
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 24- 6/10/2020  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σουφλίου. 
 
ΘΕΜΑ:11ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:181/2020  

 

Έγκριση  Πρακτικών  Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (  ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  

ΤΥΧΕΡΟΥ Δήμου Σουφλίου) &  Επανακαθορισμός ¨Όρων Εκμίσθωσης 

 

 
Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6  Οκτωβρίου     

του έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. , συνήλθε σε 
ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου ύστερα 
από την υπ’ αριθ. 8623 - 2/10/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) παρουσία και του Γραμματέα κ.  
Τσιροπούλα Δημητρίου. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών παρευρίσκονταν οι  πέντε (5)  ήτοι: 
 

Παρόντα Μέλη  
     

1. Καλακίκος Παναγιώτης -  Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε  .   
2. Τσιαμίτας Θεόδωρος     -  Μέλος Ο.Ε.   
3. Πιτιακούδης Μιχαήλ       -   Μέλος Ο.Ε.  .   
4. Δαρούσης Δημήτριος     -   Αντιπρόεδρος Ο.Ε.  
5. Καλιούνης Ιωάννης       -   Μέλος Ο. Ε. 
 
      

Απόντα Μέλη 
1. Πουλιλιός Ευάγγελος    -   Μέλος Ο.Ε. 
2. Γκαϊδατζής Νικόλαος     -   Μέλος Ο.Ε. 
 
Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης είπε τα εξής : 
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Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 129/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Σουφλίου καταρτίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου ( 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΤΥΧΕΡΟΥ ) Δήμου Σουφλίου. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας προχώρησε στις 27 /8/ 2020 στην 
διεξαγωγή της δημοπρασίας. Η Δημοπρασία σύμφωνα με το πρακτικό διενέργειας από 
τις 27-8-2020 δεν έφερε αποτέλεσμα και επαναλήφθηκε στις 3-9-2020 όπου επίσης 
δεν έφερε αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με το Ν. 3463/06 και συγκεκριμένα το άρθρο 192  παρ. 1 (όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν. 4555/18 ), ορίζεται ότι η εκμίσθωση 
ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν 
φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται.   

Σας ζητάω να εγκρίνετε τα πρακτικά του αρχικού και του επαναληπτικού 
διαγωνισμού οι οποίοι απέβησαν ΑΓΟΝΟΙ . 

Επίσης σας ζητάω να εγκρίνετε τον επανακαθορισμό των όρων της υπ. αρ. 
129/2020 απόφασης της ΟΕ, ως προς το 4ο Άρθρο  και την πρώτη προσφορά 
μισθώματος να οριστεί το ποσό των 190,00 ευρώ μηνιαίως  και οι επόμενες 
προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 10,00 ευρώ ανώτερες της 
προηγούμενης και ως προς το  5ο    Άρθρο, ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακά καταλύματα, συμπεριλαμβανομένου και των 
ιδιοκτητών ή εργαζομένων ενοικιαζόμενων και επιπλωμένων διαμερισμάτων,  ούτως  
ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του δημοτικού ακινήτου, με έγγραφη 
πρόταση όπου θα αναφέρονται συγκεκριμένα, δεν είναι απαραίτητος όρος για τη 
συμμετοχή στη δημοπρασία, αλλά  προαιρετικός όρος, όμως  προηγείται κάποιος με 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακά καταλύματα.  
 

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, την αρ. 129/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα πρακτικά της αρχικής και επαναληπτικής 
δημοπρασίας και τις διατάξεις του άρθρου 192, παρ. 1 του Ν. 3463/2006  και το άρθρο 
196 του Ν. 4555/18 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Ο κ. Καλιούνης Ιωάννης ψήφισε ΠΑΡΟΝ 

Εγκρίνει τα πρακτικά της αρχικής  στις 27 /8/ 2020 και της επαναληπτικής  
δημοπρασίας στις 3-9-2020 για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου « Δημοτικό 
Ακίνητο ( ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΤΥΧΕΡΟΥ ) του Δήμου Σουφλίου » σύμφωνα με τα 
οποία  και οι δύο δημοπρασίες απέβησαν ΑΓΟΝΕΣ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α.  Να διατεθεί το δημοτικό ακίνητο « Δημοτικό Ακίνητο ( ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  
ΤΥΧΕΡΟΥ ) του Δήμου Σουφλίου » ύστερα από πλειοδοτική, φανερή και 
προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση και με τους παρακάτω όρους και 
υποχρεώσεις : 

 

 

Β .                                 ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΡΑΣΣΑ  

Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο μίσθωσης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση του ακινήτου «Δημοτικό 
Ακίνητο ( ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΤΥΧΕΡΟΥ ) του Δήμου Σουφλίου» του Δήμου 
Σουφλίου Ν.  Έβρου. 

Το μίσθιο θα λειτουργεί σαν ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων Γ’ κατηγορίας. 

