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ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ  
              

               ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ                        
                                                           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ 

                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 

2. τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ.192 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 

3. τις διατάξεις της περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του αρθρ.72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), 

4. την υπ’ αριθµ. 334/2022 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η εκµίσθωση 

του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Καλαµίτσας,  

5. την υπ’αριθµ. 29/2023 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν 

οι όροι για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλαµίτσας  µε δηµοπρασία 

πλειοδοτική, φανερή και προφορική 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Καλαµίτσας που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης.  

Η δηµοπρασία θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού (αρθ 1 Π. ∆. 270/81 (ΦΕΚ Α΄, 77/30-03- 1981). Ο 

τόπος και η ηµεροµηνία αυτής θα λάβει την δηµοσιότητα που επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η 

δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο :   

Ο ∆ήµος Καβάλας θέτει σε εκµίσθωση µε φανερή, πλειοδοτική δηµοπρασία το κυλικείο του ∆ηµοτικού 

Αθλητικού Κέντρου Καλαµίτσας,  αποτελούµενο από ενιαίο θάλαµο διαστάσεων 2,33χ3,05. ήτοι 7,1065 τ.µ. που 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κλειστού γυµναστηρίου και παρά την κεντρική είσοδο, θα χρησιµοποιηθεί 

αποκλειστικά και µόνον ως κυλικείο η χρήση του οποίου προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. Απαγορεύεται η 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί ποινής καταγγελία της σύµβασης στον εξωτερικό χώρο του κυλικείου και 

οποιαδήποτε µεταβολή της χρήσης του ανεξάρτητα από χειροτέρευση ή βλάβη του εκ της µεταβολής. 

Άρθρο 2ο : 

Η δηµοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συγκεντρώσεων και συνεδριάσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου Καβάλας, στον 1ο όροφο επί της οδού Κ.Παλαιολόγου 4  µπροστά στην αρµόδια επιτροπή στις 22 µηνός 

Μαρτίου 2023 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00π.µ. µε όριο πρώτης µηνιαίας προσφοράς πεντακόσια ευρώ  

(500) ευρώ  και για πέντε (5) έτη.  

Άρθρο  3ο     
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 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

Για φυσικά πρόσωπα: 

1. Αστυνοµική ταυτότητα φυσικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου και του εγγυητή ότι «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία 

υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των συµβατικών όρων. 

3. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του ενδιαφεροµένου και του εγγυητή αυτού 

που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, (ότι δεν οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς – Ταµεία) 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για µη ποινική δίωξη (µε 

επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

5. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

6. Βεβαίωση του Τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου Καβάλας ότι δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς 

το ∆ήµο Καβάλας ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Με κανένα τρόπο δεν θα 

γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, οφειλέτες του ∆ήµου µε ληξιπρόθεσµες 

οφειλές.  

 Για εταιρείες:  

1. Αστυνοµική ταυτότητα του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του 

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου για αποδοχή αξιόχρεου εγγυητή µε 

πλήρη στοιχεία προσδιορισµού του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος µε τον 

πλειοδότη για την εκπλήρωση των συµβατικών όρων.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου και του εγγυητή ότι «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».  

4. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής (ότι δεν οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς – Ταµεία) και φορολογικής ενηµερότητας του νοµικού προσώπου, του εκπροσώπου και του 

εγγυητή που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

5. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ειδικά για ανώνυµες εταιρείες απαιτείται επιπλέον πρακτικό ορισµού 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου: i) των διαχειριστών σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, και ΕΠΕ ή ii) του Πρόεδρου 

και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ΑΕ. Σε περίπτωση µη λευκού ποινικού µητρώου, θα υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι σηµειωµένες στο µητρώο (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από 

εξωτερικό) 

7. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία (µε επίσηµη µετάφραση, όταν πρόκειται για πιστοποιητικά προερχόµενα από εξωτερικό) 

8. Βεβαίωση του Τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου Καβάλας ότι δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς 

το ∆ήµο Καβάλας ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, για το νοµικό πρόσωπο, τον 
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εκπρόσωπο και τον εγγυητή που να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. Με κανένα τρόπο δεν θα 

γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, σαν πλειοδότες, εκπρόσωποι νοµικών προσώπων ή εγγυητές, οφειλέτες του 

∆ήµου µε ληξιπρόθεσµες οφειλές.  

