
                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 17/12/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.: 24759
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
2)  τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/06  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  & 
Κοινοτήτων».
3)  τις  διατάξεις  του Ν.  3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική 
της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.
4)  την  υπ’  αριθμ.  392/2014   απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την 
εκμίσθωση  της  αίθουσας  «Ιάκωβος  Καμπανέλλης»  με  σκοπό  τη  λειτουργία 
χειμερινού κινηματογράφου.
5) την υπ΄αριθμ. 542/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

 
Διακηρύττει ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει  δημοπρασία 
πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική για  την  εκμίσθωση  της  αμφιθεατρικής 
αίθουσας «Ιάκωβος Καμπανέλλης», η οποία στεγάζεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, μετά του κυλικείου, του χώρου αναμονής, και 
των βοηθητικών αυτής χώρων (w.c., καμαρίνια), συνολικού εμβαδού 482,33μ2. 

Περιγραφή ακινήτου: 
1. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ιάκωβος Καμπανέλης» βρίσκεται 

σε άμεση επαφή με την αίθουσα συγκεντρώσεων και διαθέτει είσοδο 
έξοδο προς τον εξωτερικό στεγασμένο διάδρομο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου.  Το  δάπεδο  της  αίθουσα  είναι  κεκλιμένο  και  η  αίθουσα 
μπορεί να διατεθεί για ομιλίες, ρεσιτάλ μουσικής, κινηματογραφικές 
προβολές,  θεατρικές  παραστάσεις  κλπ.  Μπορεί  να  φιλοξενήσει 
περίπου 293 θεατές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Διαθέτη 
άνω σκηνή για την ανάρτηση σκηνικών, οθόνης κινηματογραφικών 
προβολών κλπ. Η σκηνή υποστηρίζεται και με χώρους καμαρινιών 
ηθοποιών,  κάτω  από  το  επίπεδο  της,  στο  υπόγειο.  Υπάρχει 
κλιματισμός  του  χώρου  και  διαμόρφωση  οροφών  και  τοίχων  για 
κατάλληλη  ηχοακουστική.  Η  αίθουσα  διαθέτει  θάλαμο 
κινηματογραφικών προβολών και χώρο ελέγχου φωτισμού σκηνής, 
χώρου  ελέγχου  ήχου  καθώς  και  δύο  καμπίνες  μεταφραστών,  σε 
ημιώροφο  μεταξύ  ισογείου  και  Α’  ορόφου.  Η  προσπέλαση  στην 
αίθουσα προβολών γίνεται από το ισόγειο μέσα από τον χώρο της 
αίθουσας  συγκεντρώσεων.  Το  εμβαδόν  της  πολλαπλών  χρήσεων 
είναι  300,00μ2.  και  το  εμβαδόν  της  αίθουσας  προβολών  είναι 
48,00μ. 
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2. Η  αίθουσα  συγκεντρώσεων  για  την  υποδοχή  επισήμων  ή  κοινού 
διαθέτει και ανεξάρτητη είσοδο-έξοδο απ’ ευθείας από τον εξωτερικό 
χώρο  του  Δημαρχιακού  Μεγάρου.  Βρίσκεται  σε  επαφή  με  την 
αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  και  μπορούν  να  λειτουργούν  σε 
συνδυασμό. Το εμβαδόν της είναι 96,00μ2.

3. Το  κυλικείο  βρίσκεται  σε  άμεση  επαφή  με  την  αίθουσα 
συγκεντρώσεων. Το εμβαδόν του είναι 10,33μ2. 

4. Χώρος  w.c.  ανδρών  και  γυναικών  στο  υπόγειο  με  εξωτερική 
πρόσβαση  από  τον  στεγασμένο  διάδρομο  του  Δημαρχιακού 
Μεγάρου. Το εμβαδόν τους είναι 28,00μ2. 

Την αίθουσα αυτή εκθέτει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος είναι 
αποκλειστικός  κύριος,  νομέας  και  κάτοχος,  σε  εκμίσθωση  με  σκοπό  τη 
λειτουργία σε αυτήν χειμερινού κινηματογράφου και την εκδήλωση πολλαπλών 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 
Άρθρο 1: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Νάξου  (αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης των 
προσφορών).

