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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΤ ΣΟΤΔΕΡΩΝ 42 ΣΟΤ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δήμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Αϋ Δ.Ο.Υ.
Χανίων, - δ/νςη Κριάρη 40 Χανιά – 1οσ όροφοσ - νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Πρόεδρό του κο
Βαρδάκη Αντϊνιο Ιωάννη του Αντωνίου ςφμφωνα με την 308/04-05-2017 απόφαςη του Δημοτικοφ
Συμβουλίου Χανίων, με την οποία ζγινε ο οριςμόσ των μελϊν του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ
Σχολικήσ Επιτροπήσ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δήμου Χανίων,
Ζχοντασ λάβει υπόψη:



Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981



Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ςχετικά με τη Σφςταςη - Συγχϊνευςη νομικϊν
προςϊπων δημοςίου δικαίου



Τισ διατάξεισ τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ με αρ. 8440/2011 για τον καθοριςμό λειτουργίασ
των Σχολικϊν Επιτροπϊν και ρφθμιςη οικονομικϊν θεμάτων αυτϊν



ην άξζξν 196 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 ζρεηηθά κε ηελ Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ Παξαρώξεζε ρξήζεο θηλεηώλ θαη αθηλήησλ ησλ δήκσλ ζε θνξείο Κνηλσληθήο θαη
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο



την 133/2018 απόφαςη του Δ.Σ. τησ Σχολικήσ Επιτροπήσ (ΑΔΑ: 6ΘΕΣΟΚΞΨ-32Κ)

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

δημόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τη εκμίςθωςη του Ιςόγειου Καταςτήματοσ (βόρεια του 1
Γυμναςίου Χανίων),ςτην οδό Σςουδερών αρ. 42 ςτην πόλη των Χανίων., με τουσ πιο κάτω όρουσ:

ου
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ΑΡΘΡΟ 1ν
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην γξαθείν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο νδόο Κξηάξε 40, 1νο όξνθνο, ελώπηνλ ηεο
Αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηελ 22 Οθησβξίνπ εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. (ώξα ιήμεο πξνζθνξώλ) κε θαλεξέο πιεηνδνηηθέο πξνζθνξέο κε
ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο απηό πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 5.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Η κίζζσζε ζα είλαη γηα 5 ρξόληα θαη ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, πνπ ζα
πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε 10 εκέξεο από ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο
νινθιεξώζεσο ηεο πξνβιεπνκέλεο από ην Νόκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
Γεκνπξαζίαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ε παξάδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε έλαξμε
ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπκβάζεσο ζ’ αξρίζεη από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή πνπ ζα βεβαηώλεηαη κε
πξσηόθνιιν εγθαηαζηάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 3ν
Τν κίζζην θαηάζηεκα βξίζθεηαη βόξεηα θαη θάησζη από ην 1ν Γπκλάζην Φαλίσλ, επί ηεο νδνύ
Τζνπδεξώλ αξ. 42, έρεη επηθάλεηα πεξίπνπ 45 η.κ. θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο εκπνξηθό θαηάζηεκα.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ θαηαζηήκαηνο σο θέληξν δηαζθεδάζεσο, ζηα πξνζθέξνληα θπξίσο
νηλνπλεπµαηώδε πνηά, γηα άµεζε εληόο απηώλ θαηαλάισζε (µπαξ θαη ηα όµνηα πξνο απηά) θαθελείν,
θαθεηέξηα, αλαςπθηήξην, πηηζαξία, ζλαθ µπαξ, αίζνπζα δηελέξγεηαο ηερληθώλ παηγλίσλ, θαζώο θαη
µηθηώλ .
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειώζεη ππεύζπλα όηη ην πξννξίδεη γηα ηε ρξήζε πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, απαγνξεπκέλεο ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα
ηνπ εθκηζζσηή.
Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε πξαγκάησλ, εκπνξεπκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ έμσ από ην κίζζην
ρώξν. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαζαξό ην ρώξν έμσ θαη πέξημ ηνπ κηζζίνπ. Η ρξήζε
εμσηεξηθνύ ρώξνπ, άλεπ αδείαο ηνπ Γήκνπ, απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 4ν
Γηα λα γίλεη όπνηνο επηζπκεί δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
1.

Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην Γεκνηηθό Σακείν.

2.

Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ηε ρνιηθή Δπηηξνπή.

3.

Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα.

4.

Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ην
νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. ε πεξίπησζε απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο ηνπ
Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη Τπεύζπλε Γήισζε όπνπ ζα
ζπκπιεξώλνληαη κε ιεπηνκέξεηα όια ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη θπξίσο ν ηόπνο
γέλλεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δίδεη εμνπζηνδόηεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ δηαγσληζκνύ λα
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αλαδεηήζεη από ηελ αξκόδηα Δηζαγγειία ηνπ ηόπνπ γέλλεζήο ηνπ απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ
ηνπ κεηξώνπ.
5.

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

6.

Γξακκάηην παξαθαηαζέζεσο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ελόο (1) έηνπο
κηζζσκάησλ ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο, γηα
εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία. Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζε απηνύο πνπ ζα
απνθιεηζηνύλ από ηε δηαδηθαζία ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. Η
εγγύεζε ηνπ πιεηνδόηε ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο από άιιε, θαιήο εθηέιεζεο πνζνύ ίζνπ κε ην 10%
ελόο (1) έηνπο επί ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ κηζζώκαηνο.

7.

Αμηόρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο
θαη κεηά από λόκηκε έγθξηζε ηεο, ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κηζζώζεσο.
Ο εγγπεηήο απηόο ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο καδί κε ην κηζζσηή γηα ηελ

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο, παξαηηνύκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο.
Δάλ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα παξνπζηάζεη άιινλ εγγπεηή πνπ ζα

εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή

Γεκνπξαζίαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, ζα επζύλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν
απέλαληη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Φαλίσλ, κε εθείλνλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ην
πξαθηηθό ηεο Γεκνπξαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 5ν
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ _400_ €
Τν κεληαίν κίζζσκα ηνπ θαηαζηήκαηνο, όπσο απηό ζα δηακνξθσζεί κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο
δεκνπξαζίαο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε ρξόλν αλάινγα κε ην πνζνζηό πνπ ζα απνθαζίδεη θάζε
θνξά ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Σρ. Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Φαλίσλ.
Δπηπιένλ ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή νινθιήξνπ ηνπ ραξηνζήκνπ 3,6% επί ηνπ κεληαίνπ
κηζζώκαηνο θαζώο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο, λεξνύ, ηειεθώλνπ θ.ι.π.
Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξακείλεη ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο
γηα νηνλδήπνηε ιόγν, ηόηε ν κηζζσηήο ζα ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο,
αλαπξνζαξκνδόκελνπ θαηά ηα αλσηέξσ.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαβηβάδεηαη
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπ κέρξη λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπνκέλεο από ην Νόκν εγθξηηηθήο
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δηαδηθαζίαο, νπόηε θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθόο κηζζσηήο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο
Γεκνπξαζηώλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξέπεη γηα ην ιόγν απηό λα έρεη λόκηκν
πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Τν κεληαίν κίζζσκα πιένλ ηνπ ραξηνζήκνπ θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ πξώηνπ 10εκέξνπ
θάζε κήλα ζε ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ε Σρ. Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ (ζε ηξάπεδα πνπ
ζα ηνπ ππνδεηρζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο) κε έγγξαθε απόδεημε θαη δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ
απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαλέλα άιιν απνδεηθηηθό κέζν, νύηε απηόο αθόκα ν όξθνο.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ε
κε νπνηαδήπνηε κνξθή παξαρώξεζε ηεο ρξήζεσο απηνύ ζε ηξίηνπο. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ξεηά ε
ζησπεξά αλακίζζσζε ή ππνκίζζσζε ηνπ θαη/ηνο.
ΑΡΘΡΟ 10ν
Ο κηζζσηήο όηαλ ιήμεη ν ρξόλνο ηεο κηζζώζεσο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο λα ηνλ ελνριήζεη ε
εθκηζζώηξηα λα εθθελώζεη θαη παξαδώζεη ην θαηάζηεκα ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε
θαη ελδερνκέλσο ην δηακόξθσζε.
Δπίζεο λα πξνζθνκίζεη εμνθιεκέλεο απνδείμεηο από ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΓΔΥΑΦ.
Η παξάδνζε ζα γίλεη κε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξάδνζεο πνπ ζα ππνγξάθεηαη από ηελ
εθκηζζώηξηα θαη από ηνλ κηζζσηή θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζην ίδην πξσηόθνιιν θαη νη ηπρόλ βιάβεο ή
θζνξέο ηνπ κηζζίνπ.
ΑΡΘΡΟ 11ν
Σε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζηελ εθκηζζώηξηα Σρ. Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο
Γήκνπ Φαλίσλ ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ηε ζπκθσλεζείζα ιήμε ηεο κηζζώζεσο ή θαηά ηελ γηα
νπνηαλδήπνηε αηηία ιύζε ηεο όζν ρξόλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ παξάδνζε ηεο ρξήζεο, ή από
απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηή αλέθηθηε, θαηαβάιιεη ζηελ εθκηζζώηξηα σο
απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα πνζό ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηέβαιε
θαηά ην ηειεπηαίν πξν ηε ιήμεσο ή ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο κήλα αλάινγα κε ην ρξόλν θαζπζηέξεζεο
απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ.
Σε πεξίπησζε όκσο πνπ κεηά από λέα δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ζε λέν κηζζσηή
επεηεύρζε κεγαιύηεξν κίζζσκα, ν παιαηόο κηζζσηήο πνπ παξακέλεη ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή απνδεκίσζε ίζε πξνο ην δηπιάζην ηνπ κηζζώκαηνο πνπ
επεηεύρζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή δεκνπξαζία αλάινγα κε ην ρξνληθό δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο
απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη θάζε άιιε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα ηελ
παξαπάλσ αηηία.
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Η εθκηζζώηξηα θαηά ηε ιήμε ή ηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο, εθόζνλ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ειεύζεξε
ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηθαηνύηαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη κε δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή, λα
απνκαθξύλεη ηα ππάξρνληα ζε απηό θηλεηά πξάγκαηα, ησλ νπνίσλ θαηά ηεθκήξην ακάρεην ζεσξείηαη
θύξηνο θαη λνκέαο ν κηζζσηήο, ηα νπνία δηθαηνύηαη είηε λα απνζεθεύζεη είηε λα εθπνηήζεη είηε λα ηα
απνξξίςεη σο άρξεζηα, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12ν
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ζηα όξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηηο ηπρόλ ππέξ
απηνύ δνπιείεο θαη γεληθά ηελ θαιή θαηάζηαζε απηνύ θαη λα ην πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε,
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Παξάιιεια ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηηο
λόκηκεο θπξώζεηο, (θαηαγγειία ζύκβαζεο) θαζώο θαη ηηο πνηληθέο, αζηπλνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή.
ΑΡΘΡΟ 13ν
Η Σρνιηθή Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε (ν κηζζσηήο) πξηλ από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζπλεπώο δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε κηζζσκάησλ νύηε ζε
ιύζε ηεο κίζζσζεο.
ΑΡΘΡΟ 14ν
Ο/ε εθκηζζσηήο/ηξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο δελ ππνρξενύηαη ζε θακηά επηζθεπή ή
δηαξξύζκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο έζησ θαη αλ είλαη αλαγθαία, θάζε δε δαπάλε έζησ θαη πνιπηειήο πνπ
ζα γίλεη από ηνλ κηζζσηή γηα ην θαηάζηεκα παξακέλεη κεηά ηελ νπνηαδήπνηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο ζε
όθεινο ηνπ θαη/ηνο ππέξ ηεο Σρ. Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ, θαηά ηεο νπνίαο θαλέλα
δηθαίσκα απνδεκηώζεσο ή αθαηξέζεσο έρεη ν κηζζσηήο.
ΑΡΘΡΟ 15ν
Α. Από ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη κόλν ζην δηαγσληζκό απνδεηθλύεηαη όηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη επηζθεθζεί
ην κίζζην θαη έρεη δηαπηζηώζεη όηη όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγνύλ, ππνρξενύηαη δε ν κηζζσηήο λα δηαηεξήζεη απηέο θαη νιόθιεξν ην κίζζην ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά ππέρεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο εθκηζζώηξηαο, ππέξ ηνπ νπνίνπ θαη
θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη δνζεί.
Β. Η Σρ. Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα πξόζζεηεο εξγαζίεο
βειηίσζεο, δηαξξύζκηζεο θαιισπηζκνύ θ.ι.π. Δμάιινπ νπνηαδήπνηε βιάβε ζην κίζζην ρώξν ζα
απνθαζηζηά ν κηζζσηήο κε δηθά ηνπ έμνδα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δειώλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ
ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο.
Γ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ από ηελ Σρ. Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ, δεκηέο ή
θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ε αλεπαξθή ζπληήξεζε ή ηέινο θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθέο
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αλσκαιίεο ηνπ κηζζίνπ, έζησ θαη αλ εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά, ζα θαιείηαη ν κηζζσηήο έγγξαθα
λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ
θαη θζνξώλ πνπ ζα δηαπηζησζνύλ.
Γ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί ζην κηζζσηή πεξάζεη άπξαθηε θαη εμαθνινπζεί απηόο λα αξλείηαη
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ θαη θζνξώλ ηνπ κηζζίνπ, είλαη δπλαηόλ ε εθκηζζώηξηα λα πξνβεί γηα
ινγαξηαζκό θαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή, ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπώλ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ε
ζρεηηθή δαπάλε είλαη δπλαηόλ λα εηζπξαρζεί πξνθαηαβνιηθά από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ κηζζσηή,
αθνύ εθδνζεί θαηαινγηζηηθή απόθαζε από ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ ζε
βάξνο ηνπ.
Δ. Σπλνκνινγείηαη ξεηά όηη άξλεζε ηνπ κηζζσηή λα ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ εληνιή ηεο Σρ.
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ απνηειεί ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κε
όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη από απηή.
ΑΡΘΡΟ 16ν
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο, όηαλ ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο
πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
θαηαζέζεη ζηε Σρ. Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Φαλίσλ,

