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ΑΠΟΠΑΜΑ
από ηα πξαθηηθά ηεο 6εο/2018
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο

*******
Αξηζκόο Απόθαζεο: 143/2018
ΘΔΜA : Καζνξηζκόο όξωλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθκίζζωζε αθηλήηωλ ζηε
Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεωξγίνπ
Σηνλ Γήκν Βόιβεο θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Σηαπξνύ ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ
κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ.
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ύζηεξα από ηελ
αξ. 5401/30-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε
ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν.
3852/2010), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ ήηαλ :
Παξόληεο
1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξόεδξνο Ο.Δ.
2. Μπνπξιήο Γεώξγηνο
3. Καξαθίηζνο Απόζηνινο
4. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο
5. Γνύηαο Ισάλλεο
6. Παληζάθε Σνπιηάλα

Απόληεο
1. Βαθνπθάξεο Τειέκαρνο

Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 11:00.
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο: 12:20.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Τα κε αξ. 1 έσο θαη 22 ζέκαηα, κε αξ. απόθ. 113 έσο θαη 134, δελ αλαγξάθνληαλ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηόπηλ ηεο 112/2018 νκόθσλεο
απόθαζεο ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. σο επείγνληα, γηα ιόγνπο ηήξεζεο
πξνζεζκηώλ, γηα ιόγνπο Γεκνηηθνύ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 9ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο
γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ζηε Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ.
Σπγθεθξηκέλα είπε όηη κε ηελ ππ’ αξ. 224/2017 απόθ. Γ.Σ. (ΑΓΑ: Ω872Ω9Ω-7Υ4)
εγθξίζεθε ε εθκίζζσζε δεκνηηθώλ νηθνπέδσλ εληόο ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Γ.Κ.
Αζπξνβάιηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Τ. 76, εθηάζεσο
8.952,96 η.κ., ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Τ. 198, εθηάζεσο 41.419,93 η.κ. θαη ηνπ
αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Τ. 199, εθηάζεσο 6.713,33 η.κ. θαη εθκεηάιιεπζε αμηνπνίεζε απηώλ μερσξηζηά ή ζαλ έλα ζπλνιηθό αθίλεην. Η εθκίζζσζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο θαη κε όξνπο πνπ ζα
θαζνξηζηνύλ από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
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Τα νηθόπεδα απηά αλήθνπλ ζην Γήκν καο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζ. 71/2005
Π.Δ. Αζπξνβάιηαο, ε νπνία πνπ θπξώζεθε κε ηελ αξηζ. 29/13237/01-08-2005
Απόθαζε Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο.
Πξνεγήζεθε ε απόθαζε 33/2017 Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο.
Καζώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 ηελ αξκνδηόηεηα
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ησλ παξαπάλσ δεκνηηθώλ νηθνπέδσλ
έρεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά
Η Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο:
-

-

-

-

ηνπ Π.Γ. 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ
δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ»,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), άξζξ. 192
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέαο Αξρηηεθηνληθή
Γνκή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο»,
ηνπ άξζξν 6 παξ. 17 ηνπ Ν. 2160/1993, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
23 ηνπ Ν. 4179/2013
ηνπ Π.Γ. 34/95 (ΦΔΚ 30/Α/1995) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λόκσλ πεξί
εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
ηε κε αξηζκό 258/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο, κε ηελ
νπνία νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ Γήκνπ
Βόιβεο
ηε κε αξ. 33/2017 απόθαζε ηνπ Τ.Σ. ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο γηα ηελ εθκίζζσζε
αθηλήησλ
ηε κε αξηζκ. 224/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο γηα ηελ
εθκίζζσζε αθηλήησλ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ - κηζζσηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε
καθξνρξόληα - γηα πελήληα (50) έηε, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα άιια ζαξάληα
ελλέα (49) έηε - εθκίζζσζε θαη αμηνπνίεζε ηξηώλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ
Βόιβεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, εληόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη ζηελ
αλαηνιηθή είζνδν απηήο θαη εκπίπηνπλ ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα Ο.Σ. 198, Ο.Σ. 199
θαη Ο.Σ. 076 ηεο Π.Δ. 71/01-08-2005, εθηάζεσο 41.419,93 η.κ., 6.713,33 η.κ. θαη
8.952,96 η.κ. αληίζηνηρα (ζπλνιηθήο εθηάζεωο - θαη ηα ηξία αθίλεηα - 57.086,22
η.κ.), γηα ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζε απηά αλέγεξζε
ηνπξηζηηθήο κνλάδαο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζπλαθώλ ππνζηεξηθηηθώλ
ππεξεζηώλ, κε πξνηεξαηόηεηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ πάξθνπ, θαζώο θαη πάξθνπ
αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο ησλ επηζθεπηώλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί
καθξνρξόληαο εθκίζζσζεο (άξζξ. 6 παξ. 17 Ν. 2160/1993, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξ. 23 Ν. 4179/2013), πξνο όθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο θαη
πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο,
πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ θαη επελδπηώλ, ζύκθωλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην
δηαθήξπμεο.
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2. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Σηαπξνύ θαη ζηελ
αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
δεκνπξαζηώλ (άξζξν 1 Π.Γ. 270/81), ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ηε
δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ.
3. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 143/2018
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Μπνπξιήο Γεώξγηνο
Καξαθίηζνο Απόζηνινο
Γαβξηειίδεο Αλδξέαο
Γνύηαο Ηωάλλεο
Παληζάθε νπιηάλα

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ
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ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Διμοσ Βόλβθσ Ν. Θεςςαλονίκθσ προκθρφςςει δθμόςια, φανερι, προφορικι και
πλειοδοτικι δθμοπραςία για τθ μακροχρόνια (άρκρο 6 παρ. 17 Ν. 2160/1993, όπωσ αυτό
τροποποιικθκε από το άρκρο 39 παρ. 3 του Ν. 3105/2003 και με το άρκρο 23 του Ν.
4179/2013) και ςυγκεκριμζνα για πενιντα (50) ζτθ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ για άλλα
ςαράντα εννζα (49) ζτθ, εκμίςκωςθ, για τουριςτικοφσ ςκοποφσ (ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ζην κίζζην επηρεηξήζεωλ
αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ πάζεο θύζεωο θαη ππνζηεξηθηηθώλ πξνο απηέο
ππεξεζηώλ, πνπ πξνϋπνζέηνπλ νπζηώδεηο δαπάλεο ηνπ κηζζωηή) και ειδικότερα για

τθν ανζγερςθ τουριςτικισ μονάδασ υψθλϊν προδιαγραφϊν και ςυναφϊν
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, με προτεραιότθτα τθ δθμιουργία κεματικοφ πάρκου, κακϊσ
και πάρκου αναψυχισ και διαςκζδαςθσ των επιςκεπτϊν, τριϊν ακινιτων, ιδιοκτθςίασ του
Διμου Βόλβθσ, τα οποία περιιλκαν ςτο Διμο Βόλβθσ με πράξθ εφαρμογισ και
ςυγκεκριμζνα με τθν Ρ.Ε. 71/01-08-2005 και βρίςκονται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ τθσ
Αςπροβάλτασ, ςτθν ανατολικι είςοδο αυτισ και εμπίπτουν ςτα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.
198, Ο.Τ. 199 και Ο.Τ. 076 τθσ Ρ.Ε. 71/01-08-2005, όπωσ αυτι κυρϊκθκε με τθν υπ. Αρ.
29/13237/01-08-2005 απόφαςθ του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ και νομίμωσ μετεγγράφθ ςτο
Υποκ/κείο Λαγκαδά (τ. 1323, αρ. 55), εκτάςεωσ 41.419,93 τ.μ., 6.713,33 τ.μ. και 8.952,96
τ.μ. αντίςτοιχα (ςυνολικισ εκτάςεωσ –και τα τρία ακίνθτα-57.086,22 τ.μ.). Εντόσ του Ο.Τ.
76 υφίςταται νόμιμο ιςόγειο κτίςμα ςυνολικοφ εμβαδοφ Ε=41,20 τ.μ., το οποίο
περιλαμβάνει χϊρο περιπτζρου και κοινόχρθςτα αποχωρθτιρια και το οποίο, κα
ακολουκιςει τθν τφχθ του ακινιτου, ιτοι κα εκμιςκωκεί με τθν παροφςα.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν για το ςφνολο των τριϊν
ακινιτων, τα οποία κα αντιμετωπιςτοφν ςτθν παροφςα ωσ ζνα ακίνθτο. Τμθματικζσ
προςφορζσ για κάκε ζνα ακίνθτο χωριςτά δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απαιιάζζεηαη από
θάζε θόξν, ηέινο ή δηθαίωκα Δεκνζίνπ ή ηξίηωλ, ελώ ηα δηθαηώκαηα θαη νη ακνηβέο
ζπκβνιαηνγξάθωλ, δηθεγόξωλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ππνζεθνθπιάθωλ γηα
ηε ζύκβαζε θαη θάζε άιιε πξνο πξαγκάηωζε απηήο πξάμε πεξηνξίδνληαη ζην 10%
απηώλ.
Κάζε θηίξην θαη θάζε άιιε κόληκε εγθαηάζηαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ηνπ
κηζζίνπ ζύκθωλα κε ηε ζύκβαζε, πεξηέξρεηαη, κεηά ηε ιύζε ή ηε ιήμε ηεο
ζύκβαζεο, ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Δήκνπ, ρωξίο ππνρξέωζε ηνπ Δήκνπ θαη ρωξίο
δηθαίωκα ηνπ κηζζωηή λα ηα αθαηξέζεη.

Βαςικόσ ςτόχοσ του Διμου είναι θ επιλογι κατάλλθλου αναδόχου-μιςκωτι, ο οποίοσ κα
μιςκϊςει το ανωτζρω ακίνθτο, με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςι του, με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο προσ όφελοσ του Διμου Βόλβθσ, αλλά και τθσ τοπικισ κοινωνίασ
και οικονομίασ.
Ο Διμοσ αποςκοπεί ςτθν προςζλκυςθ ενδιαφερομζνων επενδυτϊν, οι οποίοι
αποδεδειγμζνα διακζτουν τθ δζουςα επιχειρθματικι και τεχνικι εμπειρία, κακϊσ και τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια, ϊςτε να αντιλθφκοφν το όραμά του και να ςυμμετάςχουν
ςτθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν του, με απϊτερο ςτόχο το «ςυγκρότθμα» να αποτελζςει πόλο
ανάπτυξθσ και προβολισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου Βόλβθσ. Επίςθσ, βαςικι
απαίτθςθ του Διμου είναι – κατά το μζτρο του δυνατοφ – το μεγαλφτερο μζροσ του
μελλοντικϊσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ, που κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο
«ςυγκρότθμα», να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Βόλβθσ, κακϊσ και να προτιμοφνται
προμθκευτζσ από τθν τοπικι κοινωνία, ςφμφωνα με το άρκρ. 13.12.
Οι ενδιαφερόμενοι, με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ τουσ, μποροφν να προτείνουν όποιεσ
δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ κεωροφν κατά τθν κρίςθ τουσ ότι κα ςυμβάλλουν και κα
δφνανται να επιτφχουν τθν εφρυκμθ και ολοκλθρωμζνθ υλοποίθςθ των παραπάνω βαςικϊν

