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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

   Το  ΝΠ∆∆  «Σχολική  Επιτροπή  Β/θµιας  Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων» 
έχοντας  υπόψη  την  18η Πράξη (29-  08  -2013  –  θέµα  8ο  περί 
Εκµίσθωση  καταστηµάτων  στην  οδό  Τσουδερών)  του  ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  της  που  εγκρίνει  τους  όρους  της  παρούσας 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ διακήρυξης, διακηρύσσει ότι:
Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.3463/06  «Κώδικας  ∆ήµων  & 
Κοινοτήτων»  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  «Καλλικράτης»  σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του 270/81 Π.∆./τος «Περί καθορισµού των 
οργάνων  της διαδικασίας  και  των όρων  διενέργειας  δηµοπρασιών  για 
εκποίηση  ή  µίσθωση  πραγµάτων  των  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων» 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δηµόσια  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική  προφορική 
δηµοπρασία  για  την  εκµίσθωση ενός  ισογείου  καταστήµατος που 
βρίσκεται  πίσω  και  κάτωθι  του  1ου Γυµνασίου  Χανίων  επί  της  οδού 
Τσουδερών 34 Α, µε τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δηµοπρασία θα γίνει ενώπιον  της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών της Σχολικής Επιτροπής στα γραφεία της (οδός Κριάρη 
40 – 1ος όροφος) την  09-09-2013 ηµέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα  13.00 µ.µ. 
έως  13.30  µ.µ. (ώρα  λήξης  προσφορών)  µε  φανερές  πλειοδοτικές 
προσφορές  µε ελάχιστο  όριο  πρώτης προσφοράς  αυτό που καθορίζει 
το άρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 2ο

  Η µίσθωση θα είναι για 12 χρόνια και θα αρχίζει µε την υπογραφή της 
συµβάσεως  µισθώσεως,  που  θα  πρέπει  να  υπογραφεί  µέσα  σε  10 
ηµέρες  από  τη  γνωστοποίηση  στον  τελευταίο  πλειοδότη  της 
ολοκληρώσεως  της  προβλεποµένης  από  το  Νόµο  εγκριτικής 
διαδικασίας για το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας.
  Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η παράδοση του καταστήµατος 
για οποιονδήποτε λόγο, η έναρξη του χρόνου της συµβάσεως θ’ αρχίσει 
από την εγκατάσταση του µισθωτή που θα βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο 
εγκαταστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Το  µίσθιο  κατάστηµα  βρίσκεται  πίσω  και  κάτωθι  από  το  1ο Γυµνάσιο 
Χανίων, επί της οδού Τσουδερών αριθµ.  34 Α , έχει επιφάνεια  45. τ.µ. 
και θα χρησιµοποιηθεί ως εµπορικό κατάστηµα.
   Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να δηλώσει υπεύθυνα 
ότι  το  προορίζει  για  τη  χρήση  που  αναφέρεται  παραπάνω, 
απαγορευµένης της αλλαγής της χρήσης, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
άδεια του εκµισθωτή.
      Απαγορεύεται η εναπόθεση πραγµάτων, εµπορευµάτων ή άλλων 
αντικειµένων  έξω από το µίσθιο χώρο.  Ο µισθωτής  υποχρεούται   να 
διατηρεί  καθαρό  το  χώρο  έξω  και  πέριξ  του  µισθίου.  Η  χρήση 
εξωτερικού χώρου, άνευ αδείας του ∆ήµου, αποτελεί λόγο καταγγελίας 
της συµβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

   Για  να  γίνει  όποιος  επιθυµεί  δεκτός  στη  δηµοπρασία  πρέπει  να 
προσκοµίσει:
1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα.
2. Απόσπασµα   Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του 

τελευταίου  τριµήνου  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχει 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
του δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση, 
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε 
πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή 
αναγκαστικής  διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.

