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                                               ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
 
Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Φνξέα Πνιηηηζκνχ – Άζιεζεο – Πεξηβάιινληνο & 
Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ ( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ)  έρνληαο 
ππφςε : 
1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή  ηεο Απηνδηνίθεζεο  

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»(ΦΔΚ 87/7-6-2010 η.Α’) 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο  270/1981 
3. Σηο δηαηάμεηο  ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ  ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ»(ΦΔΚ 114/30-6-2006 η.Α’)  
4. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4257/2014  (ΦΔΚ 93 η.Α΄/14-4-2006 )  
5. Σελ αξηζ. 59/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ « Γεκνηηθφο 

Φνξέαο  Πνιηηηζκνχ – Άζιεζεο – Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ 
Πχδλαο Κνιηλδξνχ ( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ)  πεξί «Έγκπιζηρ εκµίζθωζηρ κςλικείων ενηόρ 
ηων σώπων ΚΑΠΗ   και αθληηικών εγκαηαζηάζεων ζε δηµοηικέρ και ηοπικέρ κοινόηηηερ 
ηος ∆ήµος Πύδναρ – Κολινδπού και καθοπιζµόρ όπων διακήπςξηρ πλειοδοηικού 
διαγωνιζµού για ηην εκµίζθωζη» 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

 
δημοππαζία πλειοδοηική , θανεπή  και πποθοπική  για ηελ εθκίζζσζε ησλ θπιηθείσλ 
ζηεγαζκέλσλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ Κ.Α.Π.Η. θαη ησλ Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, θαζψο θαη 
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Νέαο Αγαζνχπνιεο θαη Κίηξνπο Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, φπσο 
απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
-Κπιηθείν 1ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ζε κηζζσκέλν ρψξν, εκβαδνχ  27,07 η.κ. 
-Κπιηθείν 2ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ζε κηζζσκέλν ρψξν, εκβαδνχ 9,00 η.κ.  
-Κπιηθείν 3ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 11,81 η.κ.  
-Κπιηθείν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Κνιηλδξνχ, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 15,20 η.κ. 
-Κπιηθείν ΚΑΠΗ ηεο ΣΚ Νέαο Αγαζνχπνιεο, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 16,10 η.κ. 
-Κπιηθείν ΚΑΠΗ ηεο ΣΚ Κίηξνπο, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 5,80 η.κ. 
-Κπιηθείν Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 15,20 η.κ. 
-Κπιηθείν Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηεο ΓΚ Κνιηλδξνχ, ζε ηδηφθηεην ρψξν, εκβαδνχ 15,40 η.κ. 
-Κπιηθείν Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ «Ισάλ. Παξαιπθίδεο» ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ζε ηδηφθηεην ρψξν, 
εκβαδνχ 8,60 η.κ. 
Καινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ  ζε πξνζεζκία  ( 10 ) δέθα 
εκεξψλ  απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο .  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Ανηικείμενο –Διάπκεια – Όπιο πποζθοπάρ 
 



