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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «SPORTS CAFÉ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)
Έχοντας υπόψη :
• α. 192 και 194 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
• Π.Δ 270/81 «Περί διεξαγωγής δηµοπρασιών»,
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
• Αστικός Κώδικα.
• ΠΔ 34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στο οποίο
υπάγονται αποκλειστικά µόνον οι µισθώσεις που περιλαµβάνονται ρητώς στα άρθρα 1
έως και 3 του ανωτέρω διατάγµατος.
• Το γεγονός ότι στις 14/5/2022 λήγει η σύµβαση εκµίσθωσης του κυλικείου του αναψυκτηρίου
«SPORTS CAFÉ».
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερή και προφορική πλειοδοτική Δηµοπρασία για την εκµίσθωση του κυλικείου-αναψυκτηρίου
«SPORTS CAFÉ» στη συµβολή των οδών Έβερτ και Δαµασκηνού, εντός του αθλητικού κέντρου
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ µε τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1 :ΧΩΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ο υπό εκµίσθωση χώρος αποτελείται από το κτίριο του κυλικείου-αναψυκτηρίου συνολικής επιφάνειας
355,61τ.µ.
ΑΡΘΡΟ 2 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια. Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας της
κατακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου από την Αποκεντρωµένη Διοίκησης Αττικής, ο
πλειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση του αποτελέσµατος.
Σιωπηρή παράταση της µισθώσεως, σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει. Παράταση της
µίσθωσης µπορεί να γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για ένα έτος µόνο. Η βούληση του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
εκφράζεται ρητά, εγγράφως και µε την διαδικασία και τα όργανα που ο νόµος ορίζει.
Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., χωρίς
δικαστική παρέµβαση.
Σαν ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€)
µηνιαίως.
Ο τελευταίος πλειοδότης µισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλλει κάθε φόρο και τέλος προβλεπόµενο
από την κείµενη νοµοθεσία.
Τα οφειλόµενα στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. ποσά από τις υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων».
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Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά τα άνω δεκαήµερη προθεσµία, ο εκµισθωτής µπορεί κατά την ελεύθερη
κρίση αυτού να θεωρήσει ότι η σύµβαση καταρτίστηκε οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 5/4/2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ενώπιον της Επιτροπής
Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισµών του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. µε µικρότερο όριο προσφοράς τα
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) µηνιαίως. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής η επιτροπή συνεχίζει σε προφορική δηµοπρασία έως της κατακυρώσεως της µίσθωσης
στον τελευταίο πλειοδότη.
Τόπος της Δηµοπρασίας ορίζεται το γραφείο συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. στο Δηµοτικό
Κολυµβητήριο στη συµβολή των οδών Μεσσηνίας και Δαµασκηνού στην Ηλιούπολη.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Δικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής.
Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωµα συµµετοχής στη Δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει τα εξής
δικαιολογητικά:
Α. Για τα φυσικά πρόσωπα:
1. Έγγραφη δήλωση συµµετοχής µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Προκειµένου για
νοµικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
2. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταµιακής Υπηρεσίας περί µη οφειλής στο Δήµο Ηλιούπολης και
στον ΠΑΟΔΗΛ του συµµετέχοντος φυσικού ή νοµικού προσώπου. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα,
η βεβαίωση της Ταµιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη οφειλής και για το νόµιµο
εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριµένα, προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, η υποχρέωση
συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε.
και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
5. Κάθε επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο της µε οποιοδήποτε τρόπο ενασχόλησης του µε υπηρεσίες
εστίασης επί δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν τη δηµοπρασία.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του δηλούντος από αστυνοµική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία ο δηλών - υποψήφιος πλειοδότης
δηλώνει ανεπιφύλακτα:
•ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
• ότι επισκέφθηκε και γνωρίζει τον υπό εκµίσθωση χώρο και την κατάσταση αυτού,
• ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση εκµισθώσεων του δηµοσίου,
• ότι δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµό εκµισθώσης του δηµόσιου τοµέα,
• ότι γνωρίζει τους εκ του νόµου περιορισµούς και απαιτήσεις της νόµιµης λειτουργίας της
επιχείρησης που θα λειτουργήσει στον χώρο που εκµισθώνεται,
• ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,
• ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση του
ΠΑΟΔΗΛ για αναβολή ή ακύρωση –µαταίωση του διαγωνισµού,
• ότι συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού
• ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ούτε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού, ούτε έχει κινηθεί διαδικασία υπαγωγής του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού
Κώδικα ή σε άλλη ανάλογη ρύθµιση.