Η δυναμικότητα της μονάδος είναι  12 δωμάτια των δύο κλινών, τρεις σουίτες 

των τριών κλινών και μία σουίτα των τεσσάρων κλινών. Σύνολο 37 κλίνες.    

Η μονάδα διαθέτει μπαρ για την εξυπηρέτηση των πελατών και όλους τους 

απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους όπως ο νόμος ορίζει.  

Η μονάδα έχει ήδη λειτουργήσει αλλά απαιτούνται συντηρήσεις και βελτιώσεις, 

ώστε να αποκατασταθούν φυσιολογικές φθορές και να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές 

υπηρεσίες στους επισκέπτες της και να είναι ανταγωνιστική σε σχέση και με παρόμοιες 

νεότερες μονάδες που λειτουργούν πλέον στην ευρύτερη περιοχή. 

 
Άρθρο 2ο     

Διενέργεια Δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί 

στο Δημοτικό Κατάστημα ( αίθουσα συνεδριάσεων ) σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί 
από τον Δήμαρχο  από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 147/2019 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου . 
     Η δημοπρασία θα επαναληφθεί   στον ίδιο τόπο εφόσον τη πρώτη φορά αποβεί 
άγονη  , σε ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου . 

 
Άρθρο 3ο 

Διάρκεια Μίσθωσης 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, και αρχίζει από 

την ημερομηνία  έγκρισης των πρακτικών της  δημοπρασίας  και την υπογραφή του 
σχετικού συμφωνητικού. 
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Άρθρο 4ο 
Μίσθωμα 

Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των 190,00 ευρώ μηνιαίως  
και οι επόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 10,00 ευρώ 
ανώτερες της προηγούμενης.  

Το Μίσθωμα που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα αρχίσει να καταβάλλεται 
από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του .  

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και θα 
αρχίσει να καταβάλλεται τον πρώτο μήνα μετά την έκδοση λειτουργίας του ξενώνα , 
ήτοι μετά την παράδοση στον μισθωτή του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων 
(άδεια οικοδομής , βεβαίωση χρήσης , κατόψεις , τοπογραφικά)  .  

Η καταβολή του μισθώματος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανώτερες βίας έστω και αν οφείλεται στην συνεχή ή 
εποχιακή λειτουργία του μισθίου. 

Σε  περίπτωση που ο Δήμος με δικές του δαπάνες προβεί στην  αύξηση της 
δυναμικότητας της μονάδος, το μίσθωμα θα αυξηθεί αναλογικά. 
 

Άρθρο 5ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

- Δεν οφείλουν στο Δήμο Σουφλίου  κανένα χρηματικό ποσό. 
- Πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 

συμπεριλαμβανομένου και των ιδιοκτητών ή εργαζομένων ενοικιαζόμενων 
και επιπλωμένων διαμερισμάτων,  ούτως  ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 
λειτουργία του δημοτικού ακινήτου, με έγγραφη πρόταση όπου θα 
αναφέρονται συγκεκριμένα (με προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα) οι 
συντηρήσεις και οι βελτιώσεις που προτίθεται να εκτελέσει, καθώς και ο 
τρόπος χρηματοδότησής τους .  
 

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο 

(έναρξη εφορίας, ασφαλιστικά ένσημα κλπ) και δεν είναι απαραίτητος αλλά 
προαιρετικός όρος όμως θα προηγείται κάποιος με προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα.  
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι .  
- Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση , δωροδοκία , απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες .  

- Δεν έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα 
προαναφερόμενα σε βάρος τους . 

 
 

Άρθρο 6ο 

Κατάθεση Εγγυήσεων 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην 

επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή 
άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, 
Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, 
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ποσού ίσου  προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου 

πρώτης προσφοράς για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι 228,00 ευρώ που θα 
επιστραφεί όταν λήξει η δημοπρασία στους συμμετέχοντες , εκτός της εγγύησης του 
επιτυχόντος πλειοδότη , που θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης ως ποινική ρήτρα σε περίπτωση μη εκπληρώσεως εκ μέρους του , των 
όρων δημοπρασίας και για αντιμετώπιση των εξόδων εις βάρος αυτού του εγγυητή 
τυχόν επαναληφθήσας  δημοπρασίας.  Η κατατεθείσα εγγύηση κατά την υπογραφή 
της σύμβασης θα αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική , για την καλή τήρηση των όρων 
σύμβασης , ποσού ίσου με το 3πλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος .  

 
Άρθρο 7ο 

Συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει 
να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

 
Άρθρο 8ο 

Δεσμεύσεις 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 

μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

 
Άρθρο 9ο 

Ορισμός Εγγυητή 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 

οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

 
Άρθρο 10ο 

Οριστική έγκριση 
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  
 

Άρθρο 11ο 

Αποζημιώσεις 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη 

έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα.  
 