Η δεκνπξαζία είλαη κε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε θαλεξέο θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ ζηεγαζκέλσλ 
ελφο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ Κ.Α.Π.Η. θαη ησλ Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ 
Κνηλνηήησλ Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ Νέαο Αγαζνχπνιεο θαη Κίηξνπο Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ. 
1. Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. , 
Πιαηεία Ν. Λνχζε 14, Κνιηλδξφο ,  ηελ  Σπίηη  22 επηεμβπίος  2015 θαη ψξα 12:00 μμ.  
2. Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπιάρηζηνλ δέθα 
εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. , Πιαηεία Ν. Λνχζε 14, Κνιηλδξφο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ησλ αλσηέξσ Κ.Α.Π.Η. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχδλαο –Κνιηλδξνχ θαη ε 
πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ. 
3. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/81. 
4. Έλζηαζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ 
ζε απηφλ, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. Η 
Δπηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο. Δλζηάζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα άιινπο ιφγνπο εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
5. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα ηέζζεπα (4) έηη αξρφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα Κ.Α.Π.Η. θαη νη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
6. ησπεξή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη. 
7. Σν ειάρηζην φξην πξνζθνξάο, σο εηήζην αληίηηκν, νξίδεηαη σο εμήο: 
-Γηα ην θπιηθείν 1ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν 2ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν 3ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν ΚΑΠΗ  ηεο ΓΚ Κνιηλδξνχ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν ΚΑΠΗ  ηεο ΣΚ Νέαο Αγαζνχπνιεο, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
- Γηα ην θπιηθείν ΚΑΠΗ  ηεο ΣΚ Κίηξνπο, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ      
(30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηεο ΓΚ Κνιηλδξνχ, ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ 
(30,00 €). 
-Γηα ην θπιηθείν Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ «Ισάλ. Παξαιπθίδεο» ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ, ην πνζφ ησλ 
ηξηάληα επξψ (30,00 €). 
8. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ πξέπεη λα γίλνληαη αλά δέθα επξψ (10,00 €) ηνπιάρηζηνλ, 
απαγνξεπκέλεο κηθξφηεξεο πξνζθνξάο. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
πιεηνδφηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβηβάδεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο 
επφκελνπο θαη επηβαξχλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί 
πξνζθνξά γηα φια ηα θπιηθεία κπνξεί λα θαηαηεζεί κεκνλσκέλα γηα θάζε θπιηθείν. 
 
9. Σν εηήζην αληίηηκν ζα θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ έηνπο ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Πχδλαο – Κνιηλδξνχ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. . ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 
θαηαβνιήο ηνπ αληίηηκνπ πέξα ηνπ ελφο κελφο, ην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ ζα 
έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνπο πιεηνδφηεο έθπησηνπο ηεο ζχκβαζεο κε απφθαζε ηνπ Γ..  
θαη λα ελεξγήζεη ζε βάξνο απηψλ θαη ησλ εγγπεηψλ ηνπο αλαπιεηζηεξηαζκφ, ζχκθσλα κε ηα 
φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν. Οη εηζπξάμεηο απφ ηε δεκνπξαζία ηνπ θπιηθείνπ απνηεινχλ 
έζνδν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ή ζπκπιήξσζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ. 
10. Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 
απνζηέιιεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε γηα ηε ηειηθή έγθξηζε, ν δε ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο 
δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα νχηε κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ηελ κε έγθξηζε ησλ 
πξαθηηθψλ απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα. 



 
ΑΡΘΡΟ 2: Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία έρνπλ ηδηψηεο (θπζηθά πξφζσπα) θαη 
εηαηξείεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινπλ νπνηνδήπνηε πνζφ ζην Γήκν. 
Η επηινγή ηνπ πιεηνδφηε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ φιεο ηηο απφςεηο 
πξνζθνξά, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα ΑΜΔΑ, αλέξγνπο θαη φζνη έρνπλ άλεξγν 
ζχδπγν κε αλήιηθα ηέθλα, ζηνπο πνιχηεθλνπο, ζηνπο ηξίηεθλνπο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
θαη πνιεκηζηέο Κχπξνπ. 
Γελ γίλνληαη δεθηνί ηεο δεκνπξαζίαο: 
Α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηνδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. 
Β) πληαμηνχρνη νπνηνπδήπνηε ηακείνπ. 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θάθειν ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε 
έλδεημε «ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΚΤΛΙΚΔΙΩΝ ΣΟΤ 
ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.) ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ» θαη 
ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 
Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
1) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα. 
2) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο. 
3) Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ φηη δελ νθείιεη ζην Γήκν ν ίδηνο θαη ν εγγπεηήο 
ηνπ. 
4) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ. 
5) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
6) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ίδηνπ. 
7) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) γηα αλψλπκεο εηαηξείεο απφ ΙΚΑ,  (β) γηα 
Ο.Δ. θαη Δ.Δ. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ΙΚΑ γηα ην ηπρφλ απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ 
θαη απφ ηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ή εηαίξνπο, (γ) γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ΙΚΑ γηα ην ηπρφλ απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη απφ ηνλ 
ΟΑΔΔ ή αληίζηνηρν ηακείν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιηζε. 
8) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πνιπηεθλίαο – ηξηηεθλίαο – θ.ι.π.), ζε θάζε 
πεξίπησζε. 
9) Αληίγξαθν ζεσξεκέλεο θάξηαο αλεξγίαο, ζε πεξίπησζε αλέξγνπ. 
10) Βεβαίσζε ΚΔΠΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%, ζε πεξίπησζε ΑΜΔΑ. 
11) Απνδεηθηηθφ απφδεημεο πνιεκηζηή Κχπξνπ, φηαλ απαηηείηαη. 
 