• ότι δεσµεύεται µετά τη λήξη του διαγωνισµού και εφόσον είναι ο πλειοδότης, να
προσκοµίσει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου πριν την
υπογραφή της σύµβασης.
7. Εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το ισόποσο του ελάχιστου οριζόµενου
τιµήµατος ήτοι τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€). Αυτή θα βεβαιώνεται µε εγγυητική επιστολή
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του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή µε εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισµένης
ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας κράτους – µέλους της Ε.Ε.
συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δηµόσιο. Στην εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
αναγράφεται η ένδειξη «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ SPORTS
CAFE»
Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται στους
δικαιούχους πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη.
8. Ο συµµετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκοµίσει
υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της
διακήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί
µη οφειλής του στο Δήµο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας, ευθύς µετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο
υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα της
διαιρέσεως και διζήσεως.
Β) Για τα νοµικά πρόσωπα επιπλέον:
✓ Πιστοποιητικό µεταβολών κατά περίπτωση από την αρµόδια διοικητική αρχή.
✓ Απόσπασµα ποινικού µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήµατα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, το απόσπασµα ποινικού
µητρώου απαιτείται για το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριµένα, προκειµένου για
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα η υποχρέωση συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει τους
Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, τους
Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύµβουλο ή το νόµιµο
εκπρόσωπό τους.
✓ Προκειµένου περί εταιρειών επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού, µε όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισµού
Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. χρηµατικό ποσό
που ισούται µε έξι µισθώµατα, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης των όρων της
συµβάσεως, όταν θα υπογραφεί η σύµβαση µεταξύ των δύο µερών. Το ποσό αυτό θα παραµείνει στον
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. άτοκο µέχρι τη λήξη του χρόνου της συµβάσεως και τη διαπίστωση ότι εκπληρώθηκαν
στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο µισθωτής µε τη διακήρυξη αυτή και την σύµβαση
µίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκπέσει υπέρ του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. µε απλή πράξη της Προέδρου του
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΡΘΡΟ 6 :ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Επιτροπή
Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισµών πριν από την έναρξη της Δηµοπρασίας, δείχνοντας το
σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ
Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
καλεί µε τη σειρά που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πλειοδότες να δώσουν την προσφορά τους.
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον σχετικό πλειοδότη ή δε υποχρέωση µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και δεσµεύει τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 8 :ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισµών
του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. η οποία θα µπορεί να κρίνει για τη συµφερότερη για το Νοµικό Πρόσωπο προσφορά,
αφού λάβει υπόψη της το ύψος των προσφορών και συνεκτιµήσει κάθε άλλο τεκµηριωµένο στοιχείο
σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία της εταιρείας και η τελική έγκριση – κατακύρωση του
αποτελέσµατος θα γίνει από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΡΘΡΟ 9 :ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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Το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που
θα επιτευχθεί, δεν είναι ικανοποιητικό για τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. να µην την εγκρίνει, οπότε η δηµοπρασία
θα επαναληφθεί.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ.
270/81.
ΑΡΘΡΟ 10 :ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο µισθωτής µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία δηλώνει ότι το µίσθιο τυγχάνει της απολύτου
αρεσκείας και αποδοχής του. Το Ν.Π. δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός ούτε,
συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος εξ' αυτού του λόγου ή σε λύση της
µίσθωσης.
Το Ν.Π. δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζηµίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ.
σεισµοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζηµιών από τρίτους.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκµισθωτή καµιά απολύτως επισκευή ούτε βελτίωση,
προσθήκη κ.λ.π. ούτε προ αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισµούς της
εκµετάλλευσης του µισθίου για λόγους δηµοσίας ασφαλείας ή οποιουσδήποτε άλλους.
Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, καθαριότητα και υγιεινή, είναι
υποχρεωµένος να λειτουργεί το κυλικείο µε τρόπο που να εξυπηρετεί τους αθλητές, αθλούµενους
θεατές ποιοτικά και χρονικά. Ευθύνεται αποκλειστικά για την καθαριότητα του χώρου
ΑΡΘΡΟ 11 :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο συνέχεια και χωρίς διακοπές όλους τους µήνες.
Σε περίπτωση που η αθλητική εγκατάσταση δεν λειτουργήσει για διάστηµα µεγαλύτερο των 10 ηµερών
(για λόγους συντήρησης, µη λειτουργίας προγραµµάτων εκµάθησης του Δήµου ή προπονήσεων των
σωµατείων κλπ) και έως 30 ηµερολογιακές ηµέρες, ο µισθωτής δεν θα καταβάλει µίσθωµα για το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Το διάστηµα µη λειτουργίας θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον
προϊστάµενο του Τµήµατος Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 12 :ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ
Ο εκµισθωµένος χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως Κυλικείο- Αναψυκτήριο
(snack bar). Οι τιµές πώλησης των προσφεροµένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιµών των
αγορανοµικών διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4736/20, απαγορεύεται ο ανάδοχος να προµηθεύεται, να
χρησιµοποιεί και να διαθέτει πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης καθώς και τα προϊόντα που
κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη.
ΑΡΘΡΟ 14 :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το µηνιαίο µίσθωµα θα προκαταβάλλεται το πολύ έως την δέκατη ηµέρα του τρέχοντος µηνός στο
λογιστήριο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. Από το Λογιστήριο ο µισθωτής θα λαµβάνει σχετικό Γραµµάτιο Είσπραξης,
που θα αποτελεί και το µόνο αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 15 :ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η ολική εκχώρηση των µισθωτικών
δικαιωµάτων σε άλλον για τον µισθωµένο χώρο.
ΑΡΘΡΟ 16 :ΖΗΜΙΕΣ- ΦΘΟΡΕΣ
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισµό Δήµου Ηλιούπολης –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ζηµιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ή
τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωµαλίες του µισθίου, έστω κι αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα
καλείται ο µισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα
στην αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.
ΑΡΘΡΟ 17: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης που θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση του µισθώµατος σε όποιο λόγο ή αιτία και αν οφείλεται
αυτή, έχει το δικαίωµα να θεωρήσει αν θέλει τη σύµβαση λυµένη ή να κάνει αγωγή απόδοσης του
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µισθίου κατά του µισθωτή σύµφωνα µε τη διαδικασία των αριθµών 647 και εποµ. του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
Ο ίδιος µισθωτής είναι υποχρεωµένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση µισθώσεως από
υπαιτιότητα του στην καταβολή και των υπολοίπων µισθωµάτων µέχρι της λήξης της µίσθωσης.
Εκτός από την µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. κατά τα ανωτέρω, η λήξη
της συµβάσεως χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του µισθωτή. Στις
περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται αυτόµατα στην κατοχή του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΡΘΡΟ 18 :ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο σε άριστη κατάσταση,
µη δικαιούµενος ουδεµίας αποζηµίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της µίσθωσης,
πλέον της αναφερόµενης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω.
Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (15 περίπου ηµερών)
αποσύρει όλα τα κινητά (και µόνο) πράγµατά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στον
Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισµό Δήµου Ηλιούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19 :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αντίγραφο της διακήρυξης να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη δηµοπρασία
στην Κεντρική Είσοδο του Κολυµβητηρίου, στην κεντρική είσοδο της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης, στην
Κεντρική Είσοδο του Δηµαρχιακού Μεγάρου.
Σε τυχόν επανάληψη του Διαγωνισµού, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της
Δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 20
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόµενοι κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ΠΑΟΔΗΛ, οδός Μεσσηνίας και Δαµασκηνού (Δηµοτικό
Κολυµβητήριο), 1ος όροφος, τηλ. 210 9944001, αρµόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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