Άρθρο 2: Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο  όριο  πρώτης  προσφοράς  του  μισθώματος,  ορίζεται  το  ποσό  των 
εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των τελών 
ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης. 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι πολίτης κράτους 
– μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστης της Ελληνικής γλώσσας, να μην 
είναι  ανάδοχος  εκμετάλλευσης  άλλου ακινήτου του Δήμου και  θα  πρέπει  να 
καταθέσει  στην  επιτροπή  διενέργειας  της  δημοπρασίας  κατά  την  ημέρα 
διεξαγωγής της, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής. 
2. Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  αν  είναι  φυσικό  πρόσωπο,  ή 
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
3. Δημοτική  ενημερότητα  περί  μη  οφειλής,  που να  ισχύει  την  ημέρα του 
διαγωνισμού: 
 των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 
 της εταιρείας και των εταίρων για Ο.Ε., Ε.Ε., 
 της εταιρείας και των διαχειριστών για Ε.Π.Ε.,
 της εταιρείας, του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου για 
Α.Ε.  
4. Φορολογική ενημερότητα του φυσικού προσώπου, ή της εταιρείας, που να 
ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
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5. Πιστοποιητικό  του  αρμόδιου  Πρωτοδικείου  περί  μη  πτωχεύσεως, 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου προ του διαγωνισμού:
  των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
  των εταίρων για Ο.Ε., Ε.Ε., 
  των διαχειριστών για Ε.Π.Ε.,
  του  Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου για Α.Ε., 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
7. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του συμμετέχοντος ότι είναι μόνιμος κάτοικος 
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ή αν πρόκειται για εταιρεία ότι έχει 
την έδρα της στον εν λόγω Δήμο. 
8. Αποδεικτικό εμπειρίας στη λειτουργία κινηματογράφου τουλάχιστον δέκα 
(10) ετών και πιστοποιημένη τεχνογνωσία σε τομέα συναφή ή παρεμφερή με 
τη λειτουργία του κινηματογράφου και της ψηφιακής εικόνας.  
9. Αποδεικτικό  κατοχής  ψηφιακού  κινηματογραφικού  βιντεοπροβολέα 
τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητα προβολής τρισδιάστατης εικόνας και 
μηχανημάτων ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου, καθώς και πιστοποίηση γνώσης 
του συμμετέχοντος χειρισμού των μηχανημάτων αυτών.
10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση 
των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  τους  αποδέχεται  πλήρως  και 
ανεπιφυλάκτως. 
11.Εγγύηση συμμετοχής ποσού  ίσου με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του 
οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι εξήντα 
πέντε ευρώ  (65,00 €). 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί  από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή 
από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  θα  είναι  διάρκειας 
τουλάχιστον  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακών  ημερών.  Θα  πρέπει  να 
αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δημοπρασίας για την οποία 
δίνεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από το 
δικαίωμα της διαιρέσεως και  διζήσεως και  την αναγνώριση από αυτόν της 
υποχρέωσης  να  καταθέσει  απροφάσιστα  και  χωρίς  καμία  ένσταση  ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό 
που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή το σύνολο της εγγύησης. 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον πλειοδότη κατά την υπογραφή της 
σύμβασης,  αφού  αντικατασταθεί  με  άλλη,  ποσού  ίσου  με  το  ανωτέρω 
ποσοστό  επί  του  μισθώματος  που  επιτεύχθηκε,  διά  την  εξασφάλιση  της 
έγκαιρης  και  εντός  των  υπό  της  διακήρυξης  οριζομένων  προθεσμιών 
καταβολής του μισθώματος καθώς και τήρησης των όρων αυτής. 
Η  εγγύηση  αυτή  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  συμψηφισθεί  με  τα 
μισθώματα ή άλλες οφειλές.
Στους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  θα  επιστραφεί  μετά  την  έγκριση  των 
πρακτικών της δημοπρασίας.