Κοινά δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων) για ποσό ίσο προς το δέκα τοις εκατό 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου 

µισθώµατος ήτοι εξακόσια ευρώ (600 €). Η εγγύηση επιστρέφεται αµέσως σε όλους τους πλειοδότες, ατόκως εντός 

δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, πλην του τελευταίου ο οποίος οφείλει κατά 

την υπογραφή της σύµβασης να την αντικαταστήσει µε άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίση τρία 

µηνιαία µισθώµατα. Η τελευταία εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της µισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά τους 

όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του.  

 

Άρθρο 4ο  

  Εκτός από την εγγύηση ο πλειοδότης υποχρεώνεται  να προσκοµίσει αξιόχρεο εγγυητή  που θα υπογράψει το 

πρακτικό της δηµοπρασίας και τη σύµβαση που θα συναφθεί και έτσι θα είναι αυτεπάγγελτα και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος µε το µισθωτή  για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 5ο  

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας  αφού υπογραφούν από την αρµόδια επιτροπή  θα εγκριθούν από τη 

Οικονοµική  Επιτροπή χωρίς κανένα δικαίωµα του τελευταίου πλειοδότη να ζητήσει αποζηµίωση ή άλλη αξίωση  για 

τη µη έγκριση των πρακτικών ή τη καθυστέρηση κοινοποίησης της έγκρισής τους. Επίσης δε δικαιούνται 

αποζηµίωση ή µείωση του ενοικίου  από οποιοδήποτε λόγο ή άλλη αιτία µείωσης εισπράξεων.  

 

Άρθρο 6ο  

 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση αυτή περνάει από τον πρώτο στους 

επόµενους και επιβαρύνει οριστικά το τελευταίο πλειοδότη.  

   Εάν κανείς πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δηµοπρασίας πριν από 

την έναρξη του διαγωνισµού  αφού προσκοµίσει και το νόµιµο πληρεξούσιο µε τις αστυνοµικές ταυτότητες και των 

δύο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

 

Άρθρο 7ο  

  Ο µισθωτής που θα αναδειχθεί, υποχρεώνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση σ’ αυτόν της 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας», να προσέλθει για τη 

σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού  µαζί µε τον εγγυητή του. 

   Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή του  που είναι υπεύθυνοι για 

τη διαφορά του νέου µισθώµατος από τη προηγούµενη δηµοπρασία η δε εγγύηση που κατατέθηκε εκπίπτεται υπέρ 

του ∆ήµου αυτοδίκαια. 
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΄Αρθρο 8ο  

Όριο πρώτης µηνιαίας  προσφοράς, µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου τέλους χαρτοσήµου, ορίζεται το 

ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€). Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι πενταετής (5 έτη), αρχής γενοµένης από 

την ηµεροµηνία του συµφωνητικού εκµίσθωσης. 

Το µίσθωµα  θα καταβάλλεται µέχρι τη 15η εκάστου µηνός, ενώ το πρώτο θα καταβληθεί  αµέσως µε την 

υπογραφή του σχετικού µισθωτηρίου συµφωνητικού, και θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος µέχρι τη λήξη της 

µίσθωσης σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµάριθµο όπως αυτός  θα έχει καθορισθεί από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδας. 

΄Αρθρο 9ο   

Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του χώρου, είτε ολική είτε µερική και η παράταση του χρόνου της 

µίσθωσης από τον µισθωτή, απαγορεύεται απολύτως µε ποινή έκπτωσης. 

 

Άρθρο 10ο  

Ο µισθωτής υποχρεούται σε καλή χρήση του µισθίου. Άλλως, ευθύνεται σε αποζηµίωση για φθορές και βλάβες 

που προκλήθηκαν στο µίσθιο από αυτόν ή το προσωπικό του. Ακόµη, υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο καθαρό 

και να το χρησιµοποιεί µε τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των 

περιοίκων του ακινήτου, να µην ρυπαίνει τον περιβάλλοντα  κοινόχρηστο χώρο µε την τοποθέτηση αντικειµένων 

(π.χ. ογκώδη ή άλλα µηχανήµατα κλπ.) και να συµπεριφέρεται ευπρεπώς προς τους πολίτες.  

΄Αρθρο 11ο  

Ο ∆ήµος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα  να καταγγείλει µετά από προειδοποίηση ενός µήνα τη 

µίσθωση: α)  Εάν ο µισθωτής καθυστερήσει το πολύ δέκα πέντε (15) ηµέρες στην καταβολή των µισθωµάτων από 

τις ηµεροµηνίες που ορίζει το άρθρο 8 και β) δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.  

