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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

              ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

         ΣΜΗΜΑ ΤΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

 

 Θεζζαλονίκη  08/09/2014 
Απ. Ππωη : 75188 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Γηα ηελ εθκίζζσζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ελόο (1) ρώξνπ (4 η. 
κ.) γηα ηελ εγθαηάζηαζε νηθίζθνπ κε ζθνπό ηελ δηαλνκή δηαθεκηζηηθώλ 
θπιιαδίσλ θαη ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ, εληόο ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ Κήπσλ Ν. 
Έβξνπ. 
 

O Γενικόρ Γπαμμαηέαρ  
ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ  

έρνληαο ππόςε 
Α) Σηο δηαηάμεηο : 

 
1. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87Α΄) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” 
2. Σνπ Π.Δ. 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α΄) “Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο” 
3. Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α΄19/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
4. Σνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α΄247/1995) «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη. 

5. Σνπ Ν. 2647/1998 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 
Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.»   

6. Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄248/2000) «Κύξσζε θώδηθα ΦΠΑ». όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ Α΄ 58/2010) 
«Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σελ  παξ, 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 3498/06 (ΦΔΚ 230 Α/14-10-2006) : 
«Αλάπηπμε ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

8. Σνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141/2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη 
Δπζύλε». 

9. Σνπ Π.Δ. 113/2010 (ΦΔΚ Α’ 194/2010) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
Γηαηάθηεο». 

Σασ. Δ/νζη: 
Σ.Κ. 
Πληποθοπίερ: 
Σηλ.: 
Fax.: 
e-mail 

Σ. Οηθνλνκίδε 1 & Καζ. Ρσζζίδε 11 
54655 Θεζζαινλίθε 
Βεάδνγινπ Θσκαή 
2313 309189 
2313 309125 
thovea@damt.gov.gr 
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10. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ». 
11.  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ 
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 16εο 
Ννεκβξίνπ 2005. 

12.  Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ Α΄14/2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ 
αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 
ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015». 
 

  Β) Σηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο: 
 

1. Σσλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε αξ. πξση. 16757/27-07-2003 (ΦΔΚ 
Β΄1132/2003) πεξί «Ρύζκηζε ηνπ ηξόπνπ είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο από 
ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο ησλ εζόδσλ από κηζζώκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη από ηνπο ρεξζαίνπο πλνξηαθνύο ηαζκνύο». 

2. Σνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε αξ. πξση. 16703/01-08-2014 (ΦΔΚ 
Β΄2231/14-08-2014) πεξί «Δγθαηάζηαζε κε δεκόζησλ ππεξεζηώλ ζηνλ 
πλνξηαθό ηαζκό Κήπσλ γηα ηελ δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ηνπξηζηηθώλ 
νδεγώλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηόπνπ». 
 

Γ) Σα έγγξαθα: 
      

1. Σελ αξ. 53844/10-7-2013 (ΦΔΚΒ΄2017/16-8-2013) απόθαζε Γεληθνύ 
Γξακκαηέα Α.Γ.Μ.-Θ ¨Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο 
κνλάδεο ηεο Α.Γ.Μ.-Θ. θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο «Με 
Δ.Γ.Γ.» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Α.Γ.Μ.-Θ. 

2.  Σελ κε αξ. πξση. Π1/4240/14-01-2010 εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 
Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ. 

3. Σελ αλάγθε εθκίζζσζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμόδσλ 
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλνξηαθνύ ζηαζκνύ. 
 
 

Π π ο ζ κ α λ ο ύ μ ε 
 
Δλδηαθεξόκελνπο  πνπ επηζπκνύλ λα εγθαηαζηήζνπλ νηθίζθν εκβαδνύ ηεζζάξσλ 
(4) η.κ., κε ζθνπό ηελ δηαλνκή δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ θαη ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ 
ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πξνβνιήο 
ηνπ ηόπνπ, ζηνλ πλνξηαθό ηαζκό Κήπσλ, όπσο ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία 
ηεο ειεύζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ  ρώξνπ.   

 θνπόο ηεο κίζζσζεο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ  
από ηνλ κηζζσηή απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαλνκή δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ ησλ 
εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ.  
 