                         Άρθρο 4: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την 
ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω, ενώπιον της επιτροπής του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 
ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση 
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της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι  προσφορές  των  πλειοδοτών  αναγράφονται  στα  πρακτικά  κατά  σειρά 
εκφωνήσεως  με  το  ονοματεπώνυμο  του  πλειοδότη.  Κάθε  προσφορά  είναι 
δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 
από  τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον  τελευταίο 
πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς 
την  επί  της  δημοπρασίας  επιτροπή  προ  της  ενάρξεως  του  συναγωνισμού, 
παρουσιάζοντας  και  το  προς  τούτο  νόμιμο  πληρεξούσιο  έγγραφο,  αλλιώς 
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Η  απόφαση  της  επί  της  δημοπρασίας  επιτροπής  περί  αποκλεισμού 
ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό 
της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 
και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Άρθρο 5: Εγγυητής

Ο  αναδειχθησόμενος  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι 
καθίσταται  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνος  με  αυτόν  για  την 
εκπλήρωση  των  όρων  της  σύμβασης,  στερούμενος  του  δικαιώματος  της 
διζήσεως και διαιρέσεως.
Ο εγγυητής θα πρέπει επίσης να καταθέσει κατά την υπογραφή των πρακτικών:

 φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής, 
  φορολογική ενημερότητα.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  προς  αποζημίωση  από  τη  μη 
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

Άρθρο 7: Υπογραφή σύμβασης 

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  όπως  εντός  δέκα  ημερών  από  την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως 
ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που ενεργείται με αποδεικτικό 
παραλαβής,  να  προσέλθει  μαζί  με  τον  εγγυητή  του  για  την  σύνταξη  και 
υπογραφή της σύμβασης,  προσκομίζοντας και  την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης όπως αναφέρεται ανωτέρω, άλλως κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος 
και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. 
Η εγγύηση  που έχει  καταθέσει,  καταπίπτει  υπέρ  του Δήμου χωρίς  δικαστική 
παρέμβαση. 
Στην περίπτωση που στη νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο 
τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι  συνυπεύθυνοι απέναντι στο 
Δήμο. 
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Μετά  το  πέρας  της  ανωτέρω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών,  η  σύμβαση 
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Άρθρο 8: Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση πέντε ετών ημερολογιακά, αλλά ανά χειμερινή  περίοδο κάθε 
μισθωτικού  έτους,  που  ορίζεται  από  15  Οκτωβρίου  έως  15   Μαΐου,  με 
δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
με δικαίωμα να κριθεί η αναπροσαρμογή του μισθίου με τα νέα δεδομένα 
που τυχόν προκύψουν. 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπομίσθωση του 
ακινήτου από το μισθωτή με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 
Άρθρο 9: Καταβολή του μισθώματος

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό και θα καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου 
το πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, το δε λαμβανόμενο από το ταμείο 
του Δήμου διπλότυπο είσπραξης και μόνο αυτό θα αποδεικνύει την καταβολή 
του  μισθώματος  εκ  μέρους  του  μισθωτή,  αποκλειόμενου  κάθε  άλλου 
αποδεικτικού μέσου. 

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε 
χρήση αυτού  χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή η παράβαση οποιουδήποτε από 
τους όρους της παρούσας καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί και που 
συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή Δήμο να 
λύσει μονομερώς τη σύμβαση, να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του μισθίου 
και  η  καταβληθείσα  εγγύηση  να  καταπέσει  υπέρ  του  ως  δίκαιη  και  εύλογη 
ποινική ρήτρα, δικαιούμενου αυτού να αξιώσει και κάθε περαιτέρω ζημία του.  

Το μισθωτή βαρύνει το τέλος χαρτοσήμου και κάθε δαπάνη ή τέλος που κατά 
νόμο ή τα συναλλακτικά ήθη, βαρύνει τους μισθωτές.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της 
μίσθωσης και εφ΄εξής.

Άρθρο 10: Χρήση του μισθίου

Η εκμισθωμένη αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλλης» μετά του κυλικείου της, του 
χώρου  αναμονής  και  των  βοηθητικών  αυτής  χώρων  (w.c.,  καμαρίνια),  θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό 
τους  και  μόνον,  δηλαδή  για  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  χειμερινού 
κινηματογράφου μετά κυλικείου  που θα λειτουργεί  τις  τρεις  εβδομάδες κάθε 
μισθωτικού μήνα και αποκλειστικά από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου κάθε 
μισθωτικού έτους. 
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Ο μισθωτής υποχρεούται να πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για τη 
νόμιμη λειτουργία του κινηματογράφου. 