Άρθρο 12ο 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την 

κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή 
της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου 
χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του 
εγγυητή του ενεχομένων  και των δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας από της προηγούμενης ομοίας . 

 
Άρθρο 13ο 

Λύση Σύμβασης 
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή 

ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  
Σε περίπτωση διαλύσεως της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας του μισθωτού 

υποχρεούται αυτός να πληρώσει στον εκμισθωτή αποζημίωση ποσού ίσου με 6 
μηνιαία μισθώματα. Στην ίδια περίπτωση το ακίνητο επαναδημοπρατείται και 
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ενδεχόμενη μείωση μισθώματος που θα προκύψει από την επόμενη δημοπρασία 
επιβαρύνει τον προηγούμενο μισθωτή.  
 

Άρθρο 14ο  

Διευκρινήσεις 
Η μίσθωση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και από τον 

Νόμο περί Επαγγελματικών Μισθώσεων . Η τυχόν μη έγκριση ενάσκησης κάποιου 
δικαιώματος από τον εκμισθωτή δεν σημαίνει παραίτηση του από αυτό . 

 
Άρθρο 15ο 

Κατάσταση μισθίου – Υποχρεώσεις μισθωτή 
      Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού ο μισθωτής βεβαιώνει, με τη συμμετοχή του στη 
δημοπρασία, ότι έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του κτιρίου και των 
εγκαταστάσεών του και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη για αυτή. Συνεπώς, ο Δήμος δεν 
υποχρεούται να προβεί σε ουδεμία βελτίωση, συμπλήρωση ή επισκευή του μισθίου. 
    Ο ήδη υπάρχων , σύμφωνα με καταγραφή , εξοπλισμός του μισθίου εάν 
χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή θα πρέπει να συντηρείται . 
     Ο ήδη υπάρχων εξοπλισμός εάν δεν χρησιμοποιηθεί , θα παραδοθεί με 
πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής στον εκμισθωτή .  
    Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις υπέρ αυτού 
Δουλειές , τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το 
προστατεύει από κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται για αποζημίωση.       
      Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα και να τηρεί πλήρως τους 
γενικούς κανόνες υγιεινής. 
       Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές 
και Υγειονομικές διατάξεις, που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας 
διατάξεις. Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης. 
    Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε ουδεμία προσθήκη ή αφαίρεση στο χώρο 
του μισθίου, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου. Σχετικές προτάσεις του μισθωτή, 
ωφέλιμες και λογικές κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου, θα είναι δυνατόν να 
εξετάζονται και να μελετώνται, αφού θα υπάρχει προς τούτο οικονομική δυνατότητα 
εφαρμογής τους. 
    Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες εργασίες ούτως ώστε 
ο ξενώνας να επανέλθει σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Συγκεκριμένα δεσμεύεται 
μεταξύ άλλων ότι α) θα τοποθετήσει καινούργιο κλιματιστικό μηχάνημα σε κάθε 
δωμάτιο καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους β) θα αποκαταστήσει φθορές στα 
επιχρίσματα γ) θα ελαιοχρωματίσει το σύνολο του κτίσματος. δ) θα εξοπλίσει αυτό  με 
το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του ξενώνα (ενδεικτικά 
αναφέρονται, εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός δωματίων, εξοπλισμός κοινόχρηστων 
χώρων). 
   Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε μακροχρόνια μίσθωση άνω των τεσσάρων 
(4) δωματίων. Μακροχρόνια μίσθωση νοείται η συνεχόμενη διαμονή πέρα του ενός 
μηνός με επίδοση ενός ή περισσοτέρων παραστατικών διαμονής. 
   Ο μισθωτής υποχρεούται ανά έτος να διαθέτει στο Δήμο δέκα (10) δωμάτια δίκλινα 
για προσκεκλημένους του Δήμου, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται πέντε (5) μέρες 
νωρίτερα.   
   Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίσει άμεσα τον περιβάλλοντα χώρο 
περιμετρικά του κτίσματος και να αποκαταστήσει βλάβες στις κατασκευές που 
υφίστανται επ αυτού. Επιπρόσθετα υποχρεούται να καθαρίσει, καλλωπίσει και 
γενικότερα τον περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την χρήση αυτού από τους ένοικους του 
ξενώνα. 
   Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει μονίμως σε ελεύθερη χρήση τον ενιαίο 
χώρο που βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου ο οποίος θα χρησιμοποιείται και ως 
χώρος αναψυχής των ενοίκων ( καφετέρια κλπ). 
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    Η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο, μετά την λήξη της μίσθωσης δεν επιφέρει 
παράταση  ή ανανέωση της μίσθωσης, η δε  τυχόν είσπραξη εκ μέρους του  Δήμου 
Σουφλίου οποιουδήποτε ποσού μετά την λήξη της μίσθωσης θεωρείται αποζημίωση 
χρήσης. 

