
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          

Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1
Ο

 ΟΡΟΦΟ) 

 ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  

Σθλ: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

                              email: schepitropi2@chania.gr 

ΧΑΝΙΑ : 14/02/2018 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 241 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΤ ΣΟΤΔΕΡΩΝ 34Β ΚΑΙ 48 ΣΟΤ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 
 
Το ΝΠΔΔ «Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Αϋ Δ.Ο.Υ. 
Χανίων, - δ/νςθ Κριάρθ 40 Χανιά – 1οσ όροφοσ - νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Πρόεδρό του  κο 
Βαρδάκθ Αντϊνιο Ιωάννθ του  Αντωνίου ςφμφωνα με τθν 308/04-05-2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου Χανίων, με τθν οποία ζγινε ο οριςμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
Σχολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων, 

Ζχοντασ λάβει υπόψθ: 

 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ςχετικά με τθ Σφςταςθ - Συγχϊνευςθ νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου 

 

 Τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρ. 8440/2011 για τον κακοριςμό λειτουργίασ 
των Σχολικϊν Επιτροπϊν και ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων αυτϊν 

 

 τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 «Κϊδικασ Διμων & Κοινοτιτων» και τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/10 «Καλλικράτθσ» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 270/81 Π.Δ./τοσ «Περί 
κακοριςμοφ των οργάνων τθσ διαδικαςίασ και των όρων διενζργειασ  δθμοπραςιϊν για 
εκποίθςθ ι μίςκωςθ πραγμάτων των Διμων και Κοινοτιτων»  
 

 τθν 148/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Σχολικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:ΩΜΥΝΟΚΞΨ-Κ5Β) 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

 δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τθ εκμίςκωςθ των Ιςογείων Καταςτθμάτων (βόρεια του 1
ου

 
Γυμναςίου Χανίων), οδόσ Σςουδερϊν αρ. 34 Β και 48 ςτθν πόλθ των Χανίων., με τουσ πιο κάτω 
όρουσ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

 
Η δθμοπραςία κα γίνει ςτο γραφείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ ενϊπιον τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διεξαγωγισ Δθμοπραςιϊν ςτισ 28/02/2018 θμζρα Σετάρτθ και από ϊρα 13.00 μ.μ. -13.30 μ.μ.(ϊρα 
λιξθσ προςφορϊν) με φανερζσ πλειοδοτικζσ προςφορζσ με ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ αυτό 
που κακορίηει το άρκρο 5. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 
  Η μίςκωςθ κα είναι για 5 χρόνια και κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, που 
κα πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ 
ολοκλθρϊςεωσ τθσ προβλεπομζνθσ από το Νόμο εγκριτικισ διαδικαςίασ για το αποτζλεςμα τθσ 
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Δθμοπραςίασ. 
  Σε περίπτωςθ που κα κακυςτεριςει θ παράδοςθ του καταςτιματοσ για οποιονδιποτε λόγο, θ 
ζναρξθ του χρόνου τθσ ςυμβάςεωσ κ’ αρχίςει από τθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι που κα 
βεβαιϊνεται με πρωτόκολλο εγκαταςτάςεωσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

 
Τα μίςκια καταςτιματα βρίςκονται βόρεια και κάτωκι από το 1ο Γυμνάςιο Χανίων, επί τθσ οδοφ 
Τςουδερϊν αρ. 34 Β και 48, ζχουν επιφάνεια περίπου 45 τ.μ. το κάκε ζνα και κα χρθςιμοποιθκοφν 
ωσ εμπορικά  καταςτιματα. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ των καταςτθμάτων ωσ κζντρα διαςκεδάςεωσ, 
ςτα προςφζροντα κυρίωσ οινοπνευµατϊδθ ποτά, για άµεςθ εντόσ αυτϊν κατανάλωςθ (µπαρ και τα 
όµοια προσ αυτά) καφενεία, καφετζριεσ, αναψυκτιρια, πιτςαρίεσ, ςνακ µπαρ, αίκουςεσ διενζργειασ 
τεχνικϊν παιγνίων, κακϊσ και µικτϊν . 
 
   Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςει υπεφκυνα ότι το προορίηει για τθ χριςθ 
που αναφζρεται παραπάνω, απαγορευμζνθσ τθσ αλλαγισ τθσ χριςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ 
άδεια του εκμιςκωτι. 
      Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ πραγμάτων, εμπορευμάτων ι άλλων αντικειμζνων ζξω από το μίςκιο 
χϊρο.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται  να διατθρεί κακαρό το χϊρο ζξω και πζριξ του μιςκίου. Η χριςθ 
εξωτερικοφ χϊρου, άνευ αδείασ του Διμου, αποτελεί λόγο καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

 
   Για να γίνει όποιοσ επικυμεί δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να προςκομίςει: 
1. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ προσ το Δθμοτικό Σαμείο. 
2. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ προσ τθ χολικι Επιτροπι. 
3. Φορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 
4. Απόςπαςμα  Ποινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ  τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το 

οποίο προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. ε περίπτωςθ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ του Ποινικοφ 
Μθτρϊου, ο υποψιφιοσ πρζπει να κατακζςει Τπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα ςυμπλθρϊνονται 
με λεπτομζρεια όλα τα προςωπικά του ςτοιχεία και κυρίωσ ο τόποσ γζννθςισ του, με τθν 
οποία κα δίδει εξουςιοδότθςθ ςτθν υπθρεςία του διαγωνιςμοφ να αναηθτιςει από τθν 
αρμόδια Ειςαγγελία του τόπου γζννθςισ του απόςπαςμα του ποινικοφ του μθτρϊου. 

5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

6. Γραμμάτιο παρακατακζςεωσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Σράπεηασ ποςοφ ίςου με το 10% ενόσ (1) ζτουσ μιςκωμάτων του 
ορίου τθσ πρϊτθσ προςφοράσ που ορίηεται ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ, για εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του ςτθ δθμοπραςία. Η εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που κα αποκλειςτοφν 
από τθ διαδικαςία αμζςωσ μετά τθν ανακιρυξθ του τελευταίου πλειοδότθ. Η εγγφθςθ του 
πλειοδότθ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ δθμοπραςία κα αντικαταςτακεί κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ μιςκϊςεωσ από άλλθ, καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 10% ενόσ (1) ζτουσ επί 
του επιτευχκθςομζνου μιςκϊματοσ. 

7. Αξιόχρεο εγγυθτι που κα υπογράψει μαηί με τον πλειοδότθ τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και 
μετά από νόμιμθ ζγκριςθ τθσ, τθ ςχετικι  ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ. 
 

    Ο εγγυθτισ αυτόσ κα είναι αλλθλζγγυοσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ μαηί με το μιςκωτι για τθν 
εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ, παραιτοφμενοσ του ευεργετιματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ. 
     Εάν ο μιςκωτισ κελιςει να παρουςιάςει άλλον εγγυθτι που κα  εγκρικεί από τθν Επιτροπι 
Δθμοπραςίασ κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, κα ευκφνεται κατά τον ίδιο τρόπο 
απζναντι ςτθ Σχολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων, με εκείνον που ζχει υπογράψει το 
πρακτικό τθσ Δθμοπραςίασ. 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΔΟΚΞΨ-ΧΥΞ



 
ΑΡΘΡΟ 5

ο
 

 
   Ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ μθνιαίου μιςκϊματοσ ορίηεται το ποςόν των _400_ € ςφμφωνα 
με τθν 148/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων 
   Το μθνιαίο μίςκωμα του καταςτιματοσ, όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί μετά τθ διεξαγωγι τθσ 
δθμοπραςίασ, κα αναπροςαρμόηεται κάκε χρόνο ανάλογα με το ποςοςτό που κα αποφαςίηει κάκε 
φορά το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Σχ. Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων.  
Επιπλζον ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν καταβολι ολοκλιρου του χαρτοςιμου 3,6% επί του 
μθνιαίου μιςκϊματοσ κακϊσ και ςτθν καταβολι των δαπανϊν για τθν εγκατάςταςθ και τθν παροχι  
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, τθλεφϊνου κ.λ.π. 
   Σε περίπτωςθ  που ο μιςκωτισ παραμείνει ςτθ χριςθ του μιςκίου πζραν τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ 
για οιονδιποτε λόγο, τότε ο μιςκωτισ κα υποχρεοφται ςτθν πλθρωμι του μθνιαίου μιςκϊματοσ, 
αναπροςαρμοηόμενου κατά τα ανωτζρω. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

 
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα και θ δζςμευςθ αυτι 
μεταβιβάηεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ, ο τελευταίοσ των οποίων είναι 
υπεφκυνοσ για τθν προςφορά του μζχρι να του γνωςτοποιθκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπομζνθσ 
από το Νόμο εγκριτικισ διαδικαςίασ, οπότε και κακίςταται οριςτικόσ μιςκωτισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
 