ΑΔΑ: 64ΠΤΩ9Ω-52Ξ

επιδιωκόμενων ςτόχων. Ο Διμοσ Βόλβθσ διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει, με
αιτιολογθμζνθ κρίςθ των αρμοδίων οργάνων του, όποιεσ προςφορζσ κεωρεί ότι δεν
ανταποκρίνονται ςτθν ορκολογικι ανάπτυξθ του ακινιτου, ςε ςυνδυαςμό με τθν ευρφτερθ
περιοχι όπου αυτό κείτεται.
Ραρά το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ και όλα τα πλθροφοριακά
ςτοιχεία τθσ ζχουν ςυνταχκεί με καλι πίςτθ, οι ςυντάκτεσ τουσ ουδόλωσ υποςτθρίηουν
ότι αυτά είναι εξαντλθτικά ι ότι ζχουν επιβεβαιωκεί από ανεξάρτθτο φορζα. Οφτε ο
Διμοσ, οφτε θ Οικονομικι Επιτροπι, οφτε θ Οικονομικι Υπθρεςία, οφτε οποιοςδιποτε
από τουσ υπαλλιλουσ, εκπροςϊπουσ ι ςυμβοφλουσ αυτοφ ζχουν ι αποδζχονται
οποιαδιποτε ευκφνθ ςχετικά με τθν επάρκεια, ακρίβεια ι πλθρότθτα τθσ δθμοπραςίασ ι
των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων αυτισ και ουδόλωσ δεςμεφονται ι παρζχουν οιαδιποτε
ρθτι ι τεκμαιρόμενθ εγγφθςθ, όςον αφορά ςτα ςτοιχεία αυτά, κατά τθ διεξαγωγι τθσ
δθμοπραςίασ ι ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ εκμίςκωςθσ. Συνεπϊσ, με τθν παροφςα οι
ςυντάκτεσ αποποιοφνται οιαδιποτε ςχετικι ευκφνθ που πθγάηει από όλα τα παραπάνω.
Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνθτο εκμιςκϊνεται ςτθν πραγματικι και νομικι
κατάςταςθ που βρίςκεται ςιμερα. Ο Διμοσ Βόλβθσ ουδεμία ευκφνθ φζρει και
απαλλάςςεται ρθτά από κάκε υποχρζωςθ και ευκφνθ ζναντι των διαγωνιηομζνων ι του
αναδειχκθςομζνου πλειοδότθ-μιςκωτι για τυχόν υπάρχοντα πραγματικά ι/και νομικά
ελαττϊματα του μιςκίου ακινιτου και δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του
μιςκϊματοσ ι ακόμθ και ςε λφςθ τθσ μίςκωςθσ ςε περίπτωςθ που υπάρξουν τζτοια
(ελαττϊματα) και ουδεμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ φζρει για το λόγο αυτό ι ευκφνθ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ ι από θκικι βλάβθ και
αποηθμίωςθ.
Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να ελζγξουν, με κάκε πρόςφορο μζςο, τθν ορκότθτα των
παρεχομζνων πλθροφοριϊν, μζςω των αρμοδίων Αρχϊν και να προβοφν ςε ενδελεχι
ζλεγχο τθσ πραγματικισ και νομικισ κατάςταςθσ του μιςκίου. Επίςθσ, οφείλουν να
πραγματοποιιςουν τθ δικι τουσ ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ του Ζργου, προβαίνοντασ ςε
ςχετικι διερεφνθςθ και λαμβάνοντασ ακόμθ και επαγγελματικζσ ςυμβουλζσ, αν κεωροφν
αυτζσ απαραίτθτεσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, με τθ ςυμμετοχι τουσ και μόνο ςτθ δθμοπραςία, τεκμαίρεται ότι ζχουν
λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα και αναγνωρίηουν ότι επιςκζφκθκαν και ιλεγξαν το ακίνθτο, ζλαβαν γνϊςθ
τθσ πραγματικισ και νομικισ του καταςτάςεωσ, το βρικαν τθσ απολφτου αρεςκείασ τουσ
και κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται, ιλεγξαν επίςθσ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τουσ
τυχόν νομικοφσ και τεχνικοφσ περιοριςμοφσ τθσ περιοχισ, τουσ οποίουσ ζλαβαν υπόψιν
τουσ κατά τθ ςφνταξθ του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου και αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλιρου τθν
ευκφνθ που προκφπτει από τυχόν εςφαλμζνεσ μελζτεσ και υπολογιςμοφσ και δεν
διατθροφν οποιαδιποτε επιφφλαξθ.
Ουδζνα ςθμείο τθσ διακιρυξθσ αποτελεί ι κα πρζπει να κεωρθκεί υπόςχεςθ ι διλωςθ
για τισ τελικζσ αποφάςεισ του Διμου περί τθσ εκμίςκωςθσ. Οι αποφάςεισ του Διμου κα
εξαρτθκοφν από το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ.
ΟΙΣΜΟΙ
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα δθμοπραςία κα ζχουν τθ ςυνικθ ζννοιά τουσ
και ειδικότερα αυτι που παρατίκεται κατωτζρω:
«Μιςκωτισ» είναι εκείνοσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ που κα αναδειχκεί πλειοδότθσ ςτο
διαγωνιςμό.
«Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» είναι θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν του Διμου
Βόλβθσ, βάςει τθσ αρ. 236/2016 απόφαςθσ Δ.Σ..
«Επιτροπι Κατακφρωςθσ» είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Βόλβθσ.
«Εκμιςκωτισ» είναι ο Διμοσ Βόλβθσ.
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«Μίςκιο» είναι τα τρία ακίνθτα που βρίςκονται ςτθ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ, εντόσ των Ο.Τ. 198,
Ο.Τ. 199 και Ο.Τ. 076 τθσ Ρ.Ε. 71/01-08-2005, εκτάςεωσ 41.419,93 τ.μ., 6.713,33 τ.μ. και
8.952,96 τ.μ. αντίςτοιχα (ςυνολικισ εκτάςεωσ –και τα τρία ακίνθτα-57.086,22 τ.μ.), κακϊσ
και το κτίςμα Ε=41,20 τ.μ. που ενυπάρχει ςτο Ο.Τ. 76 και ανικουν κατά πλιρθ κυριότθτα,
νομι και κατοχι ςτο Διμο Βόλβθσ.
«Ενδιαφερόμενοι» ι «Υποψιφιοι» ι «Διαγωνιηόμενοι» είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι
επιχειριςεισ ι όμιλοι επιχειριςεων ι εταιρίεσ όποιασ μορφισ ι κοινοπραξίεσ, που
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό ωσ μιςκωτζσ – επενδυτζσ.
«Διακιρυξθ» είναι θ παροφςα Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, με τα παραρτιματά τθσ.
«Ζργο» είναι θ μελζτθ – καταςκευι – χρθματοδότθςθ καταςκευισ και λειτουργίασ των
μελλοντικϊν τουριςτικϊν – ξενοδοχειακϊν ι άλλων εγκαταςτάςεων.
«Ρλειοδότθσ» είναι ο «ενδιαφερόμενοσ» ι «υποψιφιοσ» ι «διαγωνιηόμενοσ» που κα
δϊςει τθν υψθλότερθ τιμι μιςκϊματοσ.
«Σφμβαςθ Εκμίςκωςθσ» ι «Σφμβαςθ» είναι θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ του
«Εκμιςκωτι» και του «Μιςκωτι».
Άρκρο 1: Ρεριγραφι – Στοιχεία του μιςκίου
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα, νομι και κατοχι του τρία ακίνθτα, τα
οποία περιιλκαν ςτο Διμο Βόλβθσ με πράξθ εφαρμογισ και ςυγκεκριμζνα με τθν Ρ.Ε.
71/01-08-2005 και βρίςκονται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ τθσ Αςπροβάλτασ, ςτθν ανατολικι
είςοδο τθσ πόλεωσ και εμπίπτουν ςτα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 198, Ο.Τ. 199 και Ο.Τ.
076 (εκτάςεωσ 41.419,93 τ.μ., 6.713,33 τ.μ. και 8.952,96 τ.μ. αντίςτοιχα και ςυνολικά
57.086,22 τ.μ.), κακϊσ και υφιςτάμενο νόμιμο ιςόγειο κτίςμα ςυνολικοφ εμβαδοφ
Ε=41,20 τ.μ., εντόσ του Ο.Τ. 76 τθσ Ρ.Ε. 71/01-08-2005, όπωσ αυτι κυρϊκθκε με τθν υπ. Αρ.
29/13237/01-08-2005 απόφαςθ του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ και νομίμωσ μετεγγράφθ ςτο
Υποκ/κείο Λαγκαδά (τ. 1323, αρ. 55), το οποίο περιλαμβάνει χϊρο περιπτζρου και
κοινόχρθςτα αποχωρθτιρια. Το υφιςτάμενο εντόσ του Ο.Τ.76 κτίςμα δφναται να
ενςωματωκεί ςτθν πρόταςθ αξιοποίθςθσ – επενδυτικό πλάνο. Στθν περίπτωςθ που θ
διατιρθςι του δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ αξιοποίθςθσ, θ απομάκρυνςι του κα
πραγματοποιθκεί κατόπιν ζκδοςθσ των απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων.
Άρκρο 2: Ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ
Το ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ ορίηεται ςτο ποςό των 48.000,00 ευρϊ, ωσ ετιςιο
μίςκωμα. Κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα να
πλειοδοτοφν ςε ΕΥΩ (€) ανά 2.000,00 ευρϊ και μόνο. Το προςφερόμενο ετιςιο μίςκωμα
κα ακολουκεί απαραίτθτα θ υποχρζωςθ προςφοράσ-καταβολισ -πλζον του μιςκϊματοσκαι του 10 ‰ επί των ετθςίων ακακαρίςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ (με το ποςό αυτό να
μθ δφναται να είναι μικρότερο των 50.000,00 ευρϊ ετθςίωσ). Στθν τιμι πρϊτθσ προςφοράσ
δεν περιλαμβάνεται το χαρτόςθμο 3,6 %, το οποίο κα βαρφνει το μιςκωτι. Το ετιςιο
μίςκωμα που κα προκφψει από τθ δθμοπραςία κα ιςχφει για μία 5ετία, για τθν οποία κα
παραμείνει ςτακερό και κα καταβάλλεται και κα αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο άρκρ. 10 τθσ παροφςασ. Το μίςκωμα κα ξεκινιςει να καταβάλλεται από
τθν θμερομθνία λειτουργίασ ζςτω των ελαχίςτων καταςκευϊν ςτο μίςκιο και όχι αργότερα
από τθν 31θ.12.2021 ι διαηευκτικά τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 3: Τρόποσ – Τόποσ – Χρόνοσ και λοιπά ςτοιχεία Δθμοπραςίασ
3.1 Η δθμοπραςία για τθν εκμίςκωςθ του ανωτζρω περιγραφομζνου μιςκίου κα διεξαχκεί
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
3.2 Η δθμοπραςία είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι και κα διεξαχκεί ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ.
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3.3 Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί τθν ……/……./ 2018, θμζρα …….……. και ϊρα από ………...
ζωσ ………….., ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Η δθμοπραςία δφναται να ςυνεχιςτεί
και πζραν τθσ οριηομζνθσ ϊρασ που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ, εφόςον εξακολουκοφν
χωρίσ διακοπι οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ
ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά.
3.4 Οι διαγωνιηόμενοι κα πλειοδοτοφν προφορικά ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Οι
προςφορζσ κα γράφονται ςτο πρακτικό με τθ ςειρά που εκφωνικθκαν με το
ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ και θ
δζςμευςθ αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και τελικά
επιβαρφνει τον τελευταίο πλειοδότθ.
3.5 Στθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των
ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αυτό κα του
ανακοινωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ των προφορικϊν προςφορϊν. Αν κάποιοσ
ςυμμετζχει και πλειοδοτεί ςτθ δθμοπραςία για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει
τοφτο ςτθν Επιτροπι πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, προςκομίηοντασ ειδικό προσ
τοφτο πλθρεξοφςιο, ςυντεταγμζνο και κεωρθμζνο από ςυμβολαιογράφο ι αρμόδια
Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι, άλλωσ κεωρείται ωσ μετζχων για δικό του λογαριαςμό. Η
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει
ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακιρυξθσ προβλεπόμενουσ
όρουσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά.
3.6 Για να γίνει δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία διαγωνιηόμενοσ, οφείλει να κατακζςει ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του άρκρ. 6 και τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ που αναφζρεται ςτο άρκρ. 7 τθσ παροφςασ.
3.7 Ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να παρουςιάςει (προςζλκει ςτθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ
με) αξιόχρεο εγγυθτι (φυςικό πρόςωπο και μόνο), ο οποίοσ κα ςυνυπογράψει (με τον
τελευταίο πλειοδότθ) τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον ςυνυπεφκυνοσ μετά του για τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ παροφςθσ και
τθν καταβολι του μιςκϊματοσ και των λοιπϊν οικονομικϊν υποχρεϊςεων, των
προκυπτουςϊν εκ τθσ ςυμβάςεωσ.
3.8 Η διαδικαςία για τθν ανάδειξθ του πλειοδότθ για τθν εκμίςκωςθ του μιςκίου κα
διεξαχκεί ωσ εξισ:
Α. Ζλεγχοσ νομιμοποιθτικϊν ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν και ζλεγχοσ πρόταςθσ για τθν
ανάπτυξθ του ακινιτου (καταλλθλότθτα πρόταςθσ).
Β. Οικονομικζσ προςφορζσ.
3.9 Οι υποψιφιοι μιςκωτζσ, προκειμζνου να γίνουν δεκτοί ςτθ δθμοπραςία, υποχρεοφνται
να κατακζςουν το φάκελο των δικαιολογθτικϊν και τθσ πρόταςθσ ανάπτυξθσ του ακινιτου
τθν ……/……./ 2018, θμζρα …….……. και ϊρα από ………... ζωσ ………….., ςτθν αρμόδια
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, που κα βρίςκεται ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου Βόλβθσ.
3.10 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει τουσ φακζλουσ των διαγωνιηομζνων και
καταγράφει τθν επωνυμία τουσ ςτο Ρρακτικό τθσ Δθμοπραςίασ, με τθ ςειρά παράδοςισ
τουσ. Με τθν εκπνοι τθσ ανωτζρω οριηόμενθσ ϊρασ, ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κθρφςςει
τθ λιξθ κατάκεςθσ των φακζλων. Φάκελοι, που τυχόν υποβλθκοφν μετά τθν οριςμζνθ
θμζρα και ϊρα ι μετά τθν τυχόν παράταςθ που κα δοκεί, δεν κα γίνουν δεκτοί.
3.11 Ακολοφκωσ, διενεργείται θ αποςφράγιςθ των φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
και «Ρρόταςθ Ανάπτυξθσ Ακινιτου», ςφμφωνα με τθ ςειρά παραλαβισ των προςφορϊν και
ακολουκεί θ καταγραφι και μονογραφι των δικαιολογθτικϊν ςτα Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ
και ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ εγκυρότθτα αυτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκ. 6
τθσ παροφςασ.
3.12 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου του περιεχομζνου των φακζλων
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Ρρόταςθ Ανάπτυξθσ Ακινιτου», θ Επιτροπι
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ανακοινϊνει, με Ρρακτικό τθσ, τα ονόματα των υποψθφίων που προκρίνονται και των
υποψθφίων που αποκλείονται από τθν περαιτζρω ςυμμετοχι τουσ, είτε λόγω ζλλειψθσ
τυπικϊν ι ουςιαςτικϊν προςόντων ςυμμετοχισ (π.χ. ζλλειψθ ι απόρριψθ ενόσ ι
περιςςοτζρων εγγράφων, επειδι θ διατφπωςι του/τουσ δεν είναι ςφμφωνθ με τισ
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ), είτε λόγω πρόδθλθσ ζλλειψθσ ςυμβατότθτασ τθσ πρόταςισ
τουσ με τθ χριςθ που επικυμεί ο «εκμιςκωτισ» για τα εν λόγω ακίνθτα (ιτοι για
τουριςτικοφσ ςκοποφσ και ςυγκεκριμζνα για τθν ςε αυτά ανζγερςθ τουριςτικισ μονάδασ
υψθλϊν προδιαγραφϊν –τουλάχιςτον 5 αςτζρων-και ςυναφϊν υποςτθρικτικϊν
υπθρεςιϊν, με προτεραιότθτα τθ δθμιουργία κεματικοφ πάρκου, κακϊσ και πάρκου
αναψυχισ και διαςκζδαςθσ των επιςκεπτϊν), κακϊσ και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ κάκε
ενόσ εξ αυτϊν. Στθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των
ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αυτό κα του
ανακοινωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ των προφορικϊν προςφορϊν. Η απόφαςθ
τθσ Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, λόγω
μθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά τθσ
δθμοπραςίασ ςε απλό χαρτί. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, όπου ςυμμετοχι αποκλείεται από
τθν περαιτζρω διαδικαςία, επιςτρζφεται ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν μαηί με τθν εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ επί αποδείξει ςτον ςυμμετζχοντα. Εάν ο ςυμμετζχων αρνθκεί να
παραλάβει τον επιςτραφζντα φάκελο με τα δικαιολογθτικά, δθλϊνοντασ ζγγραφα ότι
διαφωνεί, θ οποιαδιποτε ζνςταςθ ι διαμαρτυρία άλλθσ μορφισ κα τελεί υπόψθ του
αρμοδίου οργάνου κατά τθ φάςθ κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ.
3.13 Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με κάκε πρόςφορο
μζςο, ενδεικτικά με e-mail, fax, ι ταχυδρομείο, ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ που κα
γνωςτοποιιςουν με ευκφνθ τουσ ςτο Διμο. Ειδικά, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ, ςε περίπτωςθ
που επικυμεί όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα να κοινοποιθκοφν ςε πρόςωπο διάφορο του
ιδίου, οφείλει να διορίςει με προφορικι διλωςι του, που καταχωρείται ςτα πρακτικά, ι με
ζγγραφθ διλωςι του, που επιςυνάπτεται ςτα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου, αντίκλθτο, με
πλιρθ ςτοιχεία διαμονισ και επικοινωνίασ, μόνιμο κάτοικο ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να
γίνει θ κοινοποίθςθ τθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ.
3.14 Ακολοφκωσ, τθν ίδια θμζρα, ……/……./ 2018, θμζρα …….……. και ϊρα από ………... ζωσ
………….., ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ, κα διεξαχκεί
μεταξφ των διαγωνιηομζνων που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά τα ανωτζρω, φανερι,
προφορικι και πλειοδοτικι δθμοπραςία, με τθν υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν.
- Η Επιτροπι Δθμοπραςίασ προβαίνει ςε ανοικτι προφορικι δθμοπραςία, όπου ο κάκε
ςυμμετζχων μεγαλοφϊνωσ προςφζρει μίςκωμα υψθλότερο από το μίςκωμα εκκίνθςθσ,
όπωσ αυτό αναφζρεται ςτο άρκρ. 2 τθσ παροφςθσ.
- Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά μετά του ονοματεπωνφμου
του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδότθ, θ δζςμευςθ
δζ αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
- Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ευκφσ ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ πριν τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ και να παρουςιάςει προσ τοφτο
ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του
λογαριαςμό.
- Ο προςφζρων το υψθλότερο τίμθμα ανακθρφςςεται από τθν Επιτροπι και ωσ πλειοδοτϊν
τθσ δθμοπραςίασ, με πρακτικό που ςυντάςςει τθ ςτιγμι εκείνθ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
3.15 Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά υπογράφονται από τθν Επιτροπι, τον
τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι αυτοφ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
κατακζτει το πρακτικό και όλα τα δικαιολογθτικά τθσ δθμοπραςίασ, μαηί με τθν τυχόν
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για το πρόςωπο ςτο οποίο κα ανατεκεί θ Σφμβαςθ
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Μίςκωςθσ, ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, προσ ζγκριςθ του πρακτικοφ
δθμοπραςίασ.
3.16 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ ουδζνα δικαίωμα αποκτά προσ αποηθμίωςθ από τθ μι
ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου ι τθσ
αρμόδιασ προσ ζλεγχο νομιμότθτασ Διοικθτικισ Αρχισ.
3.17 Η Οικονομικι Επιτροπι, εφόςον κρίνει ςυμφζρουςα τθν προςφορά του πλειοδότθ,
αποφαςίηει τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ.
3.18 Στο επόμενο ςτάδιο, όλα τα ζγγραφα, πρακτικά και αποφάςεισ του διαγωνιςμοφ
αποςτζλλονται ςτθν Αποκ/νθ Δ/ςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ προσ ζλεγχο νομιμότθτασ. Σε
περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, ουδζνα δικαίωμα
οποιαςδιποτε φφςθσ για οποιαδιποτε αιτία και λόγο παράγεται υπζρ του
πλειοδότθ/μιςκωτι, του εγγυθτι αυτοφ ι γενικότερα οποιουδιποτε άλλου ςυμμετζχοντοσ
ςε αυτιν.
3.19 Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από το Διμαρχο, εάν δεν παρουςιαςκεί ςε
αυτιν πλειοδότθσ. Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου όταν: α. το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι το Γ.
Γρ. Ρεριφζρειασ λόγω αςυμφόρου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ περί τθ
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, β. μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ
πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ αυτοφ αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ωσ και όταν,
μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ αποφάςεωσ τθσ διοικθτικισ αρχισ, αυτόσ δεν προςζλκει εμπροκζςμωσ για τθ
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. Στισ περιπτϊςεισ του ςτοιχείου β. θ δθμοπραςία
επαναλαμβάνεται ςε βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτό
δζ όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματί του κατακυρωκζν ποςό, δυνάμενο να μειωκεί
με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Οι επαναλθπτικζσ δθμοπραςίεσ διενεργοφνται με
περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, θ οποία αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ
διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν θμζρα διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ. Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται ςτθ βάςθ τθσ δοκείςθσ
τελευταίασ προςφοράσ.
3.20 Στθν περίπτωςθ που θ εκμίςκωςθ γίνει με απευκείασ ςυμφωνία, ςε περίπτωςθ κατά
τθν οποία δφο (2) δθμοπραςίεσ δεν φζρουν αποτζλεςμα, το Δθμοτικό Συμβοφλιο κα
κακορίςει τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ.
Άρκρο 4: Δικαίωμα Συμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν οποιαδιποτε φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι
ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, αρκεί να διακζτουν τθ
δζουςα επιχειρθματικι εμπειρία, επενδυτικι ικανότθτα και χρθματοοικονομικι επάρκεια,
κακϊσ επίςθσ να πλθροφν τα κριτιρια και να αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία είτε μεμονωμζνα είτε ςε
ζναν μόνο όμιλο ι μία ζνωςθ.
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
ςτο διαγωνιςμό, δεν μπορεί – επί ποινι αποκλειςμοφ – να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία
προςφορζσ, με οποιαδιποτε ιδιότθτα, ακόμθ και αυτιν του εγγυθτι.
Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ενϊςεωσ προςϊπων ι κοινοπραξιϊν, εάν μετά τθν ανάδειξι
τουσ ωσ πλειοδοτϊν επακολουκιςει ςφςταςθ οποιαςδιποτε μορφισ εταιρείασ, τότε όλα τα
επιμζρουσ πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό ωσ ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία
ευκφνονται και αυτά, μετά του εγγυθτι, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με το
ςυςτακθςόμενο νομικό πρόςωπο για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ζναντι του
εκμιςκωτι Διμου Βόλβθσ.
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Κάκε ενδιαφερόμενοσ οφείλει να παρουςιάςει (προςζλκει ςτθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ
με) αξιόχρεο εγγυθτι (φυςικό πρόςωπο και μόνο), ο οποίοσ κα ςυνυπογράψει (με τον
τελευταίο πλειοδότθ) τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον ςυνυπεφκυνοσ μετά του για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςθσ και τθν
καταβολι του μιςκϊματοσ και των λοιπϊν οικονομικϊν υποχρεϊςεων, των προκυπτουςϊν
εκ τθσ ςυμβάςεωσ.
Άρκρο 5: Κωλφματα ςυμμετοχισ
Στθ δθμοπραςία δεν γίνονται δεκτοί:
α. Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Δθμόςια Υπθρεςία, Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου
Δικαίου, το Διμο ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ του Διμου, επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
β. Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για ποινικά αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρ. 6 τθσ
παροφςασ, βάςει αμετάκλθτθσ απόφαςθσ.
γ. Πςοι τελοφν ςε πτϊχευςθ ι εκκρεμεί εναντίον τουσ ςχετικι αίτθςθ ι βρίςκονται ςε
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι πτωχευτικι εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ πτωχευτικι διαδικαςία
ι τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ.
δ. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςεισ τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
ε. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν πλθρωμι των φόρων
και τελϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
ςτ. Πςοι ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτο Διμο Βόλβθσ και ςτα νομικά πρόςωπα και
επιχειριςεισ του από μιςκϊματα, τζλθ, πρόςτιμα ι άλλθ αιτία.
η. Πςοι προςκομίηουν ψευδείσ δθλϊςεισ ι πλαςτά πιςτοποιθτικά.
θ. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και δεν
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά και λοιπά ζγγραφα που ηθτοφνται με τθν παροφςα
διακιρυξθ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων τα ανωτζρω ιςχφουν για κάκε μζλοσ τθσ (για κάκε
εταίρο για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ρ.Ε. και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. για Α.Ε.).
Σε κάκε περίπτωςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να αποκλείςει από τθ διαδικαςία
οποιονδιποτε ςυμμετζχοντα, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι
τθσ.
Άρκρο 6: Δικαιολογθτικά
Οι διαγωνιηόμενοι, μαηί με τθν προςφορά τουσ, κα πρζπει να προςκομίςουν τα κάτωκι
δικαιολογθτικά, πρωτότυπα ι επικυρωμζνα – αν προςκομίηονται ςε φωτοαντίγραφα – και
επιπλζον μεταφραςμζνα, εάν πρόκειται για ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από αρμόδια προσ
τοφτο υπθρεςία τθσ αλλοδαπισ, από Ελλθνικι Δθμόςια Αρχι ι Δικθγόρο, μζλοσ
οποιουδιποτε Ελλθνικοφ Δικθγορικοφ Συλλόγου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα περί Δικθγόρων:
Α. Δικαιολογθτικά προςωπικισ κατάςταςθσ Διαγωνιηομζνου
Α.1 Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ, ι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, ωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρ. 7 τθσ παροφςασ.
Α.2 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ (ι ο
νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) και ο εγγυθτισ του, αλλά
και -ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων- κάκε μζλοσ τθσ (κάκε εταίροσ για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.,
Ε.Ρ.Ε. και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. για Α.Ε.) δεν ζχουν καταδικαςτεί για:
α. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ αρ.
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.,
β. δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26 θσ/5/1997 (21) και το
άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.,
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γ. απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων,
δ. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται ςτα άρκρ. 1,3 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ/6/2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002 ς.3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρ. 4
αυτισ
ε. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρ.
91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.,
ςτ. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρ. 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου τθσ 5θσ/4/2011
η. υπεξαίρεςθ, κατ’ άρκρο 375 Ρ.Κ.,
θ. απάτθ, κατ’ άρκρο 386-388 Ρ.Κ.,
κ. εκβίαςθ, κατ’ άρκρο 385 Ρ.Κ.,
ι. πλαςτογραφία, κατ’ άρκρο 216-218 Ρ.Κ.,
ια. ψευδορκία, κατ’ άρκρο 224 Ρ.Κ.,
ιβ. δωροδοκία, κατ’ άρκρο 235-237 Ρ.Κ.,
ιγ. Δόλια χρεοκοπία, κατ’ άρκρο 398 Ρ.Κ.,
ιδ. Λθςτεία, κατ’ άρκρο 380 Ρ.Κ. επ.
ιε. Κλοπι, κατ’ άρκρο 372 Ρ.Κ. επ..
ιςτ. Απιςτία
ιη. Ραράβαςθ τθσ περί ναρκωτικϊν ουςιϊν νομοκεςίασ
ιθ. Ραραβίαςθ των διατάξεων νόμων περί θκϊν και λεςχϊν
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.
Α.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νομίμου εκπροςϊπου
του, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) και του εγγυθτι του, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, ότι δεν ζχουν αποκλειςτεί τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, διότι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
Α.4 Απλό φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου του ςυμμετζχοντοσ
διαγωνιηομζνου φυςικοφ προςϊπου (ι του νομίμου εκπροςϊπου του, όταν ο
διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο) και του εγγυθτι του, κακϊσ και επικυρωμζνο
αντίγραφο του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου με τυχόν τροποποιιςεισ του, με τα
αντίςτοιχα ΦΕΚ και, ςε περίπτωςθ Α.Ε., επιπλζον επικυρωμζνο απόςπαςμα πρακτικϊν του
Δ.Σ. τθσ, με το οποίο αποφαςίηεται θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία και ορίηεται το πρόςωπο
που εξουςιοδοτείται να υπογράψει τθν προςφορά, κακϊσ και ο αντίκλθτοσ, κάτοικοσ
Ελλάδασ, με πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ και διεφκυνςθσ αυτοφ που εξουςιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ζχουν ςχζςθ με τθν παροφςα. Σε περίπτωςθ καταςτατικοφ
από τθν αλλοδαπι (πλιν αυτϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, αν είναι ςτθν Ελλθνικι
Γλϊςςα, οπότε και προςκομίηεται το καταςτατικό μετά τυχόν τροποποιιςεϊν του),
απαιτείται περίλθψθ του καταςτατικοφ του αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου από Ζλλθνα
Δικθγόρο, μζλοσ οποιουδιποτε Δικθγορικοφ Συλλόγου τθσ Επικράτειασ, ςτθν οποία
απαραιτιτωσ κα αναφζρεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ, θ ζδρα, ο ςκοπόσ και θ χρονικι
διάρκεια ιςχφοσ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και τα ςτοιχεία του
νομίμου εκπροςϊπου του. Η περίλθψθ κα υποβάλλεται μαηί με το καταςτατικό και τισ
τυχόν τροποποιιςεισ του και κα αναφζρει – θ περίλθψθ – τα ανωτζρω ςτοιχεία, όπου
υφίςτανται και όπωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Α.5 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νομίμου εκπροςϊπου
του, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) και του εγγυθτι του, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ τθν παροφςα διακιρυξθ, ότι ζλαβε γνϊςθ των
όρων αυτισ και ότι τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.