 
12) Απηφο πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ξεηά ζηελ 
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο 
παξνπζηάδνληαο θαη ην λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη 
γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 
13) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ή 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ίζε κε ην 10% επί ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ 
ηεο πξψηεο πξνζθνξάο 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην 1ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην 2ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην 3ν ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην ΚΑΠΗ ηεο ΓΚ Κνιηλδξνχ 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην ΚΑΠΗ ηεο ΣΚ Νέαο 
Αγαζνχπνιεο 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην ΚΑΠΗ ηεο ΣΚ Κίηξνπο 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηεο ΓΚ 
Αηγηλίνπ 



-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηεο ΓΚ 
Κνιηλδξνχ 
-πνζνχ 03,00 € ( 10% ηεο εηήζηαο πξψηεο πξνζθνξάο) γηα ην Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ «Ισάλ. 
Παξαιπθίδεο» ηεο ΓΚ Αηγηλίνπ. 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνπο απνηπρφληεο κεηά ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο. 
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα, ελψ ζε 
πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ν ελδηαθεξφκελνο 
απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 3  :         Υπήζη  
1. Οη πξνο εθµεηάιιεπζε ρψξνη ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ µφλν σο ΚΤΛΙΚΔΙΑ απνθιεηζηηθά θαη 
µφλν γηα µέιε ησλ ΚΑΠΗ ζηα ΚΑΠΗ θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ , 
φπνπ ζηεγάδνληαη ηα θπιηθεία , απαγνξεπµέλεο ηεο µεηαηξνπήο ηεο ρξήζεο.  
2. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ζηνπο πιεηνδφηεο λα ελαπνζέζνπλ ζηνπο ρψξνπο αληηθείµελα 
πνπ πξνθαινχλ θξφηνπο, ζνξχβνπο, δπζνζµία, φπσο θαη εχθιεθηα πιηθά ή αληηθείµελα 
άζρεηα µε ηνλ πξννξηζµφ ηνπ ρψξνπ.  
3. Η ρξήζε ησλ ρψξσλ θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ µειψλ ηνπ ΚΑΠΗ εληφο ησλ 
νπνίσλ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη πιεηνδφηεο θαη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ, 
απνηειεί απαξαβίαζην θαη πξσηαξρηθφ δηθαίσµα ησλ µειψλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
εληάζζεηαη ζηνπο ζθνπνχο θαη δξάζεηο ηνπ θαλνληζµνχ ησλ ΚΑΠΗ.  
4. Σα θπιηθεία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεσο - ζπγρξήζεσο απφ θνηλνχ µε ην Ν.Π.∆.∆. 
∆ήµνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ  ησλ ρψξσλ θηινμελίαο θαη ησλ W.C. ζηηο πεξηπηψζεηο 
νξγάλσζεο εθδειψζεσλ.  
5. Οη πιεηνδφηεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο ηα νπνία βξήθαλ ηεο πιήξνπο 
αξεζθείαο ηνπο θαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ έρεη ζπµθσλεζεί θαη παξαηηνχληαη ξεηά απφ 
θάζε  δηθαίσµα ηνπο λα θαηαγγείινπλ ηε ζχµβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί ή λα δεηήζεη µείσζε 
ησλ αληηηίµσλ γηα ειαηηψµαηα ή ηπρφλ πθηζηάµελεο παξαιείςεηο έζησ θαη θεθπξσµέλεο ή 
πνπ πξφθεηηαη λα εµθαληζηνχλ. 
6. Οη πιεηνδφηεο ππνρξενχληαη µε ηελ ιήμε ηεο ζχµβαζεο λα παξαδψζνπλ ηνπο ρψξνπο 
ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα παξέιαβαλ, αιιηψο επζχλνληαη ζε απνδεµίσζε. 
 