 
  Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι Διεξαγωγισ 
Δθμοπραςιϊν, πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ και πρζπει για το λόγο αυτό να ζχει νόμιμο 
πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για λογαριαςμό του. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

 
   Το μθνιαίο μίςκωμα πλζον του χαρτοςιμου καταβάλλεται υποχρεωτικά εντόσ του πρϊτου 
10θμζρου κάκε μινα ςε λογαριαςμό που τθρεί θ Σχ. Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων (ςε 
τράπεηα που κα του υποδειχκεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) με ζγγραφθ απόδειξθ και δεν 
επιτρζπεται για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ κανζνα άλλο αποδεικτικό μζςο, οφτε αυτόσ ακόμα ο 
όρκοσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 

 
   Απαγορεφεται ρθτά θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και 
θ με οποιαδιποτε μορφι παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ αυτοφ ςε τρίτουσ. Επίςθσ απαγορεφεται ρθτά θ 
ςιωπθρά αναμίςκωςθ ι υπομίςκωςθ του κατ/τοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

 
    Ο μιςκωτισ όταν λιξει ο χρόνοσ τθσ μιςκϊςεωσ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ να τον ενοχλιςει θ 
εκμιςκϊτρια να εκκενϊςει και παραδϊςει το κατάςτθμα ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που το παρζλαβε 
και ενδεχομζνωσ το διαμόρφωςε. 
   Επίςθσ να προςκομίςει εξοφλθμζνεσ αποδείξεισ από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ. 
   Η παράδοςθ κα γίνει με ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςθσ που κα υπογράφεται από τθν 
εκμιςκϊτρια και από τον μιςκωτι και κα καταγράφονται ςτο ίδιο πρωτόκολλο και οι τυχόν βλάβεσ ι 
φκορζσ του μιςκίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

 
   Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ δεν παραδίδει ςτθν εκμιςκϊτρια Σχ. Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Διμου Χανίων τθ χριςθ του μιςκίου κατά τθ ςυμφωνθκείςα λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ι κατά τθν για 
οποιανδιποτε αιτία λφςθ τθσ όςο χρόνο εξακολουκεί να αρνείται τθν παράδοςθ τθσ χριςθσ, ι από 
αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του κατζςτθςε αυτι ανζφικτθ, καταβάλλει ςτθν εκμιςκϊτρια ωσ 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΔΟΚΞΨ-ΧΥΞ



αποηθμίωςθ και ποινικι ριτρα ποςό ίςο προσ το διπλάςιο του φψουσ του μιςκϊματοσ που κατζβαλε 
κατά το τελευταίο προ τθ λιξεωσ ι λφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ μινα ανάλογα με το χρόνο κακυςτζρθςθσ 
απόδοςθσ του μιςκίου. 
   Σε περίπτωςθ όμωσ που μετά από νζα δθμοπραςία για τθν εκμίςκωςθ του μιςκίου ςε νζο μιςκωτι 
επετεφχκθ μεγαλφτερο μίςκωμα, ο παλαιόσ μιςκωτισ που παραμζνει ςτθ χριςθ του μιςκίου 
υποχρεοφται να καταβάλλει ςτον εκμιςκωτι αποηθμίωςθ ίςθ προσ το διπλάςιο του μιςκϊματοσ που 
επετεφχκθ κατά τθν τελευταία αυτι δθμοπραςία ανάλογα με το χρονικό διάςτθμα κακυςτζρθςθσ 
απόδοςθσ  του μιςκίου χωρίσ να αποκλείεται και κάκε άλλθ αποηθμίωςθ του εκμιςκωτι για τθν 
παραπάνω αιτία. 
   Η εκμιςκϊτρια κατά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, εφόςον ο μιςκωτισ δεν παραδίδει 
ελεφκερθ τθ χριςθ του μιςκίου, δικαιοφται με τα δικά του μζςα και με δαπάνθ που βαρφνει τον 
μιςκωτι, να απομακρφνει τα υπάρχοντα ςε αυτό κινθτά πράγματα, των οποίων κατά τεκμιριο 
αμάχθτο κεωρείται κφριοσ και νομζασ ο μιςκωτισ, τα οποία δικαιοφται είτε να αποκθκεφςει είτε να 
εκποιιςει είτε να τα απορρίψει ωσ άχρθςτα, χωρίσ ο μιςκωτισ να δικαιοφται να απαιτιςει 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
 