ΑΔΑ: 64ΠΤΩ9Ω-52Ξ

Α.6 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νομίμου εκπροςϊπου
του, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο), με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν
οποία κα δθλϊνει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ιλεγξε το προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο,
διεπίςτωςε τθν υπάρχουςα νομικι και πραγματικι κατάςταςι του, βρικε τοφτο τθσ
απολφτου αρεςκείασ του και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αποκακιςτά μελλοντικά
τυχόν φκορζσ και να προβεί ςτισ αναγκαίεσ καταςκευζσ, ϊςτε να καταςτεί αυτό
λειτουργικό και κατάλλθλο για το ςκοπό για τον οποίο προορίηεται, ότι πάςθσ φφςεωσ
δαπάνθ κα βαρφνει τον ίδιο και ότι ουδζποτε κα εγείρει όποια αξίωςθ για μελλοντικζσ
απαραίτθτεσ δαπάνεσ καταςκευισ ι επιδιορκϊςεωσ βλαβϊν – καταςκευϊν, κακόςον τθν
υποχρζωςθ αυτι αναλαμβάνει ο ίδιοσ και ότι οι δαπάνεσ αυτζσ ουδεμία ςχζςθ ζχουν με το
καταβαλλόμενο μίςκωμα, το οποίο κα καταβάλλεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
εκμίςκωςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ παραιτείται εκ του δικαιϊματοσ αξίωςθσ οιαςδιποτε
αποηθμίωςθσ ι επιςτροφισ των εκ μζρουσ του καταβλθκζντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ, για όςεσ καταςκευζσ, ανεγζρςεισ, μετατροπζσ, επιςκευζσ,
προςκικεσ και βελτιϊςεισ πραγματοποιιςει με δικά του ζξοδα ςτο ακίνθτο, είτε είναι
αναγκαίεσ, είτε πολυτελείσ, ακόμα και αν θ ςφμβαςθ καταγγελκεί για ςπουδαίο λόγο πριν
τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου τθσ ςυμβατικισ τθσ διάρκειασ.
Α.7 Σε περίπτωςθ Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε., πιςτοποιθτικό από τθν αρμόδια αρχι, από το οποίο κα
προκφπτουν θ δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ και όλεσ οι τροποποιιςεισ του μζχρι τθν
προτεραία τθσ δθμοπραςίασ.
Α.8 Σε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Α.Ε., τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχει δθμοςιευκεί θ ςφςταςθ ι τυχόν
τροποποιιςεισ του νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και ΦΕΚ από τα οποία προκφπτουν τα
πρόςωπα που δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο. Σε περίπτωςθ
αλλοδαπισ εταιρείασ, τα ανωτζρω ςτοιχεία (όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. Α7 και Α8 και
ιςχφουν κατά περίπτωςθ), κα πρζπει να αναφζρονται και να προκφπτουν από ζγγραφο τθσ
αλλοδαπισ (ενδεικτικά πιςτοποιθτικό «good standing»), νόμιμα μεταφραςμζνο από
Ελλθνικι Δθμόςια Αρχι ι Ζλλθνα Δικθγόρο.
Α.9 Σε περίπτωςθ που το ςυμμετζχον νομικό πρόςωπο ζχει τθ μορφι Ε.Ρ.Ε. ι Α.Ε.,
πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ., με το οποίο αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςτθ
δθμοπραςία εκμίςκωςθσ του ακινιτου και θ υποβολι προςφοράσ, κακϊσ και το
εξουςιοδοτθμζνο να κατακζςει τθν προςφορά φυςικό πρόςωπο. Ο όροσ αυτόσ ιςχφει και
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα και το πρακτικό κα πρζπει να είναι νόμιμα μεταφραςμζνο
από Ελλθνικι Δθμόςια Αρχι ι Ζλλθνα Δικθγόρο.
Α.10 Γενικό Ριςτοποιθτικό και Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ του ΓΕΜΗ (εάν θ ςυμμετοχι
γίνεται από θμεδαπι Ι.Κ.Ε.), από το οποίο να προκφπτει ότι το πρόςωπο που κα υποβάλει
τθν προςφορά, κακϊσ και αυτό που κα παραςτακεί ςτθ φανερι πλειοδοτικι διαδικαςία,
είναι είτε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου είτε ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ,
δυνάμει πράξθσ του αρμόδιου οργάνου.
Α.11 Σε περίπτωςθ που κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να προςκομίςει
όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για λογαριαςμό αυτοφ για τον οποίο πλειοδοτεί,
προςκομίηοντασ πρόςφατο, ειδικό πλθρεξοφςιο ςυντεταγμζνο από Συμβολαιογράφο ι
Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι.
Στθν περίπτωςθ κοινοπραξιϊν-ενϊςεων προςϊπων, τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κα πρζπει
να προςκομίηονται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία.
Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ςτθ χϊρα του διαγωνιηομζνου, πρζπει,
επί ποινι αποκλειςμοφ, να αντικαταςτακοφν αυτά από Ζνορκθ Βεβαίωςθ του
διαγωνιηομζνου υποψθφίου επενδυτι ι εταιρίασ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι Ελλθνικοφ προξενικοφ γραφείου, ςτθν οποία κα
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Η Ζνορκθ
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αυτι Βεβαίωςθ κα είναι μεταφραςμζνθ –αν δεν είναι ςτα Ελλθνικά- και κα υποβλθκεί
υποχρεωτικά ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν του διαγωνιηομζνου.
Β. Δικαιολογθτικά χρθματοοικονομικισ επάρκειασ διαγωνιηομζνου
Β.1 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
ότι ο διαγωνιηόμενοσ και ο εγγυθτισ του δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.
Β.2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, περί μθ λφςθσ ι κζςθσ ςε
κοινι ι ειδικι εκκακάριςθ του διαγωνιηομζνου και του εγγυθτι του, όταν αυτοί είναι
εταιρία.
Β.3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
ότι δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ και δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ για τθ κζςθ του
διαγωνιηόμενου και του εγγυθτι ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ (και ςε δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ). Αν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό ι φυςικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ, κα
πρζπει να προςκομιςκεί ςε μετάφραςθ, ανάλογθ βεβαίωςθ, θ οποία κα περιζχει τα
ανωτζρω ςτοιχεία (παρ. Β1, Β2).
Β.4 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του διαγωνιηόμενου και του εγγυθτι από τον
οικείο φορζα αςφάλιςθσ, κακϊσ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από το ΙΚΑ, ςε ιςχφ, τθν
θμζρα του διαγωνιςμοφ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του νομικοφ προςϊπου
από το ΙΚΑ, κακϊσ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των εταίρων από τον οικείο φορζα
αςφάλιςθσ (ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ Ο.Ε. ι Ε.Ε., διαχειριςτισ
ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. – Ρρόεδροσ και διευκφνων Σφμβουλοσ ςε περίπτωςθ Α.Ε., κάκε
μζλουσ ςε Ι.Κ.Ε.), που να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Αν δεν είναι
αςφαλιςμζνοσ ςε οποιοδιποτε ταμείο, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι
αςφαλιςμζνοσ ςε ταμείο κφριασ ι/και επικουρικισ αςφάλιςθσ ι ότι δεν ζχει υποχρζωςθ
αςφάλιςθσ ςε ταμείο.
Β.5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ ελλθνικισ ι αλλοδαπισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ και ο εγγυθτισ του είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
τουσ, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.
Β.6 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, του διαγωνιηομζνου και του εγγυθτι, με κεωρθμζνο
το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία:
i) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν (αρικμόσ,
ακίνθτο, φορζασ διενζργειασ)
ii) να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ:
- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα τθσ απάτθσ,
νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ απιςτίασ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ,
τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ,
- δεν ζχει αςκθκεί εναντίον τουσ (ι εναντίον τθσ εταιρείασ που εκπροςωπεί) αγωγι
απαιτιςεωσ από πιςτωτικό τίτλο, αγωγι απόδοςθσ του μιςκίου ι διαταγι απόδοςθσ
μιςκίου, αγωγι ι διαταγι πλθρωμισ μιςκωμάτων λόγω υπαίτιασ ι μθ κακυςτζρθςθσ
αυτϊν ι οποιαδιποτε εξωςτικι δικαςτικι διαδικαςία.
- δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία του άρκρου 99,
- δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι υπό ειδικι
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι ςε άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (για τα
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
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Β.7 Βεβαίωςθ δθμοτικισ ενθμερότθτασ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου Βόλβθσ,
που να αφορά ςτο διαγωνιηόμενο και ςτον εγγυθτι, θ οποία κα ζχει εκδοκεί το αργότερο
τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ δθμοπραςίασ.
Β.8 Ζγγραφα (Ζντυπα εκκακάριςθσ φορολογικϊν δθλϊςεων, ετιςιεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ, δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κλπ), που να αποδεικνφουν
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων του διαγωνιηομζνου, κατά τθν τελευταία
τριετία, ανϊτερο των 4.000.000,00 ευρϊ.
Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ επικυμιςει, πζραν από ίδια κεφάλαια, να καταφφγει
ςε δανειςμό για τθν καταςκευι του ζργου και τελικά τοφτο δεν ευδοκιμιςει, ςθμειϊνεται
ότι ο μζν Διμοσ ουδεμία ευκφνθ φζρει από τθν μθ εν τζλει δανειοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ
από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα, ο δζ μιςκωτισ δεν κα ζχει δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ από
τθ ςφμβαςθ γι’ αυτόν το λόγο και κα υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ του ζργου και των
λοιπϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ ςτο ακζραιο.
Στθν περίπτωςθ κοινοπραξιϊν-ενϊςεων προςϊπων, τα δικαιολογθτικά Β.1, Β.2, Β.3,
Β.4, Β.5 και Β6 κα πρζπει να προςκομίηονται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, ενϊ τα
δικαιολογθτικά Β.7 και Β.8 για ζναν τουλάχιςτον εκ των ςυμμετεχόντων, ενϊ, αν
προςκομίηονται από περιςςότερουσ από ζναν ςυμμετζχοντεσ τθσ κοινοπραξίασ ι ενϊςεωσ
προςϊπων, τότε αυτά υπολογίηονται ακροιςτικά για τθ ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω
αναφερόμενων χρθματικϊν ορίων.
Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά και ζγγραφα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ςτθ χϊρα του διαγωνιηομζνου, πρζπει,
επί ποινι αποκλειςμοφ, να αντικαταςτακοφν αυτά από Ζνορκθ Βεβαίωςθ του
διαγωνιηομζνου υποψθφίου επενδυτι ι εταιρίασ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι Ελλθνικοφ προξενικοφ γραφείου, ςτθν οποία κα
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Η Ζνορκθ
αυτι Βεβαίωςθ κα είναι μεταφραςμζνθ –αν δεν είναι ςτα Ελλθνικά- και κα υποβλθκεί
υποχρεωτικά ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν του διαγωνιηομζνου.
Τα ςυμμετζχοντα από κοινοφ φυςικά ι νομικά πρόςωπα ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρο.
Η ζλλειψθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν αποκλείει τον
ενδιαφερόμενο από τθ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ.
Τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν τθ
φζρει αποκλειςτικά και μόνο ο ενδιαφερόμενοσ.
Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν πρζπει να είναι καλά ςφραγιςμζνοσ και κα φζρει
εξωτερικά τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», τον πλιρθ
τίτλο τθσ επιτροπισ που διενεργεί το διαγωνιςμό, τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία (προςωπικά και επικοινωνίασ) του προςφζροντοσ –
ςυμμετζχοντοσ.
Επίςθσ μζςα ςτο φάκελο τοποκετοφνται:
1. Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ», ςτον οποίο
πρζπει να εςωκλείεται θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
2. Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Ρρόταςθ Αξιοποίθςθσ- Επενδυτικό Ρλάνο»
(βλζπε Ραράρτθμα Α).
Άρκρο 7: ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ςυνοδεφονται από Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία.
Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ κα πρζπει να ζχει τθ μορφι γραμματίου ςυςτάςεωσ
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παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ από
αναγνωριςμζνθ Τράπεηα, πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί
νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, να ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του υποψθφίου
αναδόχου-μιςκωτι και να απευκφνεται ςτο Διμο Βόλβθσ, να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον
ενόσ (1) ζτουσ και να είναι ιςόποςθ με το 10% τθσ ελάχιςτθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ κατ’
ζτοσ, ιτοι ποςοφ 4.800,00 ευρϊ.
Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ λιγει πριν τθν ολοκλιρωςθ του
διαγωνιςμοφ ι τθν περαίωςθ ελζγχου νομιμότθτασ επί τθσ κατακφρωςθσ του
διαγωνιςμοφ ςτον πλειοδότθ, ο εκμιςκωτισ Διμοσ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτιςει
από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ.
Σε περίπτωςθ Ενϊςεωσ προςϊπων το παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν
επιςτολϊν των ςυμμετεχόντων. Κάκε μία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων
των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό πλειοδότθ οπωςδιποτε μετά τθν
κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και εντόσ χρονικοφ περικωρίου δζκα
(10) εργαςίμων θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου εκμίςκωςθσ και τθν κατ’
αρχιν και οριςτικι παράδοςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ςτο Διμο. Στουσ
λοιποφσ υποψιφιουσ που ζλαβαν μζροσ ςτον διαγωνιςμό επιςτρζφεται μζςα ςε δζκα (10)
θμζρεσ από τθν επίδοςθ ςε αυτοφσ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει εμπρόκεςμα το
ςυμβόλαιο εκμίςκωςθσ, ι δεν προςκομίςει τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που
προβλζπονται, ι δεν κατακζςει τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Διμου.
Β. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ Μίςκωςθσ
Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί από το διαγωνιςμό υποχρεοφται, με τθν υπογραφι
τθσ Σφμβαςθσ, να προςκομίςει ςτο Διμο εγγυθτικι επιςτολι, προκειμζνου για τθν καλι
εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, που κα πρζπει να ζχει τθ μορφι γραμματίου
ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ
Επιςτολισ από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα, πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και να ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του
πλειοδότθ και να απευκφνεται ςτο Διμο Βόλβθσ, θ οποία να ζχει θμερομθνία λιξθσ
τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ μετά τθ ςυμβατικι λιξθ τθσ μίςκωςθσ ι να είναι αορίςτου
διαρκείασ, ιςόποςθ με το 10% του επιτευχκζντοσ ετθςίου μιςκϊματοσ και να καλφπτει τα
δφο (2) πρϊτα μιςκωτικά ζτθ, ιτοι ποςοφ 10.000,00 €.
Σε περίπτωςθ Ενϊςεωσ προςϊπων το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν
επιςτολϊν των ςυμμετεχόντων. Κάκε μία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων
των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, θ χρθματικι εγγφθςθ καταπζςει
υπζρ του Διμου ι μειωκεί για οποιονδιποτε λόγο, χωρίσ ο πλειοδότθσ να ανανεϊςει,
ςυμπλθρϊςει ι αντικαταςτιςει αυτιν μζςα ςτισ κακοριηόμενεσ κατά περίπτωςθ
προκεςμίεσ, παρζχεται το δικαίωμα ςτο Διμο να καταγγείλει, χωρίσ προειδοποίθςθ ι
διαμαρτυρία, τθ ςφμβαςθ.
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Άρκρο 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Κάκε προςφορά κατατίκεται μζςα ςε ενιαίο φάκελο, που ονομάηεται «Φάκελοσ
Ρροςφοράσ» και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 7.
2. Υποφάκελο Αϋ, με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», με δφο ενότθτεσ: α) τθν
1θ ενότθτα, με τα τυπικά προςόντα ςυμμετοχισ και β) τθν 2θ ενότθτα, με τθν
χρθματοοικονομικι επάρκεια.
3. Υποφάκελο Βϋ, με τίτλο «ΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με τθν τεχνικι
προςζγγιςθ-πρόταςθ του υποψθφίου για τθν ανάπτυξθ των ακινιτων.
Η προςφορά κα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπο, αν πρόκειται για νομικό
πρόςωπο. Η προςφορά ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ κα υποβάλλεται από κοινό
εκπρόςωπό τουσ, ςφμφωνα με ςυμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ του, θ οποία κα
επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τθν επωνυμία, τθ διεφκυνςθ και τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ (e-mail ι fax) του υποψιφιου, τον τίτλο: «Συμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό του
Διμου Βόλβθσ με αρ. πρωτ. …….. για τθν εκμίςκωςθ ακινιτων ιδιοκτθςίασ Διμου Βόλβθσ
για τθν ανζγερςθ τουριςτικισ μονάδασ» και κα απευκφνεται προσ τθν Επιτροπι
Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν του Διμου Βόλβθσ.
Η προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνθ και ενιαία πρόταςθ για τθν
ανάπτυξθ του ακινιτου.
Ρροςφορζσ για μζροσ του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Ρροςφορά που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, είναι
αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που, κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Α. Ρεριεχόμενο υποφακζλου Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»:
Ο υποφάκελοσ πρζπει να περιζχει απαραίτθτα τα εξισ:
Ενότθτα 1θ: Τυπικά δικαιολογθτικά
Στον υποφάκελο Α’ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κα εςωκλείονται, ωσ 1θ ενότθτα,
όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 6.Α. τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα παραπάνω, θ
αντίςτοιχθ Ρροςφορά αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία και επιςτρζφεται μαηί
με τουσ υποφακζλουσ, επί αποδείξει, ςτο Διαγωνιηόμενο, μαηί με τθν Εγγυθτικι Επιςτολι
Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό.
Ενότθτα 2θ: Χρθματοοικονομικι Επάρκεια
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να αποδεικνφουν ότι
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθ χρθματοδότθςθ των
επενδφςεων και τθ λειτουργία του τουριςτικοφ ακινιτου, από ίδια ι δανεικά (ι
ςυνδυαςμό των δφο) κεφάλαια. Κάκε προςφζρων κα πρζπει να υποβάλει με τον
υποφάκελο Α’ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και όλα τα δικαιολογθτικά τθσ 2θσ ενότθτασ
που αναφζρονται ςτο άρκρο 6.Β.
Β. Ρεριεχόμενο υποφακζλου Β’ «ΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»:
Η πρόταςθ κάκε υποψθφίου κα περιλαμβάνει α. τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ-ανάπτυξθαξιοποίθςθ του ακινιτου και β. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των
προτεινόμενων επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ και τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του
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ακινιτου, ιτοι χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των απαραίτθτων εργαςιϊν και ςαφζσ
χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ καταςκευισ των ζργων και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Η
πρόταςθ μπορεί να αποκλειςκεί μόνο για πρόδθλθ ζλλειψθ ςυμβατότθτασ με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ωσ πρόδθλθ ζλλειψθ ςυμβατότθτασ τθσ πρόταςθσ ανάπτυξθσ του ακινιτου,
κεωροφνται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, οι κάτωκι περιπτϊςεισ, ςυνεπεία των οποίων
κα υπάρχει αδυναμία ολοκλιρωςθσ του ζργου και ωσ εκ τοφτου καταγγελία τθσ
ςυμβάςεωσ:
α. Ρροχπολογιςμόσ επενδυτικοφ ςχεδίου μικρότεροσ από 25.000.000,00 ευρϊ, το οποίο
ποςό κρίνεται εφλογο για τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτο μίςκιο καταςκευϊν,
β. Ρρόταςθ λειτουργίασ ακινιτου, που δεν ζχει ςχζςθ με τουριςτικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ θ
εν λόγω μίςκωςθ κα είναι μακροχρόνια για αυτόν το λόγο,
δ. Χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ καταςκευισ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων μεγαλφτερο
τθσ τριετίασ, κακϊσ κάτι τζτοιο δεν κρίνεται ςυμφζρον οφτε για τθν τοπικι τουριςτικι
ανάπτυξθ, αλλά οφτε για τα ςυμφζροντα του ίδιου του διαγωνιηόμενου.
Επιγραμματικά αναφζρουμε: α) Μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων
οικοδομικϊν και λοιπϊν αδειϊν, β) Μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν ζκδοςθ
των ανωτζρω αδειϊν ο μιςκωτισ οφείλει να προβεί ςε ζναρξθ των καταςκευϊν επί του
μιςκίου, γ) Το αργότερο μζςα ςε τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι
αργότερα από τθν 31θ.12.2021 ο μιςκωτισ οφείλει να προβεί ςε -ζςτω μερικι- ζναρξθ
λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, δ) Το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) ζτθ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και όχι αργότερα από τθν 31θ.12.2023 το ςυγκρότθμα κα πρζπει να
λειτουργεί πλιρωσ, με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ να ανεγερκοφν καταςκευζσ.
Ο υποφάκελοσ πρζπει να περιζχει απαραίτθτα τα εξισ:
1. Τεχνικι ζκκεςθ ςυνοδευόμενθ και από αντίςτοιχα διαγράμματα, όπου απαιτοφνται,
θ οποία κα περιλαμβάνει αναλυτικά τισ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων και λοιπϊν χϊρων, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ
χϊρου.
2. Αναλυτικό προχπολογιςμό του κόςτουσ των εργαςιϊν, τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ
για τθν αξιοποίθςθ τθσ ζκταςθσ και των υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων.
3. Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ του Επενδυτικοφ Σχεδίου.
4. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.
5. Ρίνακα λειτουργιϊν και χριςεων.
6. Σφνολο προβλεπόμενων κζςεων εργαςίασ
Επίςθσ, με τθν ωσ άνω πρόταςθ κα πρζπει να προβλζπεται τουλάχιςτον θ ζναρξθ
λειτουργίασ ενόσ μζρουσ των εγκαταςτάςεων για τθ κερινι περίοδο 2021 (π.χ. λειτουργία
μόνο ωσ μπαρ-καφετζριασ ι εςτιατορίου), με ταυτόχρονθ λειτουργία και τθσ παραλίασ,
ςφμφωνα πάντα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Ν. 2971/2001, του Ν. 4467/2017,
τθσ
ΚΥΑ
ΔΔΡ0007378/0454Β/ΕΞ2017
(ΦΕΚ
1636/Β/12.5.2017)
και
ΚΥΑ
ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) και τυχόν τροποποιιςεων αυτϊν.
2. Διαδικαςία Ραραλαβής, Αποσφράγισης φακέλων
Η παραλαβι των φακζλων με τα δικαιολογθτικά τθσ δθμοπραςίασ κα γίνει ςτθ
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, ϊρα και τόπο που κα ορίςει ο Διμαρχοσ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ που ζχει ςυςτακεί.
Στθ ςυνζχεια, αμζςωσ θ επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ αποςφραγίηει τουσ
φακζλουσ, μονογράφει τα δικαιολογθτικά και ελζγχει τθν πλθρότθτα και τθν εγκυρότθτα
αυτϊν. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων εγγράφων, επειδι θ
διατφπωςι του (τουσ) δεν είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, θ
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αντίςτοιχθ ςυμμετοχι αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία και επιςτρζφεται ο
φάκελοσ δικαιολογθτικϊν μαηί με τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ επί αποδείξει, ςτον
ςυμμετζχοντα. Εάν ο ςυμμετζχοντασ αρνθκεί να παραλάβει τον επιςτραφζντα φάκελο με
τα δικαιολογθτικά, δθλϊνοντασ ζγγραφα ότι διαφωνεί, θ οποιαδιποτε ζνςταςθ ι
διαμαρτυρία άλλθσ μορφισ κα τεκεί υπόψθ του αρμόδιου οργάνου κατά τθ φάςθ
κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποςφράγιςθσ των φακζλων
και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, θ επιτροπι καταγράφει ςε πρακτικό ποιοι από τουσ
ςυμμετζχοντεσ γίνονται αποδεκτοί ςτθν δθμοπραςία και ανακοινϊνει το αποτζλεςμα ςτουσ
παρευριςκομζνουσ.
Η επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ προβαίνει ζπειτα ςε ανοικτι προφορικι
δθμοπραςία όπου ο κάκε ςυμμετζχοντασ μεγαλοφϊνωσ προςφζρει μίςκωμα υψθλότερο
από το μίςκωμα εκκίνθςθσ όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν παράγραφο τρία (3) του παρόντοσ.
Ο προςφζρων το υψθλότερο τίμθμα ανακθρφςςεται από τθν επιτροπι και ωσ ο πλειοδοτϊν
μιςκωτισ τθσ Δθμοπραςίασ με πρακτικό που ςυντάςςει τθ ςτιγμι εκείνθ θ επιτροπι.
Άρκρο 9: ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΗΣΗ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Με τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ, καλείται ο πλειοδότθσ που ανεδείχκθ από τθ
δθμοπραςία να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε
αυτόν τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου για τθν κατακφρωςθ του
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, μετά τον ζλεγχο νομιμότθτασ, για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ:
1. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ίςθ με το 10% του επιτευχκζντοσ
ετθςίου μιςκϊματοσ, που να καλφπτει τα δφο (2) πρϊτα μιςκωτικά ζτθ, ιτοι ποςοφ
10.000,00 €, θ οποία κα παραμείνει ςτθν κατοχι του Διμου κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ.
2. Εξοφλθμζνα τα τιμολόγια δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ Διακιρυξθσ.
3. Αποδεικτικά, ςε περίπτωςθ εταιρίασ οποιαςδιποτε μορφισ, ότι ζχει προβεί ςε
τροποποίθςθ του καταςτατικοφ ωσ προσ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ, εάν αυτι δεν
καλφπτει το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ ι ςφςταςθσ Α.Ε.
ανάλογθσ διάρκειασ, εφόςον προτίκεται προσ τοφτο ο πλειοδότθσ, όπωσ θ διάρκεια
μίςκωςθσ αναφζρεται ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
4. Οι ενθμερότθτεσ που προβλζπονται ςτο άρκ. 6 τθσ παροφςασ ςε επικαιροποιθμζνθ
μορφι, προςφάτωσ εκδοκείςεσ, κακϊσ και Ζνορκθ Βεβαίωςθ του φυςικοφ ι
νομικοφ προςϊπου, θ οποία κα εμπεριζχει το κείμενο των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν
του άρκρ. 6.
5. Αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα είναι το ίδιο και αυτό πρόςωπο με τον εγγυθτι που
ςυμμετείχε κατά τθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ και προςυπζγραψε τα πρακτικά
αυτισ, ο οποίοσ εκ του νόμου ενζχεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον μετά του
μιςκωτι για τυχόν οφειλζσ αυτοφ ςτο Διμο και αναγνωρίηει και αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ ζναντι του Διμου να καταβάλει τα ποςά που ο μιςκωτισ τυχόν κα
οφείλει, με μόνθ τθ διλωςθ του Διμου προσ αυτόν, δίχωσ δικαςτικι παρζμβαςθ.
Η οποιαδιποτε τυχόν άλλθ άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με
υπαιτιότθτα του πλειοδότθ κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κατάπτωςθ υπζρ του Διμου τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία, ωσ ποινικι ριτρα.
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του πλειοδότθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενεργείται
αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του, οι οποίοι ευκφνονται για τθ
διαφορά μεταξφ του τυχόν μικρότερου οικονομικοφ αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ. H ςφμβαςθ κεωρείται οριςτικϊσ καταρτιςκείςα από τθ λιξθ
τθσ ωσ άνω προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν.
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Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο πλειοδότθσ καλείται ςε ταςςόμενθ προσ τοφτο
προκεςμία να προςζλκει να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ –
παράδοςθσ του μιςκίου.
Μετά τθν κατακφρωςθ, οποιαδιποτε άλλθ τυχόν άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, με υπαιτιότθτα του πλειοδότθ, κα ζχει ωσ ςυνζπεια, με απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, τθν κατάπτωςθ υπζρ του Διμου τθσ
κατατεκείςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςίασ, ωσ ποινικι ριτρα,
κακϊσ και τον καταλογιςμό ςε βάροσ του πλειοδότθ και ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ και
ςε βάροσ των μελϊν τθσ όλων των μιςκωμάτων που κα οφείλονται μζχρι τθν παράδοςθ
του μιςκίου ςε νζο μιςκωτι και κάκε άλλθ αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμία υπζςτθ
ο Διμοσ.
Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ άρνθςθσ ι κακυςτζρθςθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ, θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του
εγγυθτι αυτοφ, ςφμφωνα με το άρκρ. 6 Ρ.Δ. 270/81.
Η ςφμβαςθ μεταξφ του Διμου Βόλβθσ και του μιςκωτι δφναται να λάβει και τον τφπο
του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου και οφείλει να μεταγραφεί νομίμωσ ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο. Πλα δζ τα ζξοδα για τθ ςφνταξθ και μεταγραφι του μιςκωτθρίου ι
του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου κα βαρφνουν αποκλειςτικά το μιςκωτι.