 
 
 
 ΆΡΘΡΟ 4 :    Εγγύηζη ζςµµεηοσήρ - Λοιπέρ ςποσπεώζειρ  
1. Οη ζπµµεηέρνληεο ζηε δεµνπξαζία πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λα πξνζθνµίζνπλ 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζµέλεο Σξάπεδαο, γηα ηε ζπµµεηνρή ζηε δεµνπξαζία ή 
γξαµµάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ, πνζνχ ίζν µε ην 10% ηεο εηήζηαο 
πξψηεο πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη µεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο µε άιιε πνζνχ ίζνπ µε ην 10% επί ηνπ εηήζηνπ αληηηίµνπ πνπ ζα 
επηηεπρζεί, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εµπξφζεζµεο θαηαβνιήο ηνπ αληηηίµνπ. Η εγγχεζε ζα 
επηζηξαθεί µε ηελ ιήμε ηεο ζχµβαζεο εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη θαλέλαο φξνο ηνπ παξφληνο 
δελ παξαβηάζηεθε, δηαθνξεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π..  
2. Οη ηειεπηαίνη πιεηνδφηεο ππνρξενχληαη λα παξνπζηάζνπλ αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη µαδί µε ηνπο πιεηνδφηεο ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζµνχ µεηά ην ηέινο ηνπ. Αθφµα 
νθείινπλ µέζα ζε δέθα (10) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο µε ηελ έγθξηζε απφ ηα 
αξµφδηα φξγαλα ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο απφθαζεο, λα πξνζέιζνπλ µε ηνλ 
εγγπεηή ηνπο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπµθσλεηηθψλ εθµεηάιιεπζεο ησλ 
θπιηθείσλ, δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π. ρσξίο 
δηθαζηηθή παξέµβαζε.  Ο εγγπεηήο είλαη ζπλππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ 
ηεο δεµνπξαζίαο παξαηηνχµελνο ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνµίζεη: 
 i. Δπηθπξσµέλν αληίγξαθν αζηπλνµηθήο ηαπηφηεηαο.  
ii. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεµεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Διιεληθφ ∆εµφζην. 



iii. Βεβαίσζε ηεο ηαµεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ  απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη δελ είλαη νθεηιέηεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πξνο ην ∆ήµν Πχδλαο – Κνιηλδξνχ  
.  
Δηδηθφηεξα, ν εγγπεηήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε σο αμηφρξενο εγγπεηήο, ζα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά ηεο δεµνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο µε 
ηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο.  
ε πεξίπησζε µε πξνζθφµηζεο θάπνηνπ απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ εγγπεηή, ν 
ελδηαθεξφµελνο απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεµνπξάηεζεο. 
 