γξακκάηην ηνπ Τακείνπ

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξάπεδαο πνζνύ
ίζνπ κε ην 10% ελόο έηνπο κηζζσκάησλ ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, σο εγγύεζε
θαιήο εθηέιεζεο θαη εθπιεξώζεσο ησλ όξσλ ηεο κηζζώζεσο από ηνλ κηζζσηή.
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ηεο εθκηζζώηξηαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ιήμε
ηεο κίζζσζεο θαη πάλησο έσο όηνπ εθπιεξσζνύλ από ην κηζζσηή ζην αθέξαην νη ππνρξεώζεηο πνπ
αλαιακβάλεη κε ηε δηαθήξπμε απηή θαη ηε ζύκβαζε κηζζώζεσο, όπσο κηζζώκαηα, Γεκ. Τέιε θαη
θόξνπο, ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΓΔΥΑΦ θ.ι.π. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σρνιηθήο
Δπηηξνπήο κε απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο γηα παξάβαζε όξνπ ηεο ζπκβάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 17ν
Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε αλήθνπλ ζηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Σρ. Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Φαλίσλ.
ΑΡΘΡΟ 18ν
Αλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο είλαη αζύκθνξν, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ κπνξεί
λα κελ ην εγθξίλεη, νπόηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ν Νόκνο.
ΑΡΘΡΟ 19ν
Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή
κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηώλ
θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε
δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ
έιαβε γλώζε απηήο. (άξζξν 227 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 3852/2010)
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Πξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξν
227 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 3852/2010. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη
εληόο δεθαεκέξνπ από ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ, ηπρόλ, ηάζζεη ν λόκνο γηα
ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. (άξζξν 227 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Ν. 3852/2010)
ΑΡΘΡΟ 20ν
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο καδί κε ηνλ εγγπεηή λα ππνγξάςνπλ ηε ζύκβαζε
κηζζώζεσο, κέζα ζε ( 10 ) δέθα εκέξεο από ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, δηαθνξεηηθά, ην Γ.Σ. ηεο Σρ. Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Φαλίσλ ζα θεξύμεη απηόλ
έθπησην, νπόηε ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ή έρεη αληηθαηαζηήζεη κε ηελ
εγγύεζε ηνπ άξζξνπ 16, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο,
θαηαπίπηεη ππέξ απηήο ρσξίο δηθαζηηθή κεζνιάβεζε θαη γίλεηαη επαλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ
θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενύληαη ν θαζέλαο αδηαίξεηα θαη ζε νιόθιεξν, λα
απνθαηαζηήζνπλ ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή :
α) γηα ηα κηζζώκαηα πνπ ζα ράζεη από ηελ αηηία απηή ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ από ηε γλσζηνπνίεζε
ζηνλ παξαπάλσ ηεο νινθιεξώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο εθείλεο κέρξη ηεο
εγθαηαζηάζεσο ηνπ κηζζσηνύ ύζηεξα από λέα δεκνπξαζία θαη β ) γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα είλαη
κηθξόηεξε κεηαμύ ηεο λέαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 21ν
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζπκβάζεσο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, θαη επίζεο ε
θαζπζηέξεζε ηνπ κηζζώκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη αλ νθείιεηαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κηζζσηή κε ηελ πξνβιεπόκελε, από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, δηαδηθαζία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
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