Ο  μισθωτής  οφείλει  να  γνωστοποιεί  στον  Δήμο  Νάξου &  Μικρών  Κυκλάδων 
μέχρι την 25η ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα, τις εβδομάδες κατά τις οποίες θα 
λειτουργεί ο κινηματογράφος τον επόμενο μισθωτικό μήνα.

Το  χρονικό  διάστημα  που  δεν  θα  λειτουργεί  κατά  τα  ανωτέρω  ο 
κινηματογράφος, η εκμισθωμένη αίθουσα θα λειτουργεί από τον εκμισθωτή ως 
στεγασμένος χώρος πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων, ήτοι για την προβολή 
δημόσιων θεαμάτων, ως αίθουσα διαλέξεων, συγκέντρωσης κοινού, συναυλιών 
κ.λ.π. και γενικά για κάθε συναφή και παρεμφερή χρήση. Ο Δήμος θα μπορεί 
επίσης  κατά  το  εν  λόγω διάστημα,  να  παραχωρεί  τη  χρήση  του μισθίου  σε 
τρίτον, σε καλλιτεχνικές ή μη ομάδες κλπ, για τη διενέργεια σε αυτό μουσικών, 
θεατρικών  και  λοιπών  καλλιτεχνικών  παραστάσεων  ή  οποιασδήποτε  άλλης 
εκδήλωσης.

Ο  μισθωτής,  ο  οποίος  θα  έχει  την  διαχείριση  της  αίθουσας,  θα  είναι 
υποχρεωμένος να έχει ανοικτό το κυλικείο κατά τη διάρκειά τους, εκτός αν έχει 
προγραμματισθεί  από  τους  διενεργούντες  την  εκδήλωση,  η  προσφορά 
εδεσμάτων με μπουφέ.
Η παρουσία του μισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη, 
δύναται όμως να επικουρείται και από άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

Ο μισθωτής  υποχρεούται  να κάνει  καλή χρήση του μισθίου,  να συντηρεί  το 
χώρο και τις εγκαταστάσεις αυτού με δικές του δαπάνες, να τηρεί όλους τους 
υγειονομικούς  κανόνες  και  να  διατηρεί  απόλυτη   καθαριότητα  μέσα  στον 
μισθωμένο χώρο. Έχει επίσης την υποχρέωση να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο 
που να μη θίγει την υγεία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των υπαλλήλων που 
εργάζονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα και των πολιτών που προσέρχονται σε 
αυτό.

Ο μισθωτής έχει ακέραιη την ευθύνη για αποζημίωση, για ζημιές ή βλάβες που 
θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα έναντι οποιουδήποτε, είτε από τον ίδιο, 
είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη 
σφαίρα αντικειμενικής του ευθύνης.  

Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική,  πρόσκαιρη ή διαρκής υπομίσθωση του 
μισθίου,  καθώς  και  η  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  με  ή  άνευ  ανταλλάγματος 
παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ή η μεταβολή της χρήσης αυτού.

Δεν επιτρέπεται στον μισθωτή να μετατρέψει  την ατομική του επιχείρηση σε 
εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
στην οποία υπεισέρχεται και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συμβληθέντος.  

Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα εγγράφως τον Δήμο 
για οποιοδήποτε ελάττωμα, κίνδυνο ή ζημία του μισθωμένου χώρου, να διατηρεί 
την κατοχή του μισθίου έναντι τρίτων, τις υπέρ αυτού δουλείες, να προστατεύει 
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αυτό  από  κάθε  καταπάτηση   και  γενικά  να  διατηρεί  το  μίσθιο  σε  καλή 
κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο εκμισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά για την στατική ασφάλεια του κτιρίου, 
καθώς και την πυρασφάλεια αυτού. 

Ο μισθωτής δικαιούται να τοποθετεί πρόσκαιρα στην πρόσοψη και γενικά εντός 
του μισθίου διαφημιστικές πινακίδες και σταντ για την διαφήμιση ταινιών που 
προβάλλονται στον κινηματογράφο, τα οποία δεν θα αποτελούν σταθερή και 
μόνιμη κατασκευή, δεν θα να βλάπτουν την αισθητική του όλου κτιρίου και δεν 
θα εμποδίζουν την λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα.