 ΆΡΘΡΟ 5 :  Τποσπεώζειρ ζσεηικά µε ηη λειηοςπγία ηος κςλικείος  
 1. Οη πιεηνδφηεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδεη ην ∆ηνηθεηηθφ 
πµβνχιην µε απφθαζε ηνπ, ην νπνίν είλαη:  
• ρεηµεξηλφ σξάξην, απφ Ννέκβξην έσο Απξίιην, απφ ηηο 08:00 έσο 13:00 θαη απφ ηηο 16:30 
έσο 20:30 θαζεµεξηλά, ηηο Κπξηαθέο απφ ηηο 10:00 έσο 13:30 θαη απφ ηηο 16:30 έσο 20:30.  
• ζεξηλφ σξάξην, απφ Μάην έσο Οθηψβξην, απφ ηηο 08:00 έσο 13:00 θαη απφ ηηο 17:00 έσο 
21:00, θαζεµεξηλά, ηηο Κπξηαθέο απφ ηηο 10:00 έσο 13:30 θαη απφ ηηο 17:00 έσο 21:00. 
Παξαµέλνπλ θιεηζηά ηηο επίζεµεο αξγίεο δειαδή Υξηζηνχγελλα, Πξσηνρξνληά θαη Πάζρα 
ελψ ιεηηνπξγνχλ µηζή εµέξα (απνγεπµαηηλή βάξδηα µφλν) θαηά ηηο εµηαξγίεο, δειαδή Κ. 
∆επηέξα, Πξσηνµαγηά, 15 Απγνχζηνπ, 25 Μαξηίνπ θαη 28 Οθησβξίνπ θαη ηελ ενξηή ηνπ 
Πνιηνχρνπ. Η επνπηεία ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΗ αλήθεη ζην ∆.. ηνπ ΝΠ∆∆ θαη ζηνλ 
πξφεδξν ηνπ εθάζηνηε ΚΑΠΗ. 
2. ηα θπιηθεία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεξείηαη σξάξην ιεηηνπξγίαο αλάινγα   ηηο 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ θηινμελεί  απφ 07:00 – 22:00.  
3. Οη πιεηνδφηεο νθείινπλ λα εμππεξεηνχλ ηα µέιε ησλ ΚΑΠΗ ηνπ ∆ήµνπ  Πχδλαο – 
Κνιηλδξνχ  θαη ηα µέιε άιισλ ΚΑΠΗ απφ νξγαλσµέλεο επηζθέςεηο, θαζψο θαη ησλ 
επηζθεπηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα εθαξµφδνπλ ηνλ 
παξαθάησ ηηµνθαηάινγν, ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 
Οη  ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα  αλαπξνζαξµφδνληαη κε απνθάζεηο φηαλ ην ∆.. ηνπ 
ΝΠ∆∆ ην θξίλεη αλαγθαίν.  

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ     ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ   ΕΙΔΩΝ 
ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ  

Καθέο ειιεληθφο 0,80 € 

Καθέο κεραλήο 1,00 € 

Καθάν ξφθεκα 0,80 € 

νθνιάηα ξφθεκα  1,00 € 

Γάια 0,80 € 

Σζάη 0,70 € 

Αλαςπθηηθά 1,00 € 

Αλζξαθνχρν λεξφ 1,00 € 

Υπκνί δηάθνξνη 0,80 € 

Νεξφ κηθξφ  0,30 € 

Γιπθά 1,00 € 

Πίηεο 1,00 € 

Οχδν κεδέ 1,50 € 

Οχδν ζθέην 0,80 € 

Οχδν πελεληαξάθη 2,50 € 

Σα αλσηέξσ γιπθίζµαηα  θαη νη πίηηεο ζα παξαζθεπάδνληαη ζε αλαγλσξηζµέλα εξγαζηήξηα ή 
εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά µε ηα ηηµνιφγηα πσιήζεσο. Σα 
αλαςπθηηθά ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη µε ην µπνπθάιη.  
Οη πξνζθνξέο ησλ παξαπάλσ εηδψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ ηηµέο θαη 
ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξµνγήο ησλ ηηµνινγίσλ ζηα αλσηέξσ είδε θαζψο επίζεο θαη ζε 
πεξίπησζε πξφζζεζεο λέσλ εηδψλ νη ηηµέο ηνπο ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο απφ ην ∆.. 
ηνπ ΚΑΠΗ θαη µεηά ζα γίλεηαη αλαπξνζαξµνγή ησλ ηηµψλ. Οη πιεηνδφηεο ζα αλαξηήζνπλ 
πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθεηαη ν ηηµνθαηάινγνο ησλ πξνζθεξφµελσλ εηδψλ, πνπ 
ζα ηνπνζεηήζνπλ ζε εµθαλή ζέζε ηνπ ρψξνπ. 