Άρκρο 10: ΜΙΣΘΩΜΑ
Α) Το ετιςιο μίςκωμα είναι ιςόποςο τθσ προςφοράσ του μιςκωτι. Τοφτο κα προκφψει
από το άνοιγμα του φακζλου των προςφορϊν και από τθν προφορικι διαδικαςία ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Β) Ρζραν του ανωτζρου ετθςίου μιςκϊματοσ ο μιςκωτισ οφείλει να καταβάλλει, για όλθ
τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ςτο Διμο Βόλβθσ το 10‰ των ετθςίων ακακάριςτων εςόδων
τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτά κα προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αυτισ, μετά
το κλείςιμο του αντιςτοίχου οικονομικοφ ζτουσ. Οι εν λόγω καταςτάςεισ κα είναι
προςβάςιμεσ και απαιτθτζσ από το Διμο Βόλβθσ, τθν Οικονομικι Υπθρεςία αυτοφ, κακϊσ
και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ-λογιςτζσ του Διμου ι Ορκωτοφσ λογιςτζσ που δφνανται να
απαςχολθκοφν με το αντικείμενο αυτό κατά το κλείςιμο κάκε οικονομικοφ ζτουσ. Σε
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ανακριβισ διλωςθ οικονομικϊν ςτοιχείων, κα απαιτθκεί το
πλιρεσ ποςό τθσ υποχρζωςθσ, ο δζ Διμοσ δφναται να απαιτιςει επιπλζον χρθματικι
αποηθμίωςθ και να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ.
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ ορίηεται θ θμερομθνία που κα
προκφπτει μετά τθν πάροδο τθσ 31θσ.12.2021 (περίοδοσ χάριτοσ), καταλθκτικι
θμερομθνία-θμζρα κατά τθν οποία οφείλουν να ζχουν περαιωκεί οι αρχικζσ ζςτω
καταςκευζσ και να ζχει ξεκινιςει, ζςτω και μερικϊσ, θ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ι
διαηευκτικά τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το ετιςιο μίςκωμα κα
προκαταβάλλεται και κα καταβάλλεται ανά τετράμθνο *τρία (3) τετράμθνα (4μθνα) το
ζτοσ+ ζωσ και τθν πζμπτθ (5θ) θμζρα του πρϊτου θμερολογιακοφ μινα κάκε
τετραμθνιαίασ περιόδου, χωρίσ όχλθςθ από τον εκμιςκωτι, με τραπεηικι επιταγι ςτο
Ταμείο του Διμου Βόλβθσ, από όπου κα παραλαμβάνεται ςχετικι ζγγραφθ απόδειξθ, θ
οποία κα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό μζςο πλθρωμισ του εκάςτοτε μιςκϊματοσ. Σε
περίπτωςθ κατάκεςθσ του ποςοφ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί ο Διμοσ, ο
μιςκωτισ ι εξουςιοδοτοφμενο από αυτό πρόςωπο οφείλει να προςζλκει ςτο Ταμείο του
Διμου για τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ απόδειξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, για το
ακριβζσ ποςό κατάκεςθσ ι πλθρωμισ και τθ ςυμφωνία αυτοφ ο μιςκωτισ οφείλει να
επικοινωνεί με το Τμιμα Εςόδων του Διμου Βόλβθσ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν
καταβολι του μιςκϊματοσ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, για οιονδιποτε
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λόγο και αιτία, που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Διμου, δεν ζκανε χριςθ του
μιςκίου.
Το μίςκωμα κα είναι ςτακερό για τθν πρϊτθ 5ετία. Μετά τθν πάροδο αυτισ, κα
αναπροςαρμόηεται κατ’ ζτοσ, ςε ποςοςτό ίςο με το δείκτθ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ), όπωσ
αυτόσ προςδιορίηεται και δθμοςιεφεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), για
το προθγοφμενο μινα τθσ αναπροςαρμογισ. Σε περίπτωςθ που ο δείκτθσ τιμϊν είναι
αρνθτικόσ (-), τότε το μίςκωμα κα παραμζνει ςτακερό με το τελευταίο αναπροςαρμοςκζν.
Το ετιςιο μίςκωμα, όπωσ αυτό διαμορφωκεί κατά τθ δθμοπράτθςθ, κα επιβαρφνεται και
με το τζλοσ χαρτοςιμου 3,60%. Το εκάςτοτε αναπροςαρμοηόμενο μίςκωμα κακίςταται
αυτοδικαίωσ απαιτθτό, χωρίσ να απαιτείται κοινοποίθςθ ζγγραφθσ όχλθςθσ του
εκμιςκωτι. Η εν λόγω αναπροςαρμογι κα ιςχφει και ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο
μιςκωτισ παραμείνει ςτο μίςκιο και πζραν του ωσ άνω οριςκζντοσ ςυμβατικοφ χρόνου,
ςυνεπεία αναγκαςτικισ παράταςθσ του χρόνου λιξθσ αυτισ.
Κάκε τζλοσ, φόροσ ι άλλθ επιβάρυνςθ επί του μιςκϊματοσ ι επί του μιςκίου, κα
βαρφνει αποκλειςτικά το μιςκωτι. Ενδεικτικά αναφζρονται ότι βαρφνουν το μιςκωτι
κάκε είδουσ δθμοτικά τζλθ, τζλθ κακαριότθτασ, θλεκτροδότθςθσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ
κ.λ.π.. Το χαρτόςθμο επί του παραπάνω μιςκϊματοσ ποςοςτοφ (3,6%) βαρφνει
εξολοκλιρου το μιςκωτι. θτά ςυμφωνείται ότι ο ΕΝΦΙΑ, το ΤΑΡ και κάκε παρεμφερισ
φόροσ, που αφορά ςε φόρο ακίνθτθσ περιουςίασ, βαρφνουν τον μιςκωτι, πλιν του φόρου
ειςοδιματοσ, που εκ του νόμου βαρφνει τον ιδιοκτιτθ Διμο. Η υποχρζωςθ καταβολισ του
μιςκϊματοσ υφίςταται ανεξάρτθτα από τθ ςυνεχι ι εποχιακι λειτουργία των
εγκαταςτάςεων.
Συμφωνείται ρθτά ότι το ανωτζρω μίςκωμα και το ποςοςτό ετιςιασ
αναπροςαρμογισ του είναι δίκαιο, εφλογο και ανταποκρίνεται ςτθ μιςκωτικι αξία του
μιςκίου. Ζτςι ο μιςκωτισ παραιτείται από κάκε δικαίωμα να ηθτιςει απαλλαγι εκ τθσ
καταβολισ ι/και μείωςθ - αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ για κάκε αιτία.
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ, ελλιποφσ ι εξ’ ολοκλιρου μι καταβολισ του
μιςκϊματοσ και των λοιπϊν επιβαρφνςεων, όπου και όταν ορίηεται ςτθν παροφςα, ο
Διμοσ δφναται να καταγγείλει τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ, να επιδιϊξει τθ βίαιθ ζξωςθ του
μιςκωτι και κάκε τρίτου ζλκοντοσ εξ αυτοφ δικαιϊματα από το μίςκιο και τθν πλιρθ
αποηθμίωςι του για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία, με κάκε τυχόν επιπλζον ςε βάροσ
του μιςκωτι εκ του νόμου ςυνζπεια και εννοείται δίχωσ αποηθμίωςθ του μιςκωτι για τισ
βελτιϊςεισ που κα ζχει κάνει ςτο μίςκιο.
Άρκρο 11: ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε πενιντα (50) ζτθ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ
για άλλα ςαράντα εννζα (49) ζτθ.
O μιςκωτισ κα αναλάβει το ςφνολο τθσ δαπάνθσ καταςκευισ των εγκαταςτάςεων, ι
μελλοντικισ, ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ ι ανακαταςκευισ του ακινιτου.
Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
και του πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ του μιςκίου μεταξφ του Διμου και του
πλειοδότθ (μιςκωτι) και λιγει τθν αντίςτοιχθ θμεροχρονολογία μετά τθ ςυμπλιρωςθ των
πενιντα (50) ετϊν, εκτόσ εάν χρθςιμοποιθκεί θ δυνατότθτα ανανζωςθσ για τα επόμενα
ςαράντα εννζα (49) ζτθ, οπότε κα λιξει κατά τθν θμεροχρονολογία μετά τθν ανανζωςθ.
Σιωπθρι ανανζωςθ ι παράταςθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, μετά τθν ανωτζρω
ςυμπεφωνθμζνθ, απαγορεφονται, όπωσ επίςθσ και θ παραμονι του μιςκωτι ςτο μίςκιο
μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, από οποιαδιποτε αιτία. Τυχόν χρθματικά ποςά, τα οποία κα
ειςπράξει ο Διμοσ Βόλβθσ κατά το χρόνο αυτό, δεν κα κεωροφνται μιςκϊματα, αλλά
αποηθμίωςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου από το μιςκωτι για τθ μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ
αυτοφ, θ δζ τυχόν είςπραξθ αυτι κακ' εαυτι από το Διμο, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα
ζχει τθν ζννοια τθσ ρθτισ ι ςιωπθρισ αναμίςκωςθσ ι παράταςθσ του χρόνου διάρκειασ
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τθσ μίςκωςθσ και ο Διμοσ δικαιοφται να επιδιϊξει τθν ζξωςθ του μιςκωτι με κάκε νόμιμο
μζςο, κακϊσ και λοιπζσ αποηθμιϊςεισ.
Η ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ ςτο ςφνολό τθσ κα γίνεται υποχρεωτικά με
πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ και βάςει του τεκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ. Κατά
τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ οφείλει να παραδϊςει το μίςκιο με πρωτόκολλο
παράδοςθσ – παραλαβισ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του Διμου Βόλβθσ μαηί με όλεσ
τισ εγκαταςτάςεισ, κτιριακζσ και λοιπζσ υποδομζσ που καταςκεφαςε, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, τθν προςφορά του και τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ελεφκερεσ
από όποια βάρθ και απαιτιςεισ, ςε καλι κατάςταςθ, μετά τισ τυχόν προςκικεσ και
βελτιϊςεισ, οι οποίεσ όλεσ παραμζνουν επ’ ωφελεία του ακινιτου, δίχωσ να δικαιοφται να
αφαιρζςει οποιοδιποτε οικοδομιςιμο υλικό, παρά μόνον κινθτά πράγματα και όχι όλα,
παρά μόνον όςα δεν ζχουν ιδθ ενςωματωκεί με τα κτίρια.
Άρκρο 12: ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
12.1. Ο μιςκωτισ που κα αναδειχκεί από το διαγωνιςμό υποχρεοφται να εκτελζςει με
αποκλειςτικι φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ του όλεσ τισ εργαςίεσ ανζγερςθσ τθσ
τουριςτικισ μονάδασ, κακϊσ και του κεματικοφ πάρκου ι λοιπϊν καταςκευϊν και να
υλοποιιςει επενδυτικό ςχζδιο, με αποκλειςτικι φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, χωρίσ
δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ του με μιςκϊματα, ζτςι ϊςτε το μίςκιο να αξιοποιθκεί κατά τον
καλφτερο δυνατό τρόπο, ιτοι με τθ δθμιουργία και λειτουργία ςφγχρονθσ τουριςτικισ
επιχείρθςθσ, με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και το χαρακτιρα του ακινιτου εκ τθσ κζςεϊσ
του και υψθλζσ προδιαγραφζσ λειτουργίασ, με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31θ.12.2023 ι
διαηευκτικά πζντε (5) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
12.2 Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία αυτισ τθσ τουριςτικισ μονάδασ
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: καταςκευζσ, ανεγζρςεισ, ςτατικότθτα, κακαιρζςεισ, ζργα
υποδομισ, οικοδομικζσ εργαςίεσ εντόσ του ακινιτου και περιμετρικά αυτοφ, εγκατάςταςθ
πλιρουσ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εγκαταςτάςεισ πυραςφάλειασ, εγκατάςταςθ
ςφγχρονου ςυςτιματοσ ψφξθσ και κζρμανςθσ (air-condition κλπ), υδραυλικζσ
εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό επιχείρθςθσ, διαμορφϊςεισ περιβάλλοντοσ χϊρου και κάκε
εργαςία που κα απαιτθκεί ϊςτε να δθμιουργθκεί μια ποιοτικι ξενοδοχειακι ι/και εν
γζνει τουριςτικι μονάδα, κεματικό πάρκο κλπ.. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα ςυνάδουν με τον χαρακτιρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Για
το λόγο αυτό και ςτισ κατ’ αρχιν υποχρεϊςεισ του μιςκωτι είναι το να καταςκευάςει ζνα
υπερςφγχρονο ςυγκρότθμα, όπου το ξενοδοχειακό αυτοφ μζροσ οφείλει να αξιολογείται
με 5 αςτζρεσ (*****).
12.3 Το αντικείμενο παροχισ του διαγωνιηομζνου περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ όλων των
απαιτοφμενων μελετϊν για τθν ζγκριςθ εργαςιϊν, τθ λιψθ οικοδομικϊν αδειϊν και
λοιπϊν εγκρίςεων, τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθν
ευκφνθ ζγκριςισ τθσ, τθν εκπόνθςθ όλων των απαιτοφμενων μελετϊν για τθ λιψθ
ςχετικϊν αδειϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τθ διαςφάλιςθ τυχόν χρθματοδότθςθσ και τθ
ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων, τθν καταςκευι του Ζργου, τον πλιρθ εςωτερικό και
εξωτερικό εξοπλιςμό (επιπλϊςεισ, περιφράξεισ κλπ.), τθ λειτουργία τθσ τουριςτικισ
μονάδασ μζχρι το πζρασ τθσ περιόδου εκμίςκωςθσ, τθ ςυντιρθςι τουσ και τθ διατιρθςι
τουσ ςε άριςτθ κατάςταςθ, για όλο το χρόνο τθσ εκμίςκωςθσ και τθν καταβολι ςτο Διμο
των οριηομζνων μιςκωμάτων.
12.4 Στο χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του Ζργου κα τεκοφν όλεσ οι τμθματικζσ
προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, ζτοιμου προσ λειτουργία (ςυμπλθρωματικζσ
μελζτεσ, καταςκευι των ζργων, εξοπλιςμόσ, ςτελζχωςθ, οργάνωςθ κλπ.).
12.5 Σε περίπτωςθ που επζλκει μεταβολι ςτο πολεοδομικό κακεςτϊσ τθσ περιοχισ, που να
επιτρζπει τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ (επζκταςθ) των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, δφναται
ο πλειοδότθσ να υποβάλει ςχετικό αίτθμα προσ το Διμο, ςυνοδευόμενο από
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ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ. Αρμόδιο όργανο για να αποφαςίςει ςχετικά, κακϊσ και για τουσ
ειδικότερουσ όρουσ, είναι το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
12.6 Η ςυντιρθςθ τθσ τουριςτικισ μονάδασ αλλά και όλων των λοιπϊν υποδομϊν, κα
γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνεσ του μιςκωτι. Για όλθ τθ διάρκεια
τθσ μίςκωςθσ από πλευράσ του Διμου δεν υπάρχει καμία υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ,
αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ ηθμιϊν του μιςκίου, των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ
του. Οποιαδιποτε προςκικθ, τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου επιτρζπεται μόνον
μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ και με προδιαγραφζσ που κα κζτει ο Διμοσ.
Κατά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, οι παραπάνω καταςκευζσ
(κτίρια, λοιπζσ εγκαταςτάςεισ), λοιπά ςτοιχεία, προςκικεσ, τροποποιιςεισ και
μεταρρυκμίςεισ παραμζνουν προσ όφελοσ του μιςκίου και επιφυλάςςεται ο Διμοσ να
αξιϊςει τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. Ο μιςκωτισ
υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο και τον περιβάλλοντα αυτοφ χϊρο ςε άριςτθ κατάςταςθ
από πλευράσ κακαριότθτασ, υγιεινισ, τάξθσ κλπ. και να ςυμμορφϊνεται απολφτωσ με όλεσ
τισ υποδείξεισ των υπθρεςιϊν του Διμου και των λοιπϊν αρμοδίων αρχϊν. O μιςκωτισ
οφείλει να μεριμνά για τθ διατιρθςθ τθσ κατοχισ του μιςκίου και των υπζρ αυτοφ
δουλειϊν και να αποκροφει αμζςωσ με κάκε νόμιμο μζςο οιαδιποτε κατάλθψθ, διεκδίκθςθ
ι διατάραξθ των δικαιωμάτων αυτοφ από οποιονδιποτε και αν γίνεται, με τθν άςκθςθ
όλων των αγωγϊν του εκμιςκωτι, που ειδικά για το ςκοπό αυτό εκχωροφνται ςε αυτόν.
12.7 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμά του για διεξαγωγι ενδελεχοφσ ελζγχου ανά ζτοσ ι
όποτε ο ίδιοσ κρίνει για τθ διαπίςτωςθ ςυμμόρφωςθσ του μιςκωτι ςτουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ και ιδιαιτζρωσ ςε αυτοφσ που αφοροφν ςτθν καταςκευι, ςυντιρθςθ, επιςκευι
και εν γζνει λειτουργικότθτα των κτιρίων και τθν φπαρξθ τυχόν αυκαιρεςιϊν μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
12.8 Ο μιςκωτισ, κατά τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων ζργων ςτο μίςκιο και ςτον
περιβάλλοντα χϊρο, ζχει υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά
πολεοδομικζσ, υγειονομικζσ, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ, τυχόν δζ διοικθτικά ι
άλλα πρόςτιμα επιβαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Ο μιςκωτισ είναι