Ο Ρ Ο Ι : 
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 Η δηαδηθαζία ζα γίλεη ζην Γξαθείν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
Μαθεδνλίαο- Θξάθεο ζηνλ πλνξηαθό ηαζκό Κήπσλ (πιεξνθνξίεο: 
Βεάδνγινπ Θσκαή ηει. 2313309189), ηελ 29-09-2014 εκέξα Γεπηέξα, κε 
ώξα έλαξμεο ηελ  12.00 κ.κ. θαη ώξα ιήμεο ηελ  12.30 κ.κ. θαη ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο Δπηηξνπήο.  

 

 Η εθκίζζσζε ζα γίλεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε ( 5 ) εηώλ. Θα αξρίδεη δε 
από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζ' 
απηό, δεδνκέλνπ όηη ν κηζζσηήο γλσξίδεη θαιώο ηνλ ρώξν θαη παξαιακβάλεη 
ηε ρξήζε ηνπ, άιισο ζεσξείηαη όηη παξαιακβάλεη απηή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
κηζζσηεξίνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θακία πξάμε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζ’ απηόλ. 

 

 Βάζε θαζνξηζκνύ ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο (ηηκή εθθίλεζεο) νξίδεηαη ην πνζό 
ησλ 100,00 € (εθαηό επξώ). Η αλώηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή κεηά ηελ 
δηαπξαγκάηεπζε ζα είλαη δεζκεπηηθή. 

 

 Σν κίζζσκα πνπ ζα δηακνξθσζεί ζηε δηαδηθαζία ζα θαηαβάιιεηαη πιένλ 
ραξηνζήκνπ 3,6%.  

 Σξόπνο πιεξσκήο ηνπ κηζζώκαηνο: Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζε 
ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ζην όλνκα ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα 
ηα έζνδα ησλ πλνξηαθώλ ηαζκώλ, ηελ πξώηε εκέξα θάζε κηζζσηηθνύ 
εμακήλνπ. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζα θαηαβιεζεί ην πξώην 
κίζζσκα. 
     

 

 Δπηπξόζζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία Τπεύζπλε 
Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), όπσο 
εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

 
I. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ή δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ. 
II. Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ήηνη: 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα 
ζην άξζξν 2 παξαγ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, 

 Γσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξαγ. 1ηεο 
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ 
Κνηλνηήησλ, 

 Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδεηαη από ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 

ΙΙΙ. Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 
δελ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα 
ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 
ΙV. Να δειώλεηαη  όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ: 

 Έρεη θεξπρζεί έθπησηνο από ζύκβαζε πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ 
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 

 Έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκό από ηνπο δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ 
ή ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

 Έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 
ηδηόηεηα. 

            V. Να δειώλεηαη όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα         
απόθαζε ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, 
αθύξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 
 

 Οη πξνζθνξέο δηαηππώλνληαη πξνθνξηθά. Πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκό άιισλ 
δελ απνθιείεηαη, αξθεί ν εκθαληδόκελνο λα θαηαζέζεη, εθηόο άιισλ θαη 
ζρεηηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, 
δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ν ίδηνο πιεηνδόηεο 

 
 

 Η πιεξεμνπζηόηεηα αληηπξνζώπνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό 
έγγξαθν, άιισο κε ηδησηηθό έγγξαθν κε λόκηκε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο, ην νπνίν ζα αλαγξάθεη όηη ν αληηπξνζσπεπόκελνο πιεηνδνηεί 
γηα ινγαξηαζκό άιινπ, ηνπ νπνίνπ θαη ζα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία 
ηαπηόηεηαο, θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεκόζην αθίλεην, όπσο απηό 
πεξηγξάθεηαη, θαζώο θαη ηελ αθξηβή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη. Σελ ίδηα 
ππνρξέσζε γηα θαηάζεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ηνπο έρνπλ θαη 
απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εθπξόζσπνη λνκηθώλ πξνζώπσλ. 
 

 ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζα 
ππνβάιιεηαη από απηά, εθηόο από ην αληίγξαθν ηνπ εηαηξηθνύ ηνπο, θαη 
πιήξεο ζεηξά επίζεκσλ εγγξάθσλ, από ηα νπνία ζα απνδεηθλύεηαη ε 
λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 
 

 ε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζύκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη 
γηα ηελ ζύλαςή ηεο εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα επηκέξνπο 
δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3614/2007. 