 
 ΆΡΘΡΟ 6 :  Καλή εµθάνιζη - Τγιεινή και καθαπιόηηηα κςλικείος  
1. Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα ζπµµνξθψλνληαη πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 
ηα ΚΤΛΙΚΔΙΑ, λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ζηηο αίζνπζεο θηινμελίαο θαη 
ζηα W.C. θαη ηνλ εππξεπηζµφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο θαη 
ππνδείμεηο ηνπ Ν.Π.∆.∆. θαη ησλ θαηά λφµν αξµφδησλ αξρψλ. 
2. Οη δαπάλεο θαζαξηφηεηαο (απνξξππαληηθά - ραξηί θνπδίλαο - ραξηί πγείαο -ραξηνπεηζέηεο 
- ρεηξνπεηζέηεο - ηξαπεδνµάληεια θηι), νη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη θπζηνινγηθψλ θζνξψλ 
ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζµνχ (βιάβεο ζε ειεθηξνινγηθά -ειεθηξηθά - ειαηνρξσµαηηζµνί 
θηι.), νη ζπλδξνµέο NOVA & OTE TV, ε ηνπνζέηεζε ζπλαγεξµνχ θαζψο θαη ε αδεηνδφηεζε - 
µειέηε ππξαζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνπο πιεηνδφηεο, νη δε δαπάλεο, ειεθηξνδφηεζεο, 
χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, ζέξµαλζεο, ηα ηειεθσληθά ηέιε, θαη ην µίζζσµα ηνπ θηηξίνπ ΚΑΠΗ 
ζα βαξχλνπλ ην Ν.Π.∆.∆. ∆ήµνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ .  
Οη πιεηνδφηεο δελ ζα επηβαξχλνληαη µε θαηαβνιή δεµνηηθψλ ηειψλ.  
3. Οη πιεηνδφηεο επηβάιιεηαη λα ζπµπεξηθέξνληαη επγεληθά θαη θφζµηα.  
 
ΆΡΘΡΟ 7:   Άδεια ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ  
Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσµέλνη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ λα 
ππνβάινπλ αίηεζε µε ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά ζην ∆ήµν γηα ηελ έθδνζε ηεο θαηά 
λφµν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κπιηθείνπ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο νθείινπλ λα ηεξνχλ 
απαξέγθιηηα. 
 
  
 
ΆΡΘΡΟ 8 : Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ  
Οη πιεηνδφηεο έρνπλ φιεο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη θάζε 
επαγγειµαηίαο - εθµεηαιιεπηήο παξφµνησλ θαηαζηεµάησλ.  
 
ΆΡΘΡΟ 9  :  ςνηήπηζη εγκαηαζηάζεων  
Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα ζπληεξνχλ θαη λα επηζθεπάδνπλ µε δηθά ηνπο έμνδα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζθεχε ηνπ θπιηθείνπ πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο 
νµαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο φµσο λα πξνβαίλνπλ ζε θαµία απνιχησο δηαξξχζµηζε ή 
πξνζζήθε ζηνπο ρψξνπο.  
 ε πεξίπησζε φµσο θαηά ηελ νπνία νη πιεηνδφηεο ζα θξίλνπλ φηη επηβάιιεηαη θάπνηα 
βειηίσζε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θάπνηνπ πξάγµαηνο ζην ρψξν γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ µειψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, ηφηε απηή ζα γίλεη µε έμνδα ησλ 
πιεηνδνηψλ µεηά απφ ηε ζχµθσλε γλψµε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.∆.∆..  
ΆΡΘΡΟ 10 :  Παπάδοζη - Παπαλαβή ςλικών   
Οη πιεηνδφηεο ζα παξαιάβνπλ απφ ην Ν.Π.∆.∆. φια ηα ζθεχε θαη ηνλ εμνπιηζµφ πνπ 
βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο θπιηθείσλ ησλ Κ.Α.Π.Η.  θαη ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, γηα ηα νπνία ζα είλαη 
ππεχζπλνη θαη ζα ηα παξαδψζνπλ άξηηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε µε ην ηέινο ηεο ζχµβαζεο.  
 