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ ςυμμόρφωςθ των μελετϊν και των καταςκευϊν ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, οφείλει δζ να λάβει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ, προκειμζνου οι
εργαςίεσ εντόσ του μιςκίου να είναι ςφννομεσ και να κατακζςει ζγκαιρα αντίγραφα
αυτϊν ςτο Διμο Βόλβθσ. Υποχρεοφται επίςθσ ο μιςκωτισ να υποβάλει ςτο Διμο Βόλβθσ,
με το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςχζδια, από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι καταςκευάςτθκε και λειτουργεί θ ωσ άνω τουριςτικι μονάδα.
12.9 Σε περίπτωςθ τυχόν δθμιουργίασ αυκαιρζτων καταςκευϊν από το μιςκωτι, ο Διμοσ
δεν κα φζρει καμία ευκφνθ και, αν τυχόν επιβλθκεί κατ’ αυτοφ οιοδιποτε πρόςτιμο ι
άλλθσ φφςεωσ κφρωςθ, αυτά κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ του μιςκωτι, από τον οποίο ο
Διμοσ κα τα αξιϊςει, ενϊ κα ςυντρζχουν ςτο ακζραιο και όλα τα υπόλοιπα δικαιϊματα του
Διμου ςε βάροσ του μιςκωτι.
12.10 Ο Διμοσ Βόλβθσ δικαιοφται, δια των οργάνων και εκπροςϊπων του, να επιβλζπει
τισ εργαςίεσ του μιςκωτι, χωρίσ όμωσ αυτό κατ’ ουδζνα τρόπο να ςυνεπάγεται ανάλθψθ
οιαςδιποτε ευκφνθσ για τθ ςυμμόρφωςθ του μιςκωτι ςτισ υποχρεϊςεισ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα.
12.11 Ο μιςκωτισ, κατά τθν εκτζλεςθ και λειτουργία του Ζργου: α) οφείλει να αξιοποιιςει
κατ’ ελάχιςτο ςε ποςοςτό 80% εργατοτεχνικό προςωπικό (ειδικοτιτων ΥΕ και ΔΕ),
προερχόμενο από το Διμο Βόλβθσ, που διαμζνει μόνιμα ςτο Διμο και β) δεςμεφεται να
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια να αξιοποιιςει επιςτθμονικό προςωπικό (ειδικοτιτων
ΡΕ και ΤΕ,) που διαμζνει μόνιμα ςτο Διμο Βόλβθσ ι προζρχεται από αυτόν.
12.12 Ο μιςκωτισ φζρει αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ,
αςφαλιςτικισ και περί αςφάλειασ εργαηομζνων νομοκεςίασ, κατά τθν εκτζλεςθ των
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ανωτζρω εργαςιϊν, τυχόν δζ διοικθτικά ι άλλα πρόςτιμα επιβαρφνουν αποκλειςτικά και
μόνο τον ίδιο.
12.13 Ο μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει τα προβλεπόμενα ζργα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
καταςκευισ τουσ, κατά παντόσ κινδφνου εργολαβίασ, για ποςό ίςο προσ τον
προχπολογιςμό των ζργων. Ομοίωσ, να αςφαλίηει τισ εγκαταςτάςεισ κατά παντόσ
κινδφνου (πυρκαγιάσ, ςειςμοφ, πλθμμφρασ, κεομθνίασ κλπ.) και για πάςα αςτικι ευκφνθ,
τα δζ ςυμβόλαια κα κατατίκενται αμελθτί ςτο Διμο.
12.14 Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τουσ προβλεπόμενουσ από τουσ νόμουσ
κανόνεσ υγιεινισ, να προβαίνει ςε ςυχνι ςυντιρθςθ των κτιρίων, τόςο εςωτερικά όςο και
εξωτερικά και να προβαίνει κακθμερινά ςε κακαριότθτα του χϊρου εντόσ και εκτόσ των
κτιρίων και λοιποφ περιβάλλοντοσ χϊρου, με επιμζλεια και δαπάνθ του. Ο μιςκωτισ
οφείλει, με δικά του ζξοδα, να καταςκευάηει, επιςκευάηει, ςυντθρεί, αναβακμίηει το
ςφνολο του μιςκίου, με τα ςε αυτό ενυπάρχοντα και τον περιβάλλοντα αυτοφ χϊρο, όπωσ
επίςθσ να αποκακιςτά κάκε φκορά που δθμιουργείται ςτο μίςκιο, είτε προξενικθκε από
τον ίδιο, είτε από το προςωπικό αυτοφ, είτε από τρίτο, ανεξάρτθτα αν προζρχεται από
ςυνικθ ι όχι χριςθ, χωρίσ καμία αξίωςθ για αποηθμίωςθ από το Διμο, ενϊ οποιαδιποτε
καταςκευι και μελλοντικι αναβάκμιςθ, μεταρρφκμιςθ κ.λ.π., τόςο αναγκαία, όςο και
πολυτελισ, παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου και άρα του ιδιοκτιτθ Διμου, μετά τθ
λιξθ τθσ μίςκωςθσ και ουδεμία αξίωςθ δφναται μελλοντικά να εγείρει ο μιςκωτισ. Ρριν
από κάκε ουςιϊδθ επζμβαςθ ςτο μίςκιο, ο μιςκωτισ κα πρζπει να ενθμερϊνει το Διμο
και να λαμβάνει ςχετικι άδεια.
12.15 Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να μεταχειρίηεται το μίςκιο με επιμζλεια και κατά
τρόπο που να μθ κίγει τα χρθςτά ικθ, τθν θςυχία, τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
περιοίκων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
12.16 Αν το κτίριο ι μζροσ του καταςτραφεί από υπαιτιότθτα του μιςκωτι ι
προςτθκζντοσ του, ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε πλιρθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ι ςε
πλιρθ αποηθμίωςθ του Διμου.
12.17 Πλεσ οι δαπάνεσ που κα γίνουν ςτο μίςκιο, που αφοροφν ςε μόνιμεσ καταςκευζσ,
είτε επωφελείσ, είτε αναγκαίεσ, είτε και πολυτελείσ, κα παραμζνουν προσ όφελοσ του
μιςκίου, μετά τθ λφςθ ι λιξθ τθσ μίςκωςθσ, χωρίσ να γεννάται δικαίωμα αφαίρεςθσ ι
καταβολισ αποηθμιϊςεωσ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι, οφτε και κατά τισ διατάξεισ περί
αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ.
12.18 Απαγορεφεται οποιαδιποτε διαρρφκμιςθ, μετατροπι, προςκικθ και καταςκευι ςτο
μίςκιο, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ από το Διμο ι λοιπζσ αρμόδιεσ Αρχζσ. Σε
περίπτωςθ που πραγματοποιθκοφν τζτοιουσ είδουσ διαρρυκμίςεισ κ.λ.π. (πάντα φςτερα
από ζγκριςθ του Διμου), όλα τα ζξοδα κα επιβαρφνουν το μιςκωτι (αγορά υλικϊν,
τοποκετιςεισ-καταςκευζσ, αποδοχζσ εργατϊν, εργοδοτικζσ και εργατικζσ ειςφορζσ κ.λ.π.).
Σε περίπτωςθ που γίνουν καταςκευζσ, προςκικεσ κ.λ.π. ςτο μίςκιο άνευ αδείασ του Διμου,
ο εκμιςκωτισ δφναται να αξιϊςει αηθμίωσ τθν αποξιλωςθ των καταςκευϊν και επαναφορά
του μιςκίου ςτθν προτζρα κατάςταςθ, κα κεωρείται δζ ςπουδαίοσ λόγοσ καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ.
12.19 Μπορεί, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ με πλιρθ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ και,
όπου απαιτείται και μελζτθ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διμου, ο μιςκωτισ να προβεί και
ςε επιπλζον ι και νζεσ εργαςίεσ/ζργα, πζραν των αρχικϊσ εγκεκριμζνων.
12.20 Μετά τθν καταςκευι κτιρίων ςτο μίςκιο, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προβεί ςε
ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (Ρ.Ε.Α.), βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
12.21 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να φροντίςει με δαπάνεσ του για τθν ζκδοςθ όλων των
απαιτοφμενων αδειϊν για τισ εργαςίεσ ανζγερςθσ, οφείλει δζ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ να κατακζςει α) τισ αιτιςεισ για τθ λιψθ των αδειϊν,
κακϊσ και β) βεβαίωςθ επαρκοφσ κεφαλαίου τθσ τάξεωσ του 10% του φψουσ τθσ
επζνδυςθσ. Εντόσ του 2ου ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ
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υποχρεοφται να κατακζςει βεβαίωςθ επαρκοφσ κεφαλαίου τθσ τάξεωσ του 10% (πλζον
του αρχικοφ 10%) του φψουσ τθσ επζνδυςθσ και ςυνολικά 20% του φψουσ τθσ επζνδυςθσ.
Η βεβαίωςθ επαρκοφσ κεφαλαίου κα προζρχεται από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα, πιςτωτικό
ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, να
ζχει εκδοκεί ςτο όνομα μιςκωτι και να απευκφνεται ςτο Διμο Βόλβθσ.
12.22 Οι παραπάνω εργαςίεσ, που κα αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρρόταςθ και κα κατακζςει
ο μιςκωτισ μαηί με τθν προςφορά του, κα πρζπει να εκτελεςτοφν το αργότερο ζωσ τθν
31θ.12.2023 ι διαηευκτικά πζντε (5) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
12.23 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτο Διμο εγγράφωσ τθν θμερομθνία
ζναρξθσ και περαίωςθσ των εργαςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ και διαπίςτωςθ τθσ
εκτζλεςθσ αυτϊν από αρμόδια Επιτροπι του Διμου που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του
Δθμάρχου και θ οποία είναι υποχρεωμζνθ με το πζρασ των εργαςιϊν να ςυντάξει ςχετικι
βεβαίωςθ για τθν καλι εκτζλεςθ και αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ςε ςυνεννόθςθ με τθν
αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ. Η παράβαςθ των παραπάνω προκεςμιϊν εκ μζρουσ του
μιςκωτι παρζχει ςτο Διμο το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του Κ.Ρολ.Δ.. Κάκε κτίριο και κάκε άλλθ εγκατάςταςθ που κα
πραγματοποιθκεί επί του μιςκίου παραμζνουν προσ όφελοσ αυτοφ, άνευ δικαιϊματοσ
αφαίρεςθσ ι αποηθμίωςθσ του μιςκωτι, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
προ του ςυμβατικοφ χρόνου αυτισ.
12.24 Η μίςκωςθ κα λφεται αηθμίωσ και για τα δφο μζρθ, χωρίσ κανζνα μζροσ να φζρει
ευκφνθ αποηθμίωςθσ του άλλου, πλθν τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν που τυχόν επζλκουν ςτο
ακίνθτο από το μιςκωτι, μόνο ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ οικοδομικισ
άδειασ και θ χοριγθςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ο
μιςκωτισ δζ ζχει προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και διορκϊςεισ των ςχεδίων του κατά
τισ υποδείξεισ των αρμοδίων υπθρεςιϊν και παρόλα αυτά δεν μποροφν να λθφκοφν οι
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ για λόγουσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν.
12.25 Γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ότι ο παρόν όροσ ςυνιςτά ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ, τον
οποίο τα μζρθ κρίνουν ςπουδαίο, οιαδιποτε δζ παραβίαςθ αυτοφ ςυνιςτά άνευ άλλου
τινόσ λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, κακϊσ και
κατάπτωςθσ τθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ.
Άρκρο 13: ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ - ΦΟΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ
Το ςφνολο των δαπανϊν κα βαρφνει το μιςκωτι και κα καλυφκεί από ίδια ι/και
δανειακά κεφάλαια. Ο μιςκωτισ οφείλει να εξαςφαλίςει ζνα ςθμαντικό ποςό ιδίων
κεφαλαίων, κακϊσ και επιπλζον τισ τυχόν απαιτοφμενεσ πθγζσ δανειακϊν κεφαλαίων. Ο
μιςκωτισ αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ μελζτθ, αδειοδότθςθ,
καταςκευι, ςυντιρθςθ, αςφάλιςθ, λειτουργία και χρθματοδότθςθ του Ζργου. Ο Διμοσ
Βόλβθσ δεν οφείλει να προςφζρει το ακίνθτο ωσ εγγφθςθ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ ι να
δεχτεί να εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ επ’ αυτοφ και για τισ εξαςφαλίςεισ του τυχόν
δανείου υπεφκυνοσ κα είναι μόνο ο μιςκωτισ.
Το Ζργο δεν είναι επί τθσ παροφςθσ ενταγμζνο ςε κανζνα πρόγραμμα επιδότθςθσ ι
επιχοριγθςθσ. Ο μιςκωτισ ζχει το δικαίωμα να εντάξει το ζργο καταςκευισ, ανζγερςθσ
και μετζπειτα ανακαίνιςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου των κτιριακϊν και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων ςε πρόγραμμα επιδότθςθσ ι επιχοριγθςθσ. Σε καμία περίπτωςθ θ
ενδεχόμενθ επιχοριγθςθ ι επιδότθςθ δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ του
Ζργου.
Ο Διμοσ δφναται να ςυνδράμει το μιςκωτι για τθν επιδίωξθ οποιαςδιποτε νομικά
και πραγματικά επιτρεπτισ επιχοριγθςθσ και επιδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου
και πάντα μόνο μζςα ςτο πλαίςιο των δυνατοτιτων του. Σε κάκε περίπτωςθ, δεν εγγυάται
τθν τελικι υπαγωγι τθσ επζνδυςθσ ςε προγράμματα επιδότθςθσ ι επιχοριγθςθσ από
οποιονδιποτε φορζα.
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Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τζλθ, δαςμοφσ και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι
δικαίωμα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ΔΕΚΟ, άλλων ΝΡΔΔ, όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ
διατάξεισ. Ομοίωσ, το Ζργο δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ, τον Φ.Ρ.Α. και από κάκε
άλλο φόρο, τζλοσ, δικαίωμα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, των Ταμείων και των
Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν (Ι.Κ.Α. κλπ.), που αφοροφν γενικά ςτθν καταςκευι αυτοφ.
Διευκρινίηεται ότι αν μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ επιβλθκοφν νζεσ επιβαρφνςεισ ι καταργθκοφν παλαιζσ ι τροποποιθκοφν οι ιςχφουςεσ, τα
αντίςτοιχα ποςά κα είναι ςε βάροσ ι ςε όφελοσ του Ζργου αντίςτοιχα.
Τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ των εγκαταςτάςεων βαρφνονται με όλεσ τισ
επιβαρφνςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Άρκρο 14: ΧΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Το μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί από το μιςκωτι με τρόπο ϊςτε να εξυπθρετιςει
υπθρεςίεσ τουριςτικισ μονάδασ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί το μίςκιο ςφμφωνα με τον προοριςμό
του, δθλ. για τουριςτικοφσ ςκοποφσ και ειδικότερα για τθν ανζγερςθ τουριςτικισ μονάδασ
υψθλϊν προδιαγραφϊν τουλάχιςτον 5 αςτζρων και ςυναφϊν προσ αυτιν υποςτθρικτικϊν
υπθρεςιϊν, με προτεραιότθτα τθ δθμιουργία κεματικοφ πάρκου, κακϊσ και πάρκου
αναψυχισ και διαςκζδαςθσ των επιςκεπτϊν (ανάπτυξθ ξενοδοχειακϊν και εν γζνει
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, ακόμθ δζ και δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ, ςυνεδριακοφ,
ακλθτικοφ, εκκλθςιαςτικοφ, μακθτικοφ, ιατρικοφ τουριςμοφ και οικοτουριςμοφ),
απαγορευομζνθσ ρθτϊσ κάκε μελλοντικισ (μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου
ςυμφωνθτικοφ) μεταβολισ τθσ χριςθσ του.
Η χριςθ τθσ παραλίασ μπροςτά από το μίςκιο, με τοποκζτθςθ ομπρελϊν,
κακιςμάτων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ των λουομζνων και πελατϊν του
κακορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Οποιαδιποτε μεταβολι τθσ χριςθσ του μιςκίου απαγορεφεται ρθτά, δίχωσ τθν
προθγοφμενθ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι Διμου. Επίςθσ, επί
ποινι καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ, για λόγουσ τόνωςθσ τθσ τοπικισ αγοράσ και ςτο
πλαίςιο του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, απαγορεφεται ο μιςκωτισ να διακζτει ςτθν εγχϊρια
και αλλοδαπι αγορά all inclusive ι super all inclusive ι ultra all inclusive ι παρεμφερι
πακζτα, που ζχουν τθν ζννοια του «όλα εντόσ τιμισ», εκτόσ από αντίκετθ μελλοντικι
ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν και μόνον εφόςον αλλάξουν άρδθν οι τοπικζσ ι εγχϊριεσ
αγορζσ ςτο κζμα αυτό.
Σε κάκε προςφορά πρζπει να αναγράφεται θ προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου και
αναλυτικότερα όλων των υποδομϊν που πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτο ακίνθτο.
Άρκρο 15: ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Ο μιςκωτισ οφείλει, με δικζσ του ενζργειεσ και ζξοδα, εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να μεριμνιςει και να προβεί ςτθν ζκδοςθ κάκε είδουσ αδειϊν
κ.λ.π. για τισ καταςκευζσ επί του μιςκίου, κακϊσ και για τθν εκάςτοτε χριςθ και
λειτουργία του μιςκίου.
