μέπνη ηε ιήλε ηεξ
μηζζςηηθήξ πενηόδμο, εθόζμκ δεκ ζα έπεη εγθαηαζηαζεί κςνίηενα άιιμξ μηζζςηήξ.
Άνζνμ 10μ
Γπακάιερε ηεξ δεμμπναζίαξ.
1.
Ε δεμμπναζία μαηαηώκεηαη ακ ζημκ ηόπμ θαη θαηά ημ πνόκμ δηεκένγεηαξ ηεξ δεκ
εμθακηζζεί εκδηαθενόμεκμξ κα ζομμεηάζπεη ζ' αοηήκ.
2.
Σμ αοηό ζομβαίκεη θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ
δηαπηζηςζμύκ ειιείρεηξ αοηώκ πμο αθμνμύκ όιμοξ ημοξ δηαγςκηδόμεκμοξ.
3.
Ε δεμμπναζία επακαιαμβάκεηαη ακ μ πιεημδόηεξ, πςνίξ κόμημμ ιόγμ, δεκ πνμζέιζεη γηα
ηεκ ζύκηαλε θαη οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ.
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4.
Γηα όηη δεκ πνμβιέπεηαη από ημοξ πανόκηεξ όνμοξ δηαθήνολεξ εθανμμγή έπμοκ μη
δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 270/1981 θαη N. 3463/2006.
Άνζνμ 11μ
Θμηπέξ δηαηάλεηξ.
1.
Ε πανάβαζε μπμημοδήπμηε όνμο ηεξ πανμύζαξ ζοκεπάγεηαη:
α) ηεκ θήνολε ημο πιεημδόηε έθπηςημο ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο με απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ
ομβμοιίμο θαη ηε ιύζε ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ με ηεκ οπμπνέςζε ημο κα παναδώζεη ημ πώνμ
ειεύζενμ εκηόξ δέθα (10) εμενώκ από ηεκ θμηκμπμίεζε ημο ζπεηηθμύ εγγνάθμο.
β) ηεκ ζε βάνμξ ημο επακάιερε ηεξ δεμμπναζίαξ με ηεκ οπμπνέςζε αοημύ θαη ημο εγγοεηή γηα
ημκ οπμιεηπόμεκμ μέπνη ηε ιήλε ηεξ μίζζςζεξ πνόκμ πνμξ ηεκ άμεζε θαη αιιειέγγοα πιενςμή
ηςκ μηζζςμάηςκ, ακ ε δεμμπναζία δεκ θένεη απμηέιεζμα, ηε δηαθμνά δε ημο μηζζώμαημξ ακ
θαηά ηε κέα επηηεοπζεί μηθνόηενμ μίζζςμα, ιόγς πμηκηθήξ νήηναξ.
γ) ηεκ οπέν ημο Δήμμο Ημδάκεξ θαηάπηςζε ηεξ εγγύεζεξ πμο έπεη θαηαηεζεί από αοηόκ ιόγς
πμηκηθήξ νήηναξ θαη ακαπόδεηθημο απμδεμίςζεξ.
2.
Σα θενύθεηα ηέιε, δαπάκεξ δεμμζηεύζεςκ, πανηόζεμα, εηζθμνέξ, θναηήζεηξ οπέν ηνίηςκ
θαη ηοπόκ δαπάκεξ ή θναηήζεηξ πμο δεκ πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμύζα βανύκμοκ απμθιεηζηηθά ημκ
ηειεοηαίμ πιεημδόηε θαη θαηαβάιιμκηαη πνηκ ηε ζύκηαλε θαη οπμγναθή ημο ζπεηηθμύ
ζομθςκεηηθμύ μίζζςζεξ.
Άνζνμ 12μ
Δεμμζίεοζε δηαθήνολεξ.
Ε Ακαιοηηθή θαη πενηιεπηηθή δηαθήνολε ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ
ημο Δεμανπείμο (Πι. Κίθεξ 1, 501 00 Ημδάκε) θαη ζα δηαηίζεκηαη ζε ειεθηνμκηθή μμνθή
μέζς ημο δηαδηθηύμο (www.diavgeia.gov.gr) θαη ηεξ ζπεηηθήξ ηζημζειίδαξ ημο Δήμμο Ημδάκεξ
(www.kozanh.gr)
Άνζνμ 13μ
Πιενμθόνεζε εκδηαθενμμέκςκ
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα απεοζύκμκηαη ζημ Γναθείμ
Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ ημο Δήμμο Ημδάκεξ (Πι. Κίθεξ 1, 501 31 Ημδάκε) ηει 24613 50319 θα.
Γθιηάκα Αζεκά.
Β. Ε πανμύζα απόθαζε 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. Πνόεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.
Ε πανμύζα απόθαζε πήνε ανηζμό 228 / 2018
Σμ πανόκ πναθηηθό ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πνόεδνμξ

Σα Ιέιε

(Σ.Τ)

(Σ.Τ)

Βαιαήξ Γεώνγημξ
Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο

Ζςακκίδεξ Παναζθεοάξ
Θαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
Θηάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
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ηώμμξ Κηθόιαμξ
Γθμοηδεθώζηαξ Γεώνγημξ
Α θ ν η β έ ξ Α π ό ζ π α ζ μ α
Ημδάκε, 10 Αογμύζημο 2018
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.08.14 10:41:27 EEST

Γνεγμνηάδεξ Ζςάκκεξ
θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Θμγηζηηθμύ
με βαζμό Α΄
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