 
   Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τθν κατοχι ςτα όρια του καταςτιματοσ τισ τυχόν υπζρ 
αυτοφ δουλείεσ και γενικά τθν καλι κατάςταςθ αυτοφ και να το προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ, 
διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
   Παράλλθλα υποχρεοφται να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, παράβαςθ των οποίων ςυνεπάγεται 
τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ, (καταγγελία ςφμβαςθσ) κακϊσ και τισ ποινικζσ, αςτυνομικζσ, φορολογικζσ και 
τισ  διατάξεισ τισ ςχετικζσ με τθν κακαριότθτα και υγιεινι. 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

 
Η Σχολικι Επιτροπι δεν ευκφνεται απζναντι ςτο μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται το μίςκιο και τθσ οποίασ τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ (ο μιςκωτισ) πριν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςυνεπϊσ δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ μιςκωμάτων οφτε ςε 
λφςθ τθσ μίςκωςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

 
Η εκμιςκϊτρια, κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ δεν υποχρεοφται ςε καμιά επιςκευι ι διαρρφκμιςθ 
του καταςτιματοσ ζςτω και αν είναι αναγκαία, κάκε δε δαπάνθ ζςτω και πολυτελισ που κα γίνει από 
τον μιςκωτι για το κατάςτθμα παραμζνει μετά τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ ςε όφελοσ του 
κατ/τοσ υπζρ τθσ Σχ. Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων, κατά τθσ οποίασ κανζνα δικαίωμα 
αποηθμιϊςεωσ ι αφαιρζςεωσ ζχει ο μιςκωτισ. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

 
Α. Από τθ ςυμμετοχι του και μόνο ςτο διαγωνιςμό αποδεικνφεται ότι ο ςυμμετζχων ζχει επιςκεφκεί 
το μίςκιο και ζχει διαπιςτϊςει ότι όλεσ οι εγκαταςτάςεισ του μιςκίου είναι ςε καλι κατάςταςθ και 
λειτουργοφν, υποχρεοφται δε ο μιςκωτισ να διατθριςει αυτζσ και ολόκλθρο το μίςκιο ςε άριςτθ 
κατάςταςθ, διαφορετικά υπζχει υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ τθσ εκμιςκϊτριασ, υπζρ του οποίου και 
καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι που ζχει δοκεί. 
Β. Η Σχ. Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων δεν ζχει καμία υποχρζωςθ για πρόςκετεσ εργαςίεσ 
βελτίωςθσ, διαρρφκμιςθσ καλλωπιςμοφ κ.λ.π. Εξάλλου οποιαδιποτε βλάβθ ςτο μίςκιο χϊρο κα 
αποκακιςτά ο μιςκωτισ με δικά του ζξοδα. 
   Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δθλϊνει ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων 
των όρων τθσ παροφςθσ. 
Γ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν από τθν Σχ. Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων, ηθμιζσ ι 
φκορζσ που οφείλονται ςε κακι χριςθ θ ανεπαρκι ςυντιρθςθ ι τζλοσ κάκε είδουσ λειτουργικζσ 
ανωμαλίεσ του μιςκίου, ζςτω και αν εμφανίηονται για πρϊτθ φορά, κα καλείται ο μιςκωτισ ζγγραφα 
να προβαίνει ο ίδιοσ ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα με δικά του ζξοδα ςτθν αποκατάςταςθ των 
ηθμιϊν και φκορϊν που κα διαπιςτωκοφν. 
Δ. Αν θ προκεςμία που ζχει ταχκεί ςτο μιςκωτι περάςει άπρακτθ και εξακολουκεί αυτόσ να αρνείται 
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τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν και φκορϊν του μιςκίου, είναι δυνατόν θ εκμιςκϊτρια να προβεί για 
λογαριαςμό και ςε βάροσ του μιςκωτι, ςτθν εκτζλεςθ των επιςκευϊν, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
θ ςχετικι δαπάνθ είναι δυνατόν να ειςπραχκεί προκαταβολικά από τθν εγγυθτικι επιςτολι του 
μιςκωτι, αφοφ εκδοκεί καταλογιςτικι απόφαςθ από τθν Σχολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου 
Χανίων ςε βάροσ του. 
Ε. Συνομολογείται ρθτά ότι άρνθςθ του μιςκωτι να ςυμμορφωκεί ςτθν πιο πάνω εντολι τθσ Σχ. 
Επιτροπισ του Διμου για αποκατάςταςθ των ηθμιϊν αποτελεί λόγω καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ με 
όλεσ τισ ςχετικζσ ςε βάροσ του μιςκωτι ςυνζπειεσ που επζρχονται από αυτι. 
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   Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ, όταν του γνωςτοποιθκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ από το Νόμο εγκριτικισ διαδικαςίασ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να 
κατακζςει ςτθ Σχ. Επιτροπι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων,  γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηασ ποςοφ 
ίςου με το 10% ενόσ ζτουσ μιςκωμάτων του επιτευχκθςομζνου μθνιαίου μιςκϊματοσ, ωσ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ και εκπλθρϊςεωσ των όρων τθσ μιςκϊςεωσ από τον μιςκωτι. 
   Η εγγυθτικι αυτι επιςτολι κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ τθσ εκμιςκϊτριασ τουλάχιςτον μζχρι τθ 
λιξθ τθσ μίςκωςθσ και πάντωσ ζωσ ότου εκπλθρωκοφν από το μιςκωτι ςτο ακζραιο οι υποχρεϊςεισ 
που αναλαμβάνει με τθ διακιρυξθ αυτι και τθ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ, όπωσ μιςκϊματα, Δθμ. Τζλθ 
και φόρουσ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ κ.λ.π. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα καταπίπτει υπζρ τθσ Σχολικισ 
Επιτροπισ με απόφαςθ του ΔΣ τθσ  για παράβαςθ όρου τθσ ςυμβάςεωσ.  
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   Η ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ και θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ςτον τελευταίο 
πλειοδότθ ανικουν ςτθν ελεφκερθ κρίςθ του Δ.Σ. τθσ Σχ. Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων. 
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   Αν το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ είναι αςφμφορο, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ Δθμοπραςιϊν μπορεί 
να μθν το εγκρίνει, οπότε θ δθμοπραςία κα επαναλθφκεί ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο Νόμοσ. 
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Οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να προςβάλει τισ αποφάςεισ των ςυλλογικϊν 