΄Αρθρο 12ο  

Οποιαδήποτε φθορά κι εάν επέλθει κατά τον χρόνο της  µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να την 

τακτοποιήσει δίχως να ζητήσει από τον ∆ήµο οποιαδήποτε υλική ή χρηµατική αποζηµίωση εκτός των φθορών 

εξαιτίας θεοµηνιών. Ο ενοικιαστής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην υφιστάµενη 

κατάσταση τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Άρθρο 13ο 

 Ο µισθωτής αφού λάβει γνώση της κατάστασης του χώρου, δεν έχει δικαίωµα στην επιστροφή ή µείωση του 

δικαιώµατος της µίσθωσης και για το λόγο αυτό, να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης. Επίσης ο 

∆ήµος έχει το δικαίωµα να επισκέπτεται µε όργανά του  το ακίνητο για να εξακριβώσει την καλή του κατάσταση και 

εν γένει τη λειτουργία  για την οποία εκµισθώθηκε. 

Άρθρο 14ο  

Απαγορεύεται κάθε αλλοίωση του χώρου από τον µισθωτή χωρίς έγκριση του αρµοδίου γραφείου του ∆ήµου 

Καβάλας και τη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τα οποία πρέπει να ζητηθούν εγγράφως. 
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Κάθε έστω αναγκαία προσθήκη διαµόρφωσης στο δηµοτικό χώρο που µισθώνεται από τον µισθωτή, παραµένει 

σε όφελος του χώρου µη δυναµένου του µισθωτού να αξιώσει αποζηµίωση για ότι κατασκεύασε στο δηµοτικό 

χώρο, δυναµένου του εκµισθωτή να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην πρότερη κατάσταση µε δαπάνες 

του µισθωτή. 

Άρθρο 15ο  

Η µίσθωση θα λειτουργεί στο όνοµα ή την επωνυµία του µισθωτή που θα προκύψει από την δηµοπρασία και 

απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτο πρόσωπο ή 

συνιστώµενη εταιρεία από το µισθωτή, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 16ο   

Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό κυλικείου ο οποίος περιλαµβάνει απαραιτήτως 

επαγγελµατικό ψυγείο, τοστιέρα, καφετιέρα. Υποχρεούται να διαθέτει στο κυλικείο αναψυκτικά κάθε είδους, 

διάφορα είδη γλυκών, ξηρούς καρπούς και εµφιαλωµένα νερά. Απαγορεύεται η διάθεση και χρήση 

οινοπνευµατωδών ποτών. Απαγορεύεται κάθε είδους χαρτοπαίγνιο. Επίσης υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, πρωινές και απογευµατινές ώρες όσο θα προπονούνται αθλητές και κατά την 

διάρκεια των αγώνων. Οφείλει να οργανώσει το κυλικείο σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις υγειονοµικές και 

αγορανοµικές διατάξεις και ευθύνεται έναντι των αρχών για κάθε παράβαση ή υπέρβαση.  

Άρθρο 17ο   

Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τις τιµές των προσφεροµένων υπηρεσιών στο κυλικείο όπως και στις τιµές 

των τροφίµων-ποτών που θα προσφέρονται σ αυτό.  

Άρθρο 18ο    

  Τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού και ύδρευσης καθώς και όλες οι δαπάνες για λειτουργία του ακινήτου όπως 

επίσης και τα κηρύκεια δικαιώµατα έξοδα δηµοσίευσης, χαρτόσηµα κ.λ.π.  βαρύνουν το τελευταίο πλειοδότη, του 

οποίου υποχρέωση είναι η τοποθέτηση έγκαιρα µετρητών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης µε χρέωση στην επωνυµία 

του. 

Άρθρο 19ο   

Ο µισθωτής εξέτασε το µίσθιο και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση 

που το προορίζει. Ο ∆ήµος Καβάλας παρέδωσε το µίσθιο στο µισθωτή σε άριστη κατάσταση και δεν υπέχουν 

καµίας ευθύνης για τυχόν επισκευές του, έστω αναγκαίες ή από λόγο ανωτέρας βίας απορρέουσες, όλες δε οι 

επισκευές θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο το µισθωτή.  

Άρθρο 20ο 

Σε περίπτωση που σταµατήσει η λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Καλαµίτσας, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχόµενες ηµέρες, ο µισθωτής 

δικαιούται απαλλαγή από το µίσθωµα, για το χρονικό διάστηµα που υπάρχει διακοπή λειτουργίας. Προϋπόθεση 

για την απαλλαγή από το µίσθωµα είναι η έκδοση απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από αίτηση του 

µισθωτή, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος 

για το οποίο αιτείται την απαλλαγή. 
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Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων και περιουσίας, κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 4 Καβάλα, τηλέφωνο 2513500072 και στο email: 

esoda@kavala.gov.gr 

 

 

 

                                                                                            Ο ∆ήµαρχος 
 
 
                                                                                    Μουριάδης Θεόδωρος  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