Στθν περίπτωςθ που οι απαιτοφμενεσ άδειεσ κ.λ.π. για τθ λειτουργία του δε
χορθγθκοφν ςτο μιςκωτι ι αν τυχόν ανακλθκοφν αυτζσ, καμία ευκφνθ δεν μπορεί να
προκφψει ςε βάροσ του Διμου και καμία αποηθμίωςθ δεν μπορεί να αξιωκεί από το
μιςκωτι, ενϊ θ μιςκωτικι ςφμβαςθ ςυνεχίηει να είναι κακ’ όλα ιςχυρι, ειδικά ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του μιςκωτι.
Άρκρο 16: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Ο μιςκωτισ είναι υπεφκυνοσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 13/08 (ΦΕΚ 1506Β/08)
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ, όπωσ ιςχφει, για τθν ζκδοςθ και ανανζωςθ του πιςτοποιθτικοφ
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πυραςφάλειασ, για τθν αμοιβι του μθχανικοφ που κα ελζγχει τισ εγκαταςτάςεισ
πυραςφάλειασ ι τυχόν κα επικαιροποιεί τα ςχζδια, εφόςον απαιτείται, κακϊσ και τισ
εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, προςκικθσ ι εκςυγχρονιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ
πυραςφάλειασ, προκειμζνου να εναρμονιςτεί με τισ απαιτιςεισ τθσ τρζχουςασ
νομοκεςίασ. Επίςθσ, θ αγορά του απαιτοφμενου πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ βαρφνει
αποκλειςτικά το μιςκωτι.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ να ζχει
εγκατεςτθμζνο, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ, πλιρεσ δίκτυο
πυραςφάλειασ, που να καλφπτει το ςφνολο των εγκαταςτάςεων και του περιβάλλοντοσ
χϊρου.
Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ
υποχρεοφται, ωσ ςυμβατικι του υποχρζωςθ, να αςφαλίςει ςε Ελλθνικι αςφαλιςτικι
εταιρεία αποδοχισ του Διμου, με δικά του ζξοδα, κατ’ αρχιν το μίςκιο και μετά τισ
ανεγερκείςεσ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια, βοθκθτικοφσ χϊρουσ κλπ. και κα καλφπτει
όλουσ τουσ κινδφνουσ για το ςφνολο των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, με δικαιοφχο του
αςφαλίςματοσ για τθν καταςτροφι ι υποβάκμιςθ του ακινιτου το Διμο Βόλβθσ, κατά
παντόσ κινδφνου, όπωσ κλοπισ, πυρκαγιάσ, πλθμμφρασ, ςειςμοφ κλπ., κακϊσ και για
απϊλεια ειςοδιματοσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, για ποςό ςφμφωνο με τθν
αντικειμενικι αξία του ακινιτου, ζωσ και τθν αποπεράτωςθ αυτοφ, ζτςι ϊςτε, ςε
περίπτωςθ τυχόν επζλευςθσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, το μίςκιο να δφναται να
αποκαταςτακεί πλιρωσ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν παραπάνω αςφάλεια
μζχρι τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διακζςει
το ποςό τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ για τθν αποκατάςταςθ του μιςκίου, χωρίσ υπαίτια
κακυςτζρθςθ. Τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και οι τροποποιιςεισ-ανανεϊςεισ
τουσ πρζπει να υποβάλλονται ςτο Διμο Βόλβθσ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ ςφναψι
τουσ, άλλωσ ο τελευταίοσ δικαιοφται ςτθν επιβολι δίκαιθσ και εφλογθσ ποινικισ ριτρασ
ςε βάροσ του μιςκωτι ποςοφ 500,00 ευρϊ θμερθςίωσ, δικαιουμζνου του εκμιςκωτι να
καταγγείλει τθ μίςκωςθ για υπαίτια παράβαςθ των όρων αυτισ. Σε περίπτωςθ
ολοςχεροφσ καταςτροφισ του μιςκίου, τα μζρθ κα διαβουλευκοφν για τθν τφχθ τθσ
μίςκωςθσ.
Άρκρο 17: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ.
Ο μιςκωτισ, με τθν υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ αυτισ και δθλϊνει υπεφκυνα ότι ζλαβε γνϊςθ των
εγγράφων και των ςχεδίων του φακζλου τθσ δθμοπραςίασ και τθσ κατάςταςθσ του
μιςκίου, ότι ιλεγξε τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ του μιςκίου και το βρικε τθσ
απολφτου αρεςκείασ του και ότι ο Διμοσ δε φζρει καμία ευκφνθ ζναντί του για τθν
κατάςταςθ, ςτθν οποία ο τελευταίοσ το παραλαμβάνει. Ειδικότερα, ο μιςκωτισ δεν
μπορεί να αξιϊςει καμία αποηθμίωςθ, οφτε να ηθτιςει τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ μείωςθ
του μιςκϊματοσ, εξαιτίασ οποιουδιποτε λόγου, που αφορά ςτθν πραγματικι ι νομικι
κατάςταςθ (π.χ. ελαττϊματα που υπάρχουν ι ενδζχεται να προκφψουν), ςτθν οποία
ευρίςκεται και παραλαμβάνεται το μίςκιο. Αλλά και ο Διμοσ δεν ζχει υποχρζωςθ να
προβεί ςε οποιαδιποτε εργαςία ι καταβολι δαπάνθσ για το μίςκιο, για ολόκλθρο το
χρόνο τθσ μίςκωςθσ.
Επιπλζον, ο μιςκωτισ οφείλει να μεριμνά για τθν άρςθ κάκε καταπάτθςθσ
ι προςβολισ τθσ ιδιοκτθςίασ του Διμου και να το παραδϊςει, μετά τθ λιξθ τθσ
μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, με τα ςυςτατικά του μζρθ και τα παρακολουκιματά του ςε καλι
κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
Ειδικότερα, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει, με ςχετικό
πρωτόκολλο παράδοςθσ, κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, το μίςκιο ελεφκερο από κάκε
βάροσ, διαφορετικά κα ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του Διμου για κάκε ηθμία.
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Ορίηεται με τθ ςφμβαςθ ποινικι ριτρα ςε ποςοςτό 0,5 τοισ εκατό (0,5%) επί του
εκάςτοτε καταβαλλόμενου ετιςιου μιςκϊματοσ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ
παράδοςθσ του μιςκίου, ςε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ δεν παραδϊςει, όταν και όπωσ
προβλζπεται από τθν παροφςα, το μίςκιο, κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Η παροφςα
ποινικι ριτρα καταβάλλεται ανεξαρτιτωσ τθσ αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε άλλθ ηθμία
του Διμου και δεν αποκλείει οφτε περιορίηει το δικαίωμα περαιτζρω αποηθμίωςθσ του
Διμου, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για οποιονδιποτε λόγο, ο μιςκωτισ ζχει
δικαίωμα να αφαιρζςει μόνο τον κινθτό εξοπλιςμό που δεν ζχει ενςωματωκεί ι
εντοιχιςκεί ι εγκαταςτακεί μονίμωσ ςτο μίςκιο και που με δικζσ του δαπάνεσ ζχει
προμθκευτεί και εγκαταςτιςει (π.χ. μθχανιματα, ζπιπλα κλπ). Διευκρινίηεται ότι κινθτά
πράγματα, που κα ενςωματωκοφν ςτο μίςκιο κατά τα ανωτζρω (π.χ. A/C, βρφςεσ,
νυπτιρεσ, WC κλπ.), παραμζνουν ςε αυτό και επϋωφελεία αυτοφ και μετά τθ λφςθ τθσ
μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηεται παραπάνω, χωρίσ αξίωςθ αποηθμίωςθσ από το
μιςκωτι. Τοφτο ιςχφει ςαφϊσ και για όλεσ τισ καταςκευζσ, ανεγζρςεισ, κφριεσ ι
βοθκθτικζσ.
Επίςθσ, ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί κάκε υποχρεωτικι διάταξθ νόμου που αφορά ςτθ
λειτουργία του μιςκίου (π.χ. αςτυνομικζσ, πολεοδομικζσ, υγειονομικζσ, αςφαλιςτικζσ κ.ά.
διατάξεισ), κακϊσ και ςτθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των
εγκαταςτάςεων, του προςωπικοφ του και των τρίτων-πελατϊν του, ενϊ για κάκε ηθμία
που κα προκφψει ςε βάροσ του Διμου εξαιτίασ τθσ παράβαςθσ από το μιςκωτι των
ανωτζρω διατάξεων, κα οφείλεται αποηθμίωςθ από το μιςκωτι προσ το Διμο.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να εκδϊςει ςτο όνομά του όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο
και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ άδειεσ καταςκευισ-ανζγερςθσ και λειτουργίασ για το
ςφνολο των εγκαταςτάςεων.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να μεταφζρει ι ςυνδζςει επ’ ονόματί του –
τθσ επιχείρθςθσ-, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ τισ υπάρχουςεσ ι νζεσ
παροχζσ οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ (ενδεικτικά ρεφματοσ, φδατοσ και αποχζτευςθσ),
υπογράφοντασ τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ με πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ και τθ ΔΕΥΑ του
Διμου Βόλβθσ, καταβάλλοντασ προσ αυτοφσ τισ ςχετικζσ εγγυιςεισ (τισ οποίεσ κα
αναλαμβάνει κατά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ) και προςκομίηοντασ ςτο Διμο
τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ-ςυμβόλαιο με τον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ και φδατοσ.
Επίςθσ, υποχρεοφται να ςυνδζςει το κτιριακό ςυγκρότθμα με το κεντρικό αποχετευτικό
δίκτυο του Διμου Βόλβθσ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να εξοφλεί όλα τα ανωτζρω τζλθ και
λογαριαςμοφσ πριν αυτά καταςτοφν λθξιπρόκεςμα, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που
κατά το Νόμο ι τισ ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ ι τθν πρακτικι βαρφνει το μιςκωτι (όπωσ
π.χ. το τζλοσ χαρτοςιμου, τα πάςθσ φφςεωσ δθμοτικά τζλθ-κακαριότθτασ, φωτιςμοφ,
Δ.Φ., ΤΑΡ). Σε διαφορετικι περίπτωςθ, τα ποςά κα ειςπράττονται με ιςόποςθ κατάπτωςθ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, θ οποία
πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν πζρα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του
μιςκίου.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ςζβεται το περιβάλλον και να λαμβάνει κάκε μζτρο, ζτςι
ϊςτε να μθν υποβακμίηεται θ αξία του μιςκίου και να μθν παρενοχλοφνται οι περίοικοι.
Επιπλζον, ρθτά ςυμφωνείται ότι ο μιςκωτισ υποχρεοφται να δζχεται, ςε κακοριςμζνεσ
θμερομθνίεσ και ϊρεσ, που κα προκφπτουν μετά από κοινι ςυνεννόθςθ, δωρεάν
επιςκζψεισ των ςχολικϊν μονάδων του Διμου μασ ςτο κεματικό πάρκο του
ςυγκροτιματοσ.
Επίςθσ, υποχρεοφται ο μιςκωτισ να παραχωρεί δωρεάν ςτο Διμο τθ χριςθ του
ςυνεδριακοφ κζντρου του ςυγκροτιματοσ , κάκε φορά που ο Διμοσ κα ηθτά τοφτο και ςε
θμερομθνίεσ και ϊρεσ που κα αποτελοφν προϊόν κοινισ ςυνεννόθςθσ, προκειμζνου για
τθν ςε εκεί διενζργεια π.χ. πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και ομιλιϊν, με γνϊμονα τθν
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προϊκθςθ των δθμοτικϊν ςυμφερόντων, του δθμοτικοφ ζργου, του δθμοτικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ και του ςυνεδριακοφ εν γζνει τουριςμοφ.
Τζλοσ, ο μιςκωτισ οφείλει να καταςτιςει εμπράκτωσ εφκολθ τθν προςβαςιμότθτα ςτο
χϊρο του ςυγκροτιματοσ και ςυγκεκριμζνα οφείλει ιδίοισ εξόδοισ να διαμορφϊςει τισ
οδοφσ, που οδθγοφν από τον οικιςμό τθσ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ και καταλιγουν ςτο μίςκιομελλοντικό ςυγκρότθμα, από και προσ αυτό και από όλεσ τισ πλευρζσ και κατευκφνςεισ,
προκειμζνου για τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν.
Κατά το τελευταίο εξάμθνο (6) πριν τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο μιςκωτισ
υποχρεοφται να ανζχεται, ςε κατάλλθλεσ ϊρεσ και θμζρεσ, τθν επίςκεψθ των
εκπροςϊπων του Διμου Βόλβθσ με ενδιαφερόμενουσ νζουσ μιςκωτζσ.
Άρκρο 18: ΡΑΑΧΩΗΣΗ ΧΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Η ολικι παραχϊρθςθ του μιςκίου ςε τρίτον δεν επιτρζπεται, παρά μόνον μετά από
αντίκετθ ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν, με γνϊμονα το άρκρ. 11 Ρ.Δ. 34/1995, όπωσ αυτό
αντικαταςτάκθκε από το άρκρ. 116 Ν. 4072/2012. Σφμφωνα με αυτό, πζραν των ανωτζρω.
Επιτρζπεται πάντωσ και εφόςον δεν βλάπτονται τα ςυμφζροντα του Διμου (ςτα πλαίςια
τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ όπου ο μιςκωτισ αναλαμβάνει το ςφνολο τθσ
δαπάνθσ για τθν αξιοποίθςθ του ακινιτου), για τθν προςφορότερθ λειτουργία και
εκμετάλλευςθ του ακινιτου από τον μιςκωτι κακϊσ και για τθν αρτιότερθ παροχι
υπθρεςιϊν προσ το Κοινό, θ μερικι παραχϊρθςθ χριςεωσ και δι θ παραχϊρθςθ ςε τρίτουσ
τθσ χριςεωσ χϊρων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων που κα ανεγερκοφν με αποκλειςτικζσ
δαπάνεσ του μιςκωτι για τθ δθμιουργία τουριςτικισ μονάδοσ υψθλϊν προδιαγραφϊν ςυναφϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν - κεματικοφ πάρκου και πάρκου αναψυχισ και
διαςκζδαςθσ επιςκεπτϊν , μετά των αναγκαίων ακαλφπτων χϊρων .
Στθν περίπτωςθ ταφτθ, υπεφκυνοι ζναντι του εκμιςκωτι για τθν ορκι εκπλιρωςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τόςον ο μιςκωτισ
όςο και ο τρίτοσ – προσ ον θ παραχϊρθςθ χριςθσ. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο
τρίτοσ ι οι τρίτοι κα δεςμεφονται με τισ ςυμβάςεισ που κα υπογράφουν από όλουσ τουσ
όρουσ που δεςμεφουν με τθν παροφςα διακιρυξθ τον αρχικό μιςκωτι, κυρίαρχα δζ για
τθν υποχρζωςθ καταβολισ ςτο Διμο Βόλβθσ του 10‰ επί των ετθςίων ακακαρίςτων
εςόδων τουσ.
Βάςει των ανωτζρω, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο μιςκωτισ που πικανά κα
αποκτιςει το ανωτζρω δικαίωμα, πρζπει να το ανακοινϊςει αμζςωσ μετά τθ ςφνταξθ του
ςυμβολαίου υπεκμίςκωςθσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, υποβάλλοντασ
ςυγχρόνωσ και αντίγραφα αυτοφ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οφείλει να λθφκεί ςχετικι
άδεια του Διμου. Επιπλζον, τοφτο προχποκζτει να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ
τουριςτικισ μονάδασ, των δραςτθριοτιτων πάςθσ φφςεωσ, των υποςτθρικτικϊν προσ
αυτιν υπθρεςιϊν, του κεματικοφ πάρκου κλπ. και να μθν διακυβεφεται θ ορκι κατά τα
ανωτζρω και εντόσ του οριηόμενου ςκοποφ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο τελευταίοσ πλειοδότθσ-μιςκωτισ είναι
φυςικό πρόςωπο, επιτρζπεται ς' αυτόν, για μία (1) και μόνθ φορά, θ ςφςταςθ
προςωπικισ εταιρίασ (ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ) ι εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(ΕΡΕ), ι ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ (Ι.Κ.Ε.) ι Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.), θ οποία
κα αποτελζςει το φορζα εκμετάλλευςθσ του μιςκίου. Στθν περίπτωςθ αυτι, φυςικό
πρόςωπο και εταιρεία κα ευκφνονται αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο ζναντι του Διμου
Βόλβθσ, αναφορικά με τθν καταβολι του μιςκϊματοσ και τθν καλι εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Στθ ςυςτακθςομζνθ εταιρία ο μιςκωτισ υποχρεοφται να
ςυμμετζχει ςτο εταιρικό κεφάλαιο με ποςοςτό τουλάχιςτον τριάντα πζντε τοισ εκατό
(35%), ποςοςτό το οποίο κα πρζπει αποδεδειγμζνα, να διατθρεί, κακ’ όλο το χρονικό
διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπροςκζτωσ, ο μιςκωτισ κα πρζπει, κατά το ίδιο
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χρονικό διάςτθμα, να είναι διαχειριςτισ, νόμιμοσ εκπρόςωποσ και υγειονομικόσ και
αγορανομικόσ υπεφκυνοσ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο τελευταίοσ πλειοδότθσ-μιςκωτισ είναι
νομικό πρόςωπο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, επιτρζπεται να ιδρφςει υποκατάςτθμα
ςτθν Ελλάδα ι/και για μία (1) και μόνθ φορά να ςυςτιςει εταιρεία, θ οποία κα
αποτελζςει το φορζα εκμετάλλευςθσ του μιςκίου. Στθν περίπτωςθ ίδρυςθσ νζασ
εταιρείασ, ςτθ ςυςτακθςόμενθ εταιρία, κα μετζχει θ εταιρεία – πλειοδότθσ κατά ποςοςτό