ΆΡΘΡΟ 11 :  Μεηαβίβαζη εκµεηάλλεςζηρ  
1. Η µεηαβίβαζε ηεο ζχµβαζεο µε νπνηνλδήπνηε ηχπν απφ ηνπο πιεηνδφηεο νιηθή ή µεξηθή 
µε ή ρσξίο αληάιιαγµα, ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Ν.Π.∆.∆., 
απαγνξεχεηαη απφιπηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ πιεηνδνηψλ. 
Πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ ή δεµηνπξγία αθαλνχο εηαηξείαο ηζνχηαη πξνο µεηαβίβαζε.  
2. Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην παξέρνληαο ηελ έγθξηζε µεηαβίβαζεο ηεο παξαρψξεζεο, νιηθή ή 
µεξηθή, µπνξεί λα ζέηεη λένπο πεξηνξηζηηθνχο ή εμαζθαιηζηηθνχο φξνπο ππέξ ηνπ Ν.Π.∆.∆.. 
ε θάζε πεξίπησζε φµσο ε επζχλε ησλ παιηψλ πιεηνδνηψλ ζα εμαθνινπζεί λα είλαη 
αιιειέγγπα, αδηαίξεηε θαη εμνινθιήξνπ σο πξσηνθεηιέηε, µαδί µε ην λέν πιεηνδφηε ζηνλ 
νπνίν γίλεηαη ε µεηαβίβαζε. 
 3. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πιεηνδφηε θαη εθφζνλ νη θιεξνλφµνη ηνπ πξνηείλνπλ ηελ 
νιηθή ή µεξηθή µεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψµαηνο εθµεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ζηνπο εαπηνχο 



ηνπο ή ζε ηξίηνπο, γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζχµβαζεο, ην Ν.Π.∆.∆. δεζµεχεηαη θαη 
ππνρξενχηαη λα ζπλαηλέζεη ζηε µεηαβίβαζε δηαηεξψληαο φµσο ην δηθαίσµα ηνπ γηα ηελ 
επηβνιή θαη λέσλ δεζµεπηηθψλ ή εμαζθαιηζηηθψλ φξσλ ππέξ ηνπ Ν.Π.∆.∆..  
4. Αλ νη θιεξνλφµνη ηνπ απνβηψζαληα πιεηνδφηε δελ επηζπµνχλ ηελ απηνπξφζσπε 
εθµεηάιιεπζε νχηε ηελ ζε ηξίηνπο µεηαβίβαζε µε ππφδεημε ηνπο, ηφηε ε ζχµβαζε ζεσξείηαη 
απηνδίθαηα θαη αµεηάθιεηα ιπµέλε εθφζνλ παξέιζεη έλαο µήλαο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ 
πιεηνδφηε θαη νη θιεξνλφµνη δελ δειψζνπλ έγγξαθα ηελ βνχιεζή ηνπο. ∆ηαθνξεηηθά 
ζεσξείηαη ζπλερηδφµελε µε ηνπο θιεξνλφµνπο νη νπνίνη θαη επζχλνληαη έλαληη ηνπ Ν.Π.∆.∆. 
φπσο θαη ν απνζαλψλ πιεηνδφηεο. 
 5. Αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία θαη έλα µέινο ηεο, πησρεχζεη, ε ζχµβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα 
ρσξίο θαηαβνιή απνδεµίσζεο γηα δηαθπγφληα θέξδε ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δεµηέο. 
 