Άρθρο 16ο 
Παράδοση μισθίου- Υποχρεώσεις Δήμου και Αναδόχου  

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.      
   Ο εξοπλισμός με τον οποίο θα εξοπλίσει ο μισθωτής τον χώρο , κατά την λήξη 
της μίσθωσης θα επέλθει στην κυριότητα του .   
     

Άρθρο 17ο 
Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται απόλυτα, η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του 
μισθίου από το μισθωτή.  

 
Άρθρο 18ο 

Άδειες - Λειτουργικές δαπάνες 
           Προβλέπεται ρητά ότι η έκδοση της κατά περίπτωση άδειας λειτουργίας στο 
χώρο ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή .   
        Η έκδοση της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή . 

Ο μισθωτής βαρύνεται με όλες τις δαπάνες για την υδροληψία, το φωτισμό, την 
καθαριότητα και γενικά για τη συντήρηση του χώρου. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται 
να μεταφέρει στο όνομά του όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις με τα δίκτυα των 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και να καταβάλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, 
τις οποίες θα αναλαμβάνει κατά τη λήξη ή λύση της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για 
τυχόν μελλοντικές συνδέσεις. 

Άρθρο 19ο    
Προσθήκη νέων όρων 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την προσθήκη κάθε όρου στο μισθωτήριο 
που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του ΔΗΜΟΥ 

 
Άρθρο 20ο 
Έκπτωση  

    Η μη συμμόρφωση του μισθωτή στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί 
λόγο διακοπής της σύμβασης, άνευ αποζημίωσης και συνεπάγεται την έκπτωση του 
μισθωτή, η οποία διατάσσεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.     
    Η κήρυξη ως έκπτωτου του μισθωτή, έχει τις εξής συνέπειες: 
 1.  Εκπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα, η οποία δεν 
υπολογίζεται στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου μισθωτή. 
2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Δήμο το μίσθιο εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών, αφ΄ ότου κατέστη οριστική η περί εκπτώσεως απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
3. Αν καθυστερήσει ή αρνηθεί  αποβάλλεται από το μίσθιο, είτε διοικητικώς, με 
απόφαση του Δήμου, είτε με απόφαση Εισαγγελέα, είτε δικαστικώς με λήψη 
προσωρινών μέτρων του Ειρηνοδίκη. Τα εν λόγω μέτρα είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται αθροιστικώς και ταυτοχρόνως. 
4.Οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημία από την παράβαση των 
υποχρεώσεων της παρούσης. Οι ζημίες αυτές του Δήμου καθορίζονται με την περί 
εκπτώσεως απόφαση και εισπράττονται με κάθε νόμιμο μέσο. 
6. Το ακίνητο επαναδημοπρατείται και ενδεχόμενη μείωση μισθώματος που θα 
προκύψει από την επόμενη δημοπρασία επιβαρύνει τον προηγούμενο μισθωτή . 
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΄Αρθρο 21ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Ο ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει να καταθέσει 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Σουφλίου , τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν 
που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για 
λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή 
Οργανισμού κοινής ωφελείας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού 
ίσου  προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου 
πρώτης προσφοράς για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι 228,00 ευρώ 

      -    Έντυπη αίτηση συμμετοχής και προσφοράς στο διαγωνισμό 
      -    Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας μη οφειλής στο Δήμο Σουφλίου. 

-  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας έναντι του ελληνικού δημοσίου της 
επιχείρησης για χρέη στο δημόσιο, τελευταίων δύο (2) μηνών . 

- Βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών της επιχείρησης  (ΙΚΑ) για 
χρέη προς το δημόσιο τελευταίων δύο (2) μηνών . 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των 
ηθών και για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

- Πιστοποιητικό της εισαγγελίας από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται για τα 
της προηγούμενης παραγράφου 

- Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία αποδέχεται όλους τους όρους της 
αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού. 

- Απαραίτητα δικαιολογητικά για προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό τομέα με 
οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (έναρξη εφορίας, ασφαλιστικά ένσημα κλπ). 

- Αναλυτική πρόταση για τις συντηρήσεις και τις βελτιώσεις που σκοπεύει να 
εκτελέσει στη μονάδα, προϋπολογισμό χρονοδιάγραμμα και πρόταση 
χρηματοδότησης.  

- Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του κτιρίου και των 
εγκαταστάσεών του και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη για αυτή .  

 
Άρθρο 22ο 

Δημοσιεύσεις 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου , στο Δημοτικό Κατάστημα Τυχερού και στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,  τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου 
συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη που θα αναδειχθεί. 

 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2020. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος       Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
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Σωστό απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
 

Καλακίκος Παναγιώτης 
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