ι μονομελϊν οργάνων των διμων, των περιφερειϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου 
αυτϊν και των ςυνδζςμων για λόγουσ νομιμότθτασ, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ι τθν ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυο ι από τθν κοινοποίθςι τθσ ι 
αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτισ. (άρκρο 227 παρ. 1 περ. αϋ του Ν. 3852/2010) 
Προςφυγι επιτρζπεται και κατά παράλειψθσ οφειλόμενθσ νόμιμθσ ενζργειασ των οργάνων 
του άρκρο 227 παρ. 1 περ. αϋ του Ν. 3852/2010. Στθν περίπτωςθ αυτι θ προςφυγι αςκείται 
εντόσ δεκαθμζρου από τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ειδικισ προκεςμίασ που, τυχόν, τάςςει ο νόμοσ 
για τθν ζκδοςθ τθσ οικείασ πράξθσ, διαφορετικά μετά τθν παρζλευςθ τριμινου από τθν υποβολι τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου. (άρκρο 227 παρ. 1 περ. βϋ του Ν. 3852/2010) 
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    Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τον εγγυθτι να υπογράψουν τθ ςφμβαςθ 
μιςκϊςεωσ, μζςα ςε ( 10 ) δζκα θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ, διαφορετικά, το Δ.Σ. τθσ Σχ. Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων κα κθρφξει αυτόν 
ζκπτωτο, οπότε θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει ςφμφωνα με το άρκρο 4 ι ζχει αντικαταςτιςει με τθν 
εγγφθςθ του άρκρου 16, και ςτθν περίπτωςθ που βρίςκεται ςτα χζρια τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, 
καταπίπτει υπζρ αυτισ χωρίσ δικαςτικι μεςολάβθςθ και γίνεται επαναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ 
αυτοφ και του εγγυθτι του, οι οποίοι υποχρεοφνται ο κακζνασ αδιαίρετα και ςε ολόκλθρο, να 
αποκαταςτιςουν τθν Σχολικι Επιτροπι  :  
 α) για τα μιςκϊματα που κα χάςει από τθν αιτία αυτι ςτθ διάρκεια του χρόνου από τθ 
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γνωςτοποίθςθ ςτον παραπάνω τθσ ολοκλθρϊςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ εκείνθσ 
μζχρι τθσ εγκαταςτάςεωσ του μιςκωτοφ φςτερα από νζα δθμοπραςία και β ) για κάκε διαφορά που 
κα είναι μικρότερθ μεταξφ τθσ νζασ και τθσ προθγοφμενθσ δθμοπραςίασ.  
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    Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςυμβάςεωσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και 
επίςθσ θ κακυςτζρθςθ του μιςκϊματοσ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και αν οφείλεται ζχει ςαν 
αποτζλεςμα τθ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ και τθν απομάκρυνςθ του μιςκωτι με τθν προβλεπόμενθ, από 
τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, διαδικαςία. 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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