35% και κα ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο με τθ μιςκϊτρια εταιρεία ζναντι του
Διμου Βόλβθσ, αναφορικά με τθν καταβολι του μιςκϊματοσ και τθν καλι εκτζλεςθ όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.
Η ςφςταςθ και κάκε τυχόν μελλοντικι μεταβολι του καταςτατικοφ τθσ
εταιρίασ κα γνωςτοποιείται, υποχρεωτικά εγγράφωσ, ςτο Διμο Βόλβθσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ νόμιμθ δθμοςίευςθ του
καταςτατικοφ. Με τθ γνωςτοποίθςθ, κα παραδίδεται ςτο Διμο επικυρωμζνο αντίγραφο
του δθμοςιευμζνου καταςτατικοφ.
Επίςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι ανϊνυμθ εταιρία,
οποιαδιποτε μεταβολι τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ αυτισ, θ οποία πάντωσ δεν επιτρζπεται
για όςο διάςτθμα εκκρεμεί θ ανζγερςθ του μιςκίου, κα γνωςτοποιείται ςτο Διμο Βόλβθσ
και κα υποβάλλονται, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, όλα τα ςχετικά νομιμοποιθτικά
ζγγραφα.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου, οι παραπάνω
ςυμβάςεισ και πράξεισ δεν κα αναγνωρίηονται από το Διμο Βόλβθσ και δεν κα τον
δεςμεφουν, επιπροςκζτωσ δζ ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, μθ αποκλειομζνθσ τθσ καταγγελίασ τθσ
παροφςασ και τθσ αναηιτθςθσ κάκε ηθμίασ που τυχόν κα υποςτεί ο Διμοσ από τθν
παραπάνω αιτία.
Άρκρο 19: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ςφμβαςθ λφεται κανονικά με τθ λιξθ του χρόνου για τον οποίο ςυμφωνικθκε.
Ρριν από τθν κανονικι λιξθ του χρόνου διάρκειάσ τθσ θ ςφμβαςθ λφεται:
1. Με νεότερθ ςυμφωνία, αποδεικνυόμενθ με ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ, με γνϊμονα
μόνον το δθμοτικό ςυμφζρον.
2. Σε περίπτωςθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου του μιςκωτι και μθ δυνατότθτα
δθμιουργίασ νζου ςχιματοσ.
3. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ του νομικοφ προςϊπου του μιςκωτι ςε πτϊχευςθ ι αναγκαςτικι
διαχείριςθ.
4. Σε περίπτωςθ κανάτου του μιςκωτι φυςικοφ προςϊπου, εφόςον οι κλθρονόμοι αυτοφ
δεν επικυμοφν να ςυνεχίςουν, ωσ κοινωνία κλθρονόμων, τθ μιςκωτικι ςχζςθ. Οι
κλθρονόμοι του μιςκωτι, αποκτοφν μιςκωτικό δικαίωμα βάςει όςων προβλζπονται ςτο
ιςχφον κλθρονομικό δίκαιο και τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ.
5. Στισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ για λόγουσ που προβλζπονται ςε όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςτισ διατάξεισ του Α.Κ. ι άλλων νόμων.
6. Κυρίαρχα, αναντίρρθτα και πζραν πάςθσ αμφιςβθτιςεωσ, ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ
του ςυμπεφωνθμζνου μιςκϊματοσ και λοιπϊν παροχϊν από πλευράσ μιςκωτι (π.χ. του
10‰ επί των ετθςίων ακακαρίςτων εςόδων του ςυνολικοφ ςυγκροτιματοσ), ο οποίοσ
αποτελεί καταρχιν λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.
Σε περίπτωςθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου ι κζςθσ του ςε εκκακάριςθ ι κιρυξισ
του ςε πτϊχευςθ και αναγκαςτικι διαχείριςθ και κατόπιν αυτϊν λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κατά τα ανωτζρω, ο Διμοσ κα ζχει όλα τα δικαιϊματα, που κα είχε ςε περίπτωςθ
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι τθν κατάπτωςθ, ωσ ποινι υπζρ του Διμου, των
εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν κατατεκεί για οποιονδιποτε λόγο ςτο Διμο, τθν κιρυξθ
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λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν όλων των μιςκωμάτων μζχρι τθ ςυμβατικι λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και τθν υποχρζωςθ του μιςκωτι να αποδϊςει άμεςα το μίςκιο, με
όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό και μθχανιματα, επιφυλαςςόμενοσ (ο Διμοσ) για τθν
ικανοποίθςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ του ηθμίασ.
Ο Διμοσ Βόλβθσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ, οι οποίοι ςτο ςφνολό τουσ κεωροφνται κρίςιμοι και ουςιϊδεισ, δικαιοφται,
αφοφ προθγουμζνωσ οχλιςει εγγράφωσ το μιςκωτι για ςυμμόρφωςθ ςτισ υποχρεϊςεισ
του, τάςςοντασ προσ τοφτο εφλογθ προκεςμία, εφ’ όςον παρζλκει άπρακτθ, να προβεί ςε
ενζργειεσ καταγγελίασ, να κεωριςει τθ ςφμβαςθ άμεςα λυκείςα, να προβεί ςε
διαδικαςίεσ ζξωςθσ του μιςκωτι, κακϊσ και να ηθτιςει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ, μθ αποκλειομζνθσ τθσ αναηιτθςθσ και κάκε άλλθσ ηθμίασ του.
Η δια καταγγελίασ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ που γίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου του Διμου, ζχει τισ παρακάτω ςυνζπειεσ :
α. Τθν κατάπτωςθ, ωσ ποινι, τθσ υπζρ του Διμου εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, που ζχει κατατεκεί, χωρίσ αυτι να ςυμψθφίηεται με οφειλόμενα μιςκϊματα.
β. Τθν κιρυξθ λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν όλων των μιςκωμάτων μζχρι τθ ςυμβατικι
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.
γ. Τθν υποχρζωςθ του μιςκωτι να παραδϊςει το μίςκιο τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται
ςτθν πρόςκλθςθ του Διμου για παράδοςθ. Αν ο πλειοδότθσ αρνθκεί ι κακυςτεριςει για
οποιοδιποτε λόγο τθν παράδοςι του, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει πλζον τθσ
αποηθμίωςθσ για τθ χριςθ αυτοφ και ποινικι ριτρα ίςθ με ποςοςτό 0,5 τοισ εκατό (0,5%)
επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου ετιςιου μιςκϊματοσ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ
παράδοςθσ του μιςκίου, κακϊσ και να αποβάλλει τον πλειοδότθ με κάκε νόμιμο μζςο και
να αξιϊςει περαιτζρω αποηθμίωςθ. Δθλαδι, εάν ο μιςκωτισ αρνθκεί ι κακυςτεριςει για
οποιονδιποτε λόγο τθν απόδοςθ του μιςκίου, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει
αποηθμίωςθ για τθ χριςθ του μιςκίου, θ οποία είναι ίςθ με το ςυμβατικό μίςκωμα, να
αποβάλει το μιςκωτι με κάκε νόμιμο μζςο και να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν
περαιτζρω ηθμίασ του.
Άρκρο 20: ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΤΕΣ
α. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται αυτοδίκαια ότι ο διαγωνιηόμενοσ
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και δεν
δφναται να υπαναχωριςει για οποιονδιποτε λόγο.
β. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ
προςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του
ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ που τζτοια ζγκριςθ αποδειχκεί ότι δεν
υπάρχει, θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ, ενϊ όποιεσ υποχρεϊςεισ προκφπτουν από τθν
παροφςα βαρφνουν τα φυςικά πρόςωπα που ςυνεβλικθςαν για λογαριαςμό του νομικοφ
προςϊπου.
γ. Τα πρόςωπα που επιτρζπεται να παρευρεκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
δθμοπραςίασ είναι οι ενδιαφερόμενοι ι εξουςιοδοτθμζνοι, ςφμφωνα με τθν παροφςα,
αντιπρόςωποι αυτϊν, με τθν προςκόμιςθ ειδικοφ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου,
κακϊσ και οι εγγυθτζσ τουσ, οι οποίοι όμωσ δεν δφνανται να παραςτοφν δια
πλθρεξουςίου.
δ. Αφοφ προκθρυχκεί νζοσ διαγωνιςμόσ μίςκωςθσ του ακινιτου, ο μιςκωτισ
υποχρεοφται να δζχεται αυτοφσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό αυτό
να εξετάςουν το μίςκιο.
ε. Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να δζχεται κάκε ζλεγχο από το Διμο, ωσ προσ τθν
τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ
του μιςκωτι να δεχκεί τον ανωτζρω ζλεγχο, ο Διμοσ μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
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αηθμίωσ και να επιδιϊξει τθν αποηθμίωςι του για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που
υποςτεί εξαιτίασ τθσ καταγγελίασ αυτισ.
ςτ. Πλοι οι όροι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ είναι ουςιϊδεισ και ςπουδαίοι και για το
λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αυτϊν, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε
καταγγελία τθσ μίςκωςθσ, να επιδιϊξει τθν αποβολι του μιςκωτι από το μίςκιο, τθν
απόδοςθ τθσ χριςεωσ του μιςκίου, ενϊ κάκε είδουσ εγγφθςθ που κα ζχει καταβλθκεί από
το μιςκωτι καταπίπτει υπζρ του Διμου και ο Διμοσ δφναται να διεκδικιςει τθν καταβολι
αποηθμίωςθσ για τυχόν περαιτζρω ηθμία του, θ οποία κα κακορίηεται δικαςτικά. Τυχόν
ακυρότθτα οποιουδιποτε όρου, είτε τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ είτε τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ του Διμου και
του τελικοφ πλειοδότθ, δεν ςυνεπάγεται τθν ακυρότθτα αυτισ (τθσ ςφμβαςθσ), θ οποία
εξακολουκεί κατά τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ να ιςχφει και να δεςμεφει τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ.
η. Κανζνα δικαίωμα για αποηθμίωςθ ςε βάροσ του Διμου δεν γεννάται ςε
περίπτωςθ καταγγελίασ ι λφςθσ τθσ μίςκωςθσ για οποιαδιποτε αιτία, ακόμθ και εξαιτίασ
βίαιθσ διακοπισ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, ακόμθ και αν οι λόγοι τθσ καταγγελίασ ι τθσ
λφςθσ αφοροφν ςτο Διμο.
θ. Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ ι τθν ερμθνεία τθσ
μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ, εφαρμοςτζο
κα είναι το Ελλθνικό Δίκαιο, ενϊ κάκε αςάφεια κα ερμθνεφεται προσ όφελοσ του Διμου.
Επίςθσ, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα ζχουν το δικαίωμα να προςφφγουν ςτο κεςμό τθσ
διαμεςολάβθςθσ, με επιλογι κοινοφ διαμεςολαβθτι, ςφμφωνα με το Νόμο.
κ. Κάκε κοινοποίθςθ προσ το μιςκωτι εξωδίκου εγγράφου ι δικογράφου που ζχει
ςχζςθ με τθν παροφςα μίςκωςθ, γίνεται νόμιμα ςτθ διεφκυνςθ του μιςκίου. Για χρονικό
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν κακ’ οιονδιποτε λφςθ ι λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ο
εκμιςκωτισ δικαιοφται να επιδίδει ςτο μίςκιο, κάκε ζγγραφο ι/και δικόγραφο, που
αφορά ςτθ μίςκωςθ.
ι. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κρίνονται κρίςιμοι και ςπουδαίοι και
αποτελοφν υποχρεωτικό περιεχόμενο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ακόμθ κι αν δεν γίνεται
ρθτι μνεία των όρων αυτϊν ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ.
ια. Η εκ μζρουσ του Διμου ςιωπθρι ανοχι παραβάςεωσ κάποιου όρου ι θ
πλθμμελισ ι μθ εφαρμογι τινόσ όρου τθσ παροφςασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν κεωρείται
τροποποίθςθ ι κατάργθςθ όρου τινόσ ι ςιωπθρι ζγκριςθ τθσ παραβάςεωσ.
ιβ. Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφ ζχει θ κείμενθ νομοκεςία.
Άρκρο 21: ΗΤΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα τθσ Δθμοπραςίασ, να
μθν κατακυρϊςει το αποτζλεςμα ςτον πλειοδότθ, εφόςον θ προςφορά του κρικεί
αςφμφορθ ι να ματαιϊςει οριςτικά τθν προςφορά ι να επαναλάβει τθ Δθμοπραςία, με ι
χωρίσ τροποποίθςθ των όρων, δίχωσ να γεννάται οποιοδιποτε ςχετικό δικαίωμα
αποηθμίωςθσ του πλειοδότθ και των λοιπϊν υποψθφίων που ζλαβαν μζροσ ςτθ
Δθμοπραςία.
Β. Ραρά το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ και όλα τα πλθροφοριακά
ςτοιχεία τθσ ζχουν ςυνταχκεί με καλι πίςτθ, οι ςυντάκτεσ τουσ ουδόλωσ υποςτθρίηουν ότι
αυτά είναι εξαντλθτικά ι ότι ζχουν επιβεβαιωκεί από ανεξάρτθτο φορζα. Οφτε ο Διμοσ,
οφτε θ Οικονομικι Επιτροπι, οφτε θ Οικονομικι Υπθρεςία, οφτε οποιοςδιποτε από τουσ
υπαλλιλουσ, εκπροςϊπουσ ι ςυμβοφλουσ αυτοφ ζχουν ι αποδζχονται οποιαδιποτε
ευκφνθ ςχετικά με τθν επάρκεια, ακρίβεια ι πλθρότθτα τθσ δθμοπραςίασ ι των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων αυτισ και ουδόλωσ δεςμεφονται ι παρζχουν οιαδιποτε ρθτι ι
τεκμαιρόμενθ εγγφθςθ, όςον αφορά ςτα ςτοιχεία αυτά, κατά τθ διεξαγωγι τθσ
δθμοπραςίασ ι ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ εκμίςκωςθσ. Συνεπϊσ, με τθν παροφςα οι
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ςυντάκτεσ αποποιοφνται οιαδιποτε ςχετικι ευκφνθ που πθγάηει από όλα τα παραπάνω. Τα
αναφερόμενα ςτο παρόν και όςεσ διευκρινίςεισ δοκοφν από τουσ υπαλλιλουσ του Διμου
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ, μόνον ενθμερωτικϊσ τουσ γνωρίηονται και
υποςτθρικτικϊσ για τθν πρόταςι τουσ και δεν δφνανται να δθμιουργιςουν οποιοδιποτε
δικαίωμα, απαίτθςθ ι αξίωςθ ςε βάροσ τουσ.
Άρκρο 22: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και κάκε ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε
θ Ελλθνικι. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι.
Τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ πρζπει,
επί ποινι απαραδζκτου, να είναι νομίμωσ μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα είτε από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ
«Apostille», ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν.
1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν
γίνεται είτε από Ζλλθνα δικθγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τθν
μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου εξωτερικϊν.
Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου των υποψθφίων, των διαγωνιηομζνων και του ανάδοχο
διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν του με τθν Υπθρεςία, με διάκεςθ
διερμθνζων.
Άρκρο 23: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
Η παροφςα διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βόλβθσ
(www.dimosvolvis.gr) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμαρχιακοφ Καταςτιματοσ,
ςτο δθμοςιότερο μζροσ τθσ ζδρασ του Διμου δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
πραγματοποίθςθ τθσ δθμοπραςίασ και κα δθμοςιευκεί μία φορά ςτθν εφθμερίδα
«ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ» Θες/νίκθσ.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων του Διμου βαρφνουν τον πλειοδότθ που
κα αναδειχκεί από τθ δθμοπραςία, ο οποίοσ οφείλει να ζχει εξοφλιςει τα αντίςτοιχα
τιμολόγια και να προςκομίςει τισ ςχετικζσ αποδείξεισ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 24: ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ
Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από το Γραφείο Εςόδων & Διαχείριςθσ
Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, τθλ. 23973-30231.
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ και του ςχετικοφ φακζλου του ακινιτου χορθγείται
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω
διεφκυνςθ, μζχρι τθν προθγουμζνθ θμζρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.

