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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ, ΕΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1ηπ Επαμαληπςικήπ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ  

ΣΟΤ ΑΡ.1797-9  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΝ Κξιμόςηςα ΑΓΧΙΑΛΟΤ 
 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 

Διακηούρρει όςι : 
 

 Ο Δήμξπ Χαλκηδόμξπ ποξςίθεςαι μα εκμιρθώρει ςξ αο.1797-9 δημξςικό ακίμηςξ με ταμεοή και ποξτξοική 

πλειξδξςική 1η Επαμαληπςική δημξποαρία, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 192 παο.1 ςξσ ΔΚΚ. 

όπχπ αμςικαςαρςάθηκε από ςημ παο.1 ςξσ αοθ.196 ςξσ Ν.4555/18 και ςξσ Π.Δ.270/1981 και καςόπιμ ςχμ 

σπ.αοιθ. 82/2022 Α.Δ.Σ και σπ.αοιθ.183/2022 Α.Ο.Ε. 

           Η δημξποαρία διενάγεςαι ρύμτχμα με ςξσπ παοακάςχ όοξσπ : 
 

Άοθοξ 1ξ 

Χοόμξπ και ςόπξπ ςηπ δημξποαρίαπ