Ο εκμισθωτής δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να παρεμποδίζει τη λειτουργία 
της επιχείρησης του μισθωτή. 

Ο  μισθωτής  με  αποκλειστική  του  δαπάνη  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
αγορανομικές και άλλες διατάξεις θα εγκαταστήσει στο μισθωμένο χώρο όλο τον 
απαιτούμενο  για  τη  λειτουργία  του  εξοπλισμό  και  θα  εφοδιαστεί  με  τις 
απαραίτητες  άδειες  λειτουργίας  του,  για  την  έκδοση  των  οποίων  είναι  και 
αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Ο  Δήμος  δεν  θα  ευθύνεται  για  τυχόν  καθυστερήσεις  πληρωμών  ή  άλλων 
υποχρεώσεων του μισθωτή προς το Δημόσιο ή προς τρίτους. Επίσης ουδεμία 
ευθύνη  θα  φέρει  για  υγειονομικές,  αγορανομικές,  φορολογικές  κ.λ.π. 
παραβάσεις  του  μισθωτή.  Τυχόν  επιβληθέντα  πρόστιμα  από  καθυστερήσεις, 
παραλείψεις ή παραβάσεις, θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με 
τη λειτουργία του κυλικείου. Ενδεχόμενη ζημία σε τρίτους προκύπτουσα από την 
κατανάλωση  προϊόντων  του  κυλικείου,  βαρύνει  αποκλειστικά  το  μισθωτή,  ο 
οποίος πρέπει να τηρεί όλες τις υγειονομικές διατάξεις και να φροντίζει για την 
άριστη ποιότητα όλων των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων.
Οι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν θα πρέπει να είναι ανώτερες των τιμών 
της  αντίστοιχης  κατηγορίας  και  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  αγορανομικές 
διατάξεις.

Άρθρο 12: Συντήρηση του μίσθιου

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί με δαπάνες του σε άριστη κατάσταση και 
λειτουργία το μίσθιο και να επιδιορθώνει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάθε 
βλάβη που θα προκληθεί σε αυτό από υπαιτιότητά του. Επίσης υποχρεούται να 
λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής. 

Απαγορεύεται  στο  μισθωτή  να  προβεί  σε  οποιεσδήποτε  τροποποιήσεις  ή 
προσθήκες στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου. 
Για  κάθε  αναγκαία  και  απαραίτητη  μεταβολή  της  κατάστασης  του  μισθίου, 
απαιτείται  έγγραφη άδεια  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  η οποία θα 
επιβλέπει  διά  των  αρμοδίων  υπαλλήλων  της  τις  εργασίες,  διατηρώντας  το 
δικαίωμα  επέμβασης  επί  τυχόν  κακοτεχνιών  ή  επιβλαβών  για  το  μίσθιο 
εργασιών.
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Οι τυχόν εργασίες απλής συντήρησης του μισθίου και οι αναγκαίες επισκευές 
του  βαρύνουν  τον  Δήμο  και  ο  μισθωτής  υποχρεούται  να  παράσχει  στους 
αρμόδιους υπαλλήλους του κάθε απαιτούμενη συνδρομή για την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών.

Κάθε  τροποποίηση  ή  προσθήκη  που  θα  γίνει  στο  μίσθιο,  θα  παραμείνει  σε 
όφελος αυτού, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, δικαιούμενου 
του  Δήμου  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  χρήσης,  να  αξιώσει  κατ’ 
επιλογήν του την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την κατάσταση του μισθίου και των 
εγκαταστάσεών του. 

Άρθρο 13: Αναμίσθωση – Υπομίσθωση

Σιωπηρή  αναμίσθωση,  ως  και  υπομίσθωση  του  μισθίου  από  τον  μισθωτή 
απαγορεύεται  απολύτως.  Σε  καμία  περίπτωση  δε  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως 
σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης η παραμονή του μισθωτή μετά τη 
λήξη της μίσθωσης, το δε μίσθωμα που τυχόν εισπραχθεί τότε, θα θεωρείται ως 
καταβολή λόγω αποζημίωσης για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου.