4. Γραµµάτιο  παρακαταθέσεως  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών  και 
∆ανείων  ή  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισµένης  στην  Ελλάδα 
Τράπεζας ποσού ίσου µε το  10% ενός (1) έτους µισθωµάτων του 
ορίου  της  πρώτης  προσφοράς  που  ορίζεται  στο  άρθρο  5  του 
παρόντος, για εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση 
επιστρέφεται  σε  αυτούς  που  θα  αποκλειστούν  από  τη  διαδικασία 
αµέσως  µετά  την ανακήρυξη  του τελευταίου πλειοδότη.  Η εγγύηση 
του  πλειοδότη  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  δηµοπρασία  θα 
αντικατασταθεί  κατά την υπογραφή  της σύµβασης  µισθώσεως από 
άλλη, καλής εκτέλεσης.

5. Αξιόχρεο  εγγυητή που  θα  υπογράψει  µαζί  µε  τον  πλειοδότη  τα 
πρακτικά  της  δηµοπρασίας  και  µετά  από  νόµιµη  έγκριση  της,  τη 
σχετική σύµβαση µισθώσεως.

          Ο  εγγυητής  αυτός  θα  είναι  αλληλέγγυος  και  εις  ολόκληρον 
υπεύθυνος  µαζί  µε  το  µισθωτή  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της 
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συµβάσεως,  παραιτούµενος  του  ευεργετήµατος  της  διαιρέσεως  και 
διζήσεως.
     Εάν  ο  µισθωτής  θελήσει  να  παρουσιάσει  άλλον  εγγυητή  που θα 
εγκριθεί  από  την  Επιτροπή  ∆ηµοπρασίας  κατά  την  υπογραφή  της 
συµβάσεως µισθώσεως, θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στη 
Σχολική  Επιτροπή  Β/θµιας  Εκπ/σης  ∆.  Χανίων,  µε  εκείνον  που  έχει 
υπογράψει το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο

   Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το 
ποσόν  των  400 € σύµφωνα  µε  την  17η Πράξη  (2013)  του  ∆.Σ.  της 
Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπ/σης ∆. Χανίων

   Το µηνιαίο µίσθωµα του καταστήµατος, όπως αυτό θα διαµορφωθεί 
µετά  τη  διεξαγωγή  της  δηµοπρασίας,  θα  αναπροσαρµόζεται  κάθε 
χρόνο ανάλογα µε την αύξηση του τιµαρίθµου.
Επιπλέον  ο  µισθωτής  υποχρεούται  στην  καταβολή  ολοκλήρου  του 
χαρτοσήµου  3,6%  επί  του  µηνιαίου  µισθώµατος  καθώς  και  στην 
καταβολή  των  δαπανών  για  την  εγκατάσταση  και  την  παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, τηλεφώνου κ.λ.π.
   Σε περίπτωση  που ο  µισθωτής  παραµείνει  στη  χρήση  του µισθίου 
πέραν της συµβατικής διάρκειας για οιονδήποτε λόγο, τότε ο µισθωτής 
θα  υποχρεούται  στην  πληρωµή  του  µηνιαίου  µισθώµατος, 
αναπροσαρµοζόµενου κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

     
 Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα και η 
δέσµευση  αυτή  µεταβιβάζεται  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους 
επόµενους,  ο  τελευταίος  των  οποίων  είναι  υπεύθυνος  για  την 
προσφορά  του  µέχρι  να  του  γνωστοποιηθεί  η  ολοκλήρωση  της 
προβλεποµένης  από  το  Νόµο  εγκριτικής  διαδικασίας,  οπότε  και 
καθίσταται οριστικός µισθωτής.
ΑΡΘΡΟ 7ο

  Αν κάποιος  πλειοδοτεί  για λογαριασµό  άλλου οφείλει  να το δηλώσει 
στην  Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  ∆ηµοπρασιών,  πριν  από  την  έναρξη  του 
διαγωνισµού και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόµιµο πληρεξούσιο, 
διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

     Το  µηνιαίο  µίσθωµα  πλέον  του  χαρτοσήµου  καταβάλλεται   
υποχρεωτικά  εντός  του  πρώτου  10ηµέρου  κάθε  µήνα  στο  Ταµείο 
εισπράξεως  της  Σχ.  Επιτροπής  Β/θµιας  Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων  µε 
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έγγραφη απόδειξη και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής 
κανένα άλλο αποδεικτικό µέσο, ούτε αυτός ακόµα ο όρκος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

   Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την έγγραφη άδεια 
της Σχολικής Επιτροπής και η µε οποιαδήποτε µορφή παραχώρηση της 
χρήσεως  αυτού  σε  τρίτους.  Επίσης  απαγορεύεται  ρητά  η  σιωπηρά 
αναµίσθωση ή υποµίσθωση του κατ/τος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

    Ο µισθωτής όταν λήξει ο χρόνος της µισθώσεως είναι υποχρεωµένος 
χωρίς να τον ενοχλήσει η εκµισθώτρια να εκκενώσει και παραδώσει το 
κατάστηµα  στην  ίδια  καλή  κατάσταση  που  το  παρέλαβε  και 
ενδεχοµένως το διαµόρφωσε.
   Επίσης  να  προσκοµίσει  εξοφληµένες  αποδείξεις  από  ∆ΕΗ,  ΟΤΕ, 
∆ΕΥΑΧ.
   Η παράδοση θα γίνει µε σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης που θα 
υπογράφεται  από  την  εκµισθώτρια  και  από  τον  µισθωτή  και  θα 
καταγράφονται στο ίδιο πρωτόκολλο και οι τυχόν βλάβες ή φθορές του 
µισθίου.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

   Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραδίδει στην εκµισθώτρια Σχ. 
Επιτροπή Β/θµιας  Εκπ/σης ∆ήµου Χανίων τη χρήση του µισθίου  κατά 
τη  συµφωνηθείσα  λήξη  της  µισθώσεως  ή  κατά  την  για  οποιανδήποτε 
αιτία  λύση της όσο χρόνο εξακολουθεί  να  αρνείται  την  παράδοση  της 
χρήσης, ή από αποκλειστική υπαιτιότητα του κατέστησε αυτή ανέφικτη, 
καταβάλλει στην εκµισθώτρια ως αποζηµίωση και ποινική ρήτρα ποσό 
ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του µισθώµατος που κατέβαλε κατά το 
τελευταίο προ τη λήξεως ή λύσεως της µισθώσεως µήνα ανάλογα µε το 
χρόνο καθυστέρησης απόδοσης του µισθίου.
   Σε  περίπτωση  όµως  που  µετά  από  νέα  δηµοπρασία  για  την 
εκµίσθωση  του  µισθίου  σε  νέο  µισθωτή  επετεύχθη  µεγαλύτερο 
µίσθωµα,  ο παλαιός  µισθωτής  που παραµένει  στη χρήση του µισθίου 
υποχρεούται  να  καταβάλλει  στον εκµισθωτή  αποζηµίωση  ίση προς το 
διπλάσιο  του  µισθώµατος  που  επετεύχθη  κατά  την  τελευταία  αυτή 
δηµοπρασία ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης απόδοσης 
του  µισθίου  χωρίς  να  αποκλείεται  και  κάθε  άλλη  αποζηµίωση  του 
εκµισθωτή για την παραπάνω αιτία.
   Η  εκµισθώτρια  κατά  τη λήξη  ή  τη λύση  της  µισθώσεως,  εφόσον  ο 
µισθωτής δεν παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του µισθίου, δικαιούται µε 
τα  δικά  του  µέσα  και  µε  δαπάνη  που  βαρύνει  τον  µισθωτή,  να 
αποµακρύνει τα υπάρχοντα σε αυτό κινητά πράγµατα, των οποίων κατά 
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τεκµήριο  αµάχητο  θεωρείται  κύριος  και  νοµέας  ο  µισθωτής,  τα  οποία 
δικαιούται  είτε να αποθηκεύσει  είτε να  εκποιήσει  είτε να  τα απορρίψει 
ως άχρηστα, χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

   Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή στα όρια του 
καταστήµατος  τις  τυχόν  υπέρ  αυτού  δουλείες  και  γενικά  την  καλή 
κατάσταση  αυτού  και  να  το  προστατεύει  από  κάθε  καταπάτηση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
   Παράλληλα  υποχρεούται  να  τηρεί  τους  όρους  της  σύµβασης, 
παράβαση των οποίων συνεπάγεται τις νόµιµες κυρώσεις, (καταγγελία 
σύµβασης)  καθώς  και  τις  ποινικές,  αστυνοµικές,  φορολογικές  και  τις 
διατάξεις τις σχετικές µε την καθαριότητα και υγιεινή.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η  Σχολική  Επιτροπή  δεν  ευθύνεται  απέναντι  στο  µισθωτή  για  την 
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο και της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο µισθωτής) πριν από την υπογραφή 
της σύµβασης  και  συνεπώς  δεν υποχρεούται  σε  επιστροφή  ή µείωση 
µισθωµάτων ούτε σε λύση της µίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η  εκµισθώτρια,  κατά  τη  διάρκεια  της µισθώσεως  δεν  υποχρεούται  σε 
καµιά  επισκευή  ή  διαρρύθµιση  του  καταστήµατος  έστω  και  αν  είναι 
αναγκαία,  κάθε δε δαπάνη  έστω και  πολυτελής  που θα γίνει  από τον 
µισθωτή  για το κατάστηµα παραµένει µετά την οποιαδήποτε λύση της 
µισθώσεως  σε  όφελος  του  κατ/τος  υπέρ  της  Σχ.  Επιτροπής  Β/θµιας 
Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων,  κατά  της  οποίας  κανένα  δικαίωµα 
αποζηµιώσεως ή αφαιρέσεως έχει ο µισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Α. Από τη συµµετοχή του και µόνο στο διαγωνισµό αποδεικνύεται ότι ο 
συµµετέχων  έχει επισκεφθεί  το µίσθιο και έχει διαπιστώσει  ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις  του  µισθίου  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  λειτουργούν, 
υποχρεούται δε ο µισθωτής να διατηρήσει αυτές και ολόκληρο το µίσθιο 
σε  άριστη  κατάσταση,  διαφορετικά  υπέχει  υποχρέωση  αποζηµίωσης 
της εκµισθώτριας, υπέρ του οποίου και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
που έχει δοθεί.
Β. Η  Σχ.  Επιτροπή  Β/θµιας  Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων  δεν  έχει  καµία 
υποχρέωση  για  πρόσθετες  εργασίες  βελτίωσης,  διαρρύθµισης 
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καλλωπισµού κ.λ.π. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη στο µίσθιο χώρο θα 
αποκαθιστά ο µισθωτής µε δικά του έξοδα.
   Επισηµαίνεται  ότι  η  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  δηλώνει 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσης.
Γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Σχ. Επιτροπή Β/θµιας 
Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων,  ζηµιές  ή  φθορές  που  οφείλονται  σε  κακή 
χρήση  η  ανεπαρκή  συντήρηση  ή  τέλος  κάθε  είδους  λειτουργικές 
ανωµαλίες του µισθίου, έστω και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα 
καλείται ο µισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα  µε  δικά  του  έξοδα  στην  αποκατάσταση  των  ζηµιών  και 
φθορών που θα διαπιστωθούν.
∆. Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί στο µισθωτή περάσει άπρακτη και 
εξακολουθεί  αυτός  να  αρνείται  την  αποκατάσταση  των  ζηµιών  και 
φθορών  του  µισθίου,  είναι  δυνατόν  η  εκµισθώτρια  να  προβεί  για 
λογαριασµό και σε βάρος του µισθωτή, στην εκτέλεση των επισκευών, 
οπότε  στην  περίπτωση  αυτή,  η  σχετική  δαπάνη  είναι  δυνατόν  να 
εισπραχθεί  προκαταβολικά  από  την  εγγυητική  επιστολή  του  µισθωτή, 
αφού  εκδοθεί  καταλογιστική  απόφαση  από  την  Σχολική  Επιτροπή 
Β/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Χανίων σε βάρος του.
Ε. Συνοµολογείται ρητά ότι άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην 
πιο πάνω εντολή της Σχ. Επιτροπής του ∆ήµου για αποκατάσταση των 
ζηµιών αποτελεί λόγω καταγγελίας της συµβάσεως µε όλες τις σχετικές 
σε βάρος του µισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο

   Ο  τελευταίος  πλειοδότης είναι  υποχρεωµένος,  όταν  του 
γνωστοποιηθεί  η  ολοκλήρωση  της  προβλεπόµενης  από  το  Νόµο 
εγκριτικής  διαδικασίας  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας,  να 
καταθέσει  στη  Σχ.  Επιτροπή  Β/θµιας  Εκπ/σης  ∆ήµου  Χανίων, 
γραµµάτιο  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  ή  εγγυητική 
επιστολή  αναγνωρισµένης  στην  Ελλάδα  Τράπεζας  ποσού  ίσου  µε  το 
10%  ενός  έτους  µισθωµάτων  του  επιτευχθησοµένου  µηνιαίου 
µισθώµατος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκπληρώσεως των όρων 
της µισθώσεως από τον µισθωτή.
   Η  εγγυητική  αυτή  επιστολή  θα  παραµείνει  στη  διάθεση  της 
εκµισθώτριας τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και πάντως έως 
ότου εκπληρωθούν από το µισθωτή στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνει  µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση µισθώσεως, όπως 
µισθώµατα,  ∆ηµ.  Τέλη  και  φόρους,  ∆ΕΗ,  ΟΤΕ,  ∆ΕΥΑΧ  κ.λ.π.  Σε 
διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής µε 
απόφαση του ∆Σ της για παράβαση όρου της συµβάσεως. 
     Η  δηµοσίευση  της  περίληψης  της  δηµοπρασίας  επιβαρύνει  τον  τελευταίο   
πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 17Ο 
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   Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του 
αποτελέσµατος στον τελευταίο πλειοδότη ανήκουν στην ελεύθερη κρίση 
του ∆.Σ. της Σχ. Επιτροπής Β/θµιας Εκπ/σης ∆. Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

   Αν  το  αποτέλεσµα  της  δηµοπρασίας  είναι  ασύµφορο,  η  Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής  ∆ηµοπρασιών  µπορεί  να  µην  το  εγκρίνει,  οπότε  η 
δηµοπρασία θα επαναληφθεί στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόµος.

ΑΡΘΡΟ 19Ο 

    Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µαζί µε τον εγγυητή να 
υπογράψουν τη σύµβαση µισθώσεως, µέσα σε ( 10 ) δέκα ηµέρες από 
τη  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας, 
διαφορετικά, το ∆.Σ. της Σχ. Επιτροπής Β/θµιας Εκπ/σης ∆. Χανίων θα 
κηρύξει αυτόν έκπτωτο, οπότε η εγγύηση που έχει καταθέσει σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 ή έχει αντικαταστήσει µε την εγγύηση του άρθρου 16, και 
στην  περίπτωση  που  βρίσκεται  στα  χέρια  της  Σχολικής  Επιτροπής, 
καταπίπτει  υπέρ  αυτής  χωρίς  δικαστική  µεσολάβηση  και  γίνεται 
επαναπλειστηριασµός  σε  βάρος  αυτού  και  του  εγγυητή  του,  οι  οποίοι 
υποχρεούνται  ο  καθένας  αδιαίρετα  και  σε  ολόκληρο,  να 
αποκαταστήσουν την Σχολική Επιτροπή :
 α) για τα µισθώµατα που θα χάσει από την αιτία αυτή στη διάρκεια του 
χρόνου από τη γνωστοποίηση στον παραπάνω της ολοκληρώσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εκείνης µέχρι της εγκαταστάσεως του 
µισθωτού ύστερα από νέα δηµοπρασία και β ) για κάθε διαφορά που θα 
είναι µικρότερη µεταξύ της νέας και της προηγούµενης δηµοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

    Η  παράβαση  οποιουδήποτε  όρου  της  συµβάσεως,  οι  οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του µισθώµατος 
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν οφείλεται έχει σαν αποτέλεσµα τη 
λύση  της  µισθώσεως  και  την  αποµάκρυνση  του  µισθωτή  µε  την 
προβλεπόµενη,  από  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Πολιτικής  ∆ικονοµίας, 
διαδικασία.
 
                                                            Χανιά  30- 08 -2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
                                               Β/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Χανίων

                                                  Βογιατζόγλου Χαράλαµπος
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