 ΆΡΘΡΟ 12 Έκπηωζη - Πποζθςγή - ςνέπειερ  
1. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο. Παξάβαζε νηνπδήπνηε 
φξνπ ηεο ζχµβαζεο ή παξάβαζε ππνρξεψζεσλ ησλ πιεηνδνηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε 
ηνπο σο έθπησησλ µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Καηά ηεο απφθαζεο θαη αλ δελ 
απνθιείεηαη απφ φξν ηεο ζχµβαζεο επηηξέπεηαη άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο αξµφδηαο 
θαηά λφµν Δπηηξνπήο µέζα ζε πέληε (5) πιήξεηο εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο έθπησζεο ζηνπο πιεηνδφηεο. Η θήξπμε έθπησησλ ησλ πιεηνδνηψλ επηθέξεη ηηο 
παξαθάησ ζπλέπεηεο:  
α. Δθπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π.∆.∆. ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
παξνχζαο θαη θάζε πξνθαηαβνιή σο πνηληθή ξήηξα, ππνινγηδφµελε ζηηο ηπρφλ νθεηιέο ηνπ 
έθπησηνπ πξνο ην Ν.Π.∆.∆. 
 β. Ο έθπησηνο ράλεη θάζε ζπµβαηηθφ δηθαίσµά ηνπ θαη θάζε απαίηεζε ηνπ απφ εθηέιεζε 
έξγσλ. Ο έθπησηνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην Ν.Π.∆.∆. ηηο θηηξηαθέο θαη ινηπέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνµή θαη θαηνρή ζην Ν.Π.∆.∆., µέζα ζε δέθα 
(10) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έθπησζεο.  
Αλ θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ή αξλείηαη, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα ε νπνία νξίδεηαη ζην 
δεθαπιάζην (10πιάζην) ηεο θαηαηεζεηµέλεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο γηα 
θάζε µήλα θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο απνβάιιεηαη µε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ µέηξσλ ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ, είηε µε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πεξί έμσζεο δπζηξνπνχλησλ πιεηνδνηψλ, ησλ 
παξαπάλσ ιαµβαλφµελσλ αζξνηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα αθφµα. 
 Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ νη πιεηνδφηεο δειψζνπλ παξαίηεζε πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ 
πξαθηηθψλ ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ πξφζηηµν ίζν µε ην δηπιάζην ηεο νηθνλνµηθήο 
πξνζθνξάο πνπ θαηέζεζαλ.  
 
ΆΡΘΡΟ 13  : Είζππαξη οθειλών  
Κάζε νθεηιή ησλ πιεηνδνηψλ πξνο ην Ν.Π.∆.∆. εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 
πεξί εηζπξάμεσλ δεµνζίσλ Δζφδσλ, αιιά θαη µε θάζε άιιε δηαδηθαζία, αθφµα θαη 
αζξνηζηηθά. Σίηιν εθηειεζηφ πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε θάζε νθεηιήο απνηειεί ε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ  πµβνπιίνπ  εγθεθξηµέλε απφ ηα αξµφδηα φξγαλα.  
 
ΆΡΘΡΟ 14 : Απµοδιόηηηα  
Οη πιεηνδφηεο ελάγνληαη θαη ελάγνπλ ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία ππάγεηαη ν ∆ήµνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ , ηα νπνία θαη θαζίζηαληαη µφλα αξµφδηα 
γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη µε ην Ν.Π.∆.∆. ηνπ ∆ήµνπ Πχδλαο – 
Κνιηλδξνχ ζε ζρέζε µε ηελ παξνχζα ζχµβαζε. 
 
 ΆΡΘΡΟ 15 : Λύζη ηηρ ζύµβαζηρ  
Η ζχµβαζε ιχεηαη:  
α) Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ µίζζσζεο  
β) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 11.  
γ) Με ηελ θαηά ην άξζξν 12 θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν έθπησζε.  



 Όινη νη παξαπάλσ φξνη ππνρξεσηηθά ζα πεξηιαµβάλνληαη ζηε ζρεηηθή ζχµβαζε. 
Θεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεο θαη ε παξαβίαζε ελφο θαη µφλνλ εμ' απηψλ ζα έρεη σο 
ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχµβαζεο. 

 Οη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δεµνπξαζίαο ηηο εξγάζηµεο 
εµέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ θνξέα ηνπ ΝΠ∆∆, Πιαηεία Ν. Λνχζε 14 , Κνιηλδξφο , ΣΚ 
60061. 
                                                                                                                 Ο Ππόεδπορ  
 
 
                                                                                     Καλύβαρ  Ν. Γεώπγιορ  