Άρθρο 14: Λήξη της μίσθωσης
 
Κατά  τη  λήξη  της  μίσθωσης  ο  μισθωτής  υποχρεούται  να  αποδώσει  τον 
εκμισθωμένο χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε και όπως αυτός 
θα  έχει  προκύψει  μετά  τις  ενδεχόμενες  εργασίες  συντήρησης  –  βελτίωσης, 
υπογράφοντας  γι΄  αυτό  σχετικό  πρωτόκολλο  που  θα  συντάξει  η  Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  Η παράδοση του ακινήτου θα θεωρηθεί  ότι 
έγινε μετά την υπογραφή του ως άνω πρωτοκόλλου.

Ο μισθωτής οφείλει πριν αποδώσει τον μισθωμένο χώρο, να αποκαταστήσει με 
έξοδά του τις φθορές που τυχόν προκλήθηκαν από δική του υπαιτιότητα και 
μόνον και τις οποίες θα διαπιστώσει με σχετική πράξη η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθεί το 
μίσθιο από τον μισθωτή πριν από τη λήξη της πενταετίας χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση  του  Δήμου,  θα  οφείλονται  και  θα  καθίστανται  ληξιπρόθεσμα  και 
απαιτητά όλα τα μέχρι τη λήξη της πενταετίας μισθώματα, παράλληλα δε, θα 
εκπέσει η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 15: Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υπoχρεoύται σε επιστροφή ή 
μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το μίσθιο της οποίας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση.
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Άρθρο 16: Ενστάσεις

Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  υποβάλλεται  ενώπιον  της 
Οικονομικής επιτροπής εγγράφως, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  διενέργεια  του 
διαγωνισμού.

Ένσταση  κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ή  της 
συμμετοχής  ενδιαφερομένου  σ’  αυτόν,  υποβάλλεται  ενώπιον  της  επιτροπής 
διαγωνισμού μόνο από έτερο ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε από αυτόν, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργειά 
του.  Η ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του διαγωνισμού.  Η 
επιτροπή  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  της  στην 
Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 17: Λοιποί όροι

Για  κάθε  παράβαση  των  όρων  της  παρούσας,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με 
αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την 
παρέμβαση των δικαστηρίων και ο μισθωτής υποχρεούται να εγκαταλείψει  το 
μίσθιο χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.

Ο  Δήμος  έχει  δικαίωμα  της  μονομερούς  ή  ολοσχερούς  λύσης  της  σύμβασης 
εκμίσθωσης, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από το μισθωτή:
α)   κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου,
β)  όταν  πρόκειται  να  ιδιοχρησιμοποιηθεί  το  μίσθιο,  κατόπιν  έγγραφης 
ειδοποίησης όχι όμως κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, 
γ)  όταν ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί  το χώρο για το σκοπό τον οποίο τον 
μίσθωσε,
δ)   όταν βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. 

Για  τυχόν  θέματα  που  δεν  ρυθμίζονται  από  την  παρούσα  διακήρυξη,  έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και των νόμων περί μισθώσεων 
όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 18: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η  διακήρυξη  θα  δημοσιευθεί  με  φροντίδα  του  Δημάρχου  τουλάχιστον  δέκα 
ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 
αυτής  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος,  στο 
δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου,  στο γραφείο της Δ.Κ. Χώρας, στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη 
θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Άρθρο 19: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί 
κατ' αυτήν πλειοδότης. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 
όταν:
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α)  το  αποτέλεσμα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  τη  Δημαρχιακή  επιτροπή  ή  το 
δημοτικό  συμβούλιο  ή  την  αρμόδια  Διοικητική  αρχή  λόγω  ασύμφορου  του 
επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β)  μετά  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης  και  ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης 
επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί 
του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν  προσέλθει  αυτός 
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 
επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. 
Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του 
δημάρχου  αναφερομένης  στους  όρους  της  πρώτης  διακήρυξης  και 
δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας 
της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η  επανάληψη  της  δημοπρασίας  ενεργείται  με  βάση  τη  δοθείσα  τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 20: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται στο 
Δημοτικό Κατάστημα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
από την αρμόδια υπάλληλο Χατζηκλιμάνογλου Στέλλα, τηλ. 22853 60125.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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