 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό 
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πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 
ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

 Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από 
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 

 Ο κηζζσηήο δελ ζα κπνξεί λα αιιάμεη ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ή ην ζθνπό ηεο 
κίζζσζεο ρσξίο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Α.Γ.Μ.-Θ.  
 

 Η ζησπεξή αλακίζζσζε ή ππνκίζζσζε ή παξαρώξεζε κε νπνηνλδήπνηε 
ηξόπν ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο 
κίζζσζεο, απαγνξεύνληαη 

 
 

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ κηζζσηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ 
όινη αλεμαηξέησο νη όξνη είλαη θαη ζπλνκνινγνύληαη σο νπζηώδεηο, άιισο 
ζεσξνύληαη σο νπζηώδεηο, ζα δηαηάζζεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα έπεηηα από ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Α.Γ.Μ.-
Θ. ε θαηάπησζε ηεο «εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο» 
θαη ζα ιύλεηαη ε κίζζσζε. πγρξόλσο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία έμσζεο ηνπ 
κηζζσηή 

 

 Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απνδεηθλύεη ακάρεηα όηη νη πξνζθέξνληεο 
απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 
 

 Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπλππνγξάςνπλ ζην 
πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο ην νπνίν απνδέρζεθαλ 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 
 

 Μεηά ηελ έθδνζεο ηεο απόθαζεο πεξί αλάδεημεο ηνπ κηζζσηή θαη πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα εθδνζεί Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ 
Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ  θαη Οηθνλνκηθώλ θαη΄ εμνπζηνδόηεζε ηεο δηάηαμεο 
ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ Ν.2647/1998 , γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κηζζώκαηνο, 
ώζηε ελ ζπλερεία λα αθνινπζήζεη ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ. 

 
 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαιείηαη εγγξάθσο ν 
πιεηνδόηεο λα πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην έγγξαθν κέζα ζε 
δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, αθνύ παξαδώζεη σο εγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ζε 
επξώ, ηζρύνο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η εγγύεζε απηή ζα ηνπ επηζηξαθεί άηνθα 
κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ θαλνληθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ 
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ηνπ πνπ απνξξένπλ απ' απηήλ. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο απηήο ζα 
αλαπξνζαξκόδεηαη κε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο έηζη ώζηε λα 
είλαη πάληα ίζε κε ην κηζό ηνπ εηεζίνπ  θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο. Η 
αλαπξνζαξκνγή ζα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη επζύλε ηνπ κηζζσηή. 
 

 Η Α.Γ.Μ.-Θ. δηαηεξεί θαζ΄ όιε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο κηζζσηή θαη κέρξη 
ηελ έθδνζε ηεο Κ.Τ.Α., έπεηηα από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη απόθαζε ηνπ 
Γεληθνύ Γξακκαηέα ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ δηαδηθαζία θαη λα πξνβεί ζε 
δηαδηθαζία πξνθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ρώξνπ.  

 

 Αλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ κε ηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε απαηηείηαη άδεηα 
νπνηαζδήπνηε αξρήο, ηε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζή ηεο επηκειείηαη 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ν κηζζσηήο. Αλ ηειηθά γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε 
απαηηνύκελε άδεηα είλαη αδύλαην λα ρνξεγεζεί, ν εθκηζζσηήο νπδεκία επζύλε 
θέξεη. 

 Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζύλε θαη κε δηθά ηνπ 
έμνδα  θάζε είδνπο κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ κηζζίνπ, θαζ' όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, θαζώο θαη ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ. 

 Σπρόλ παξαηππία ηεο δηαδηθαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ 
κηζζσηή. 

 Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα βιάβε από 
ζενκελία ή άιιε νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ 
θαηαθύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο ηζρύεη κόλν αλ θαηαξηίδεηαη 
εγγξάθσο. 

Σν κηζζσηήξην ζπληάζζεηαη ζε ηξία αληίηππα, έλα γηα ην θάζε κέξνο θαη έλα γηα 
λα ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ εθκηζζσηή γηα ζεώξεζε. 
Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Α.Γ.Μ.-Θ., ζην .. Κήπσλ θαη 
ζηνλ Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο. 
 
                                                                                           ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. 

                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

                                               ΗΛΙΑ   ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ  

Κοινοποίηζη  για ανάπηηζη 

1. Γπαθείο ςνοπιακού ηαθμού Κήπων 
2. Δήμορ Αλεξανδπούποληρ 
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