Ο Διμαρχοσ Βόλβθσ

Διαμαντισ Ι. Λιάμασ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α
Τεχνικι πρόταςθ αξιοποίθςθσ ςυνοδευτικι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να
περιλαμβάνει υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρρόταςθ Αξιοποίθςθσ - Επενδυτικό πλάνο» που
κα περιζχει τα ακόλουκα τεχνικά ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ του και τισ ακόλουκεσ υπεφκυνεσ
δθλϊςεισ: α) ζκκεςθ για τθ ςκοποφμενθ χριςθ του προσ εκμίςκωςθ ακινιτου απόλυτα
ςφμφωνθ με τα όςα ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ β) το χρονοδιάγραμμα των
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, γ) τθν ζκκεςθ μθχανικοφ για τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ και
εγκρίςεισ που ο τελικόσ μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκδϊςει ι να λάβει με δικι του
ευκφνθ, μζριμνα, ενζργειεσ και δαπάνεσ, μζχρι τθν τελικι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ που
κα εγκαταςτακεί ςτον υπό εκμίςκωςθ χϊρο, δ) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του
προςφζροντοσ ότι i) πριν τθν υποβολι τθσ οικονομικισ του προφοράσ και τθσ τεχνικισ του
πρόταςθσ αξιοποίθςθσ και ςε ικανό χρόνο ο προςφζρων ζχει επιςκεφκεί το μίςκιο που
περιγράφεται ανωτζρω ςτθ διακιρυξθ με τθ ςυνοδεία νομικοφ, φοροτεχνικοφ και τεχνικοφ
ςυμβοφλου και ζχει ελζγξει τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςι του με τθ ςυνδρομι των
ανωτζρω ειδικϊν επιςτθμόνων, ii) με βάςθ τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ, που ο
ίδιοσ διαπίςτωςε και όπωσ αυτι προζκυψε από τον, με αυτοπρόςωπθ αυτοψία τεχνικό,
φοροτεχνικό και νομικό ζλεγχό του, υποβάλλει τθν προςφορά του, χωρίσ θ περιγραφι των
ακινιτων ςτθ διακιρυξθ ι ςτθν ανακοίνωςθ ι αλλοφ να ςυνιςτά παραγωγικό αίτιο τθσ
βουλιςεϊσ του να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ι παραγωγικό αίτιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του ι τθσ τεχνικισ του πρόταςθσ, ε) υπεφκυνθ διλωςθ του ν.
1599/1986, με τθν οποία ο ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ κεωρεί μθ καταχρθςτικοφσ, νόμιμουσ και ςφμφωνουσ με τα
ςυναλλακτικά ικθ και τθν καλι πίςτθ και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και
ότι φζρει το βάροσ τθσ μεταβολισ των ςυνκθκϊν επί τα χείρω για όλθ τθ ςυμβατικι
διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ.
Επιπρόςκετα κάκε τεχνικι πρόταςθ κα πρζπει να είναι εναρμονιςμζνθ με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, να είναι ςφμφωνθ με τισ ιςχφουςεσ και
εφαρμοηόμενεσ πολεοδομικζσ και εν γζνει νομικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τυχόν
περιοριςμοφσ εκ τθσ φφςεωσ και κζςεωσ των ακινιτων, αποςκοπϊντασ ζτςι ςτο όφελοσ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ και τθσ εκνικισ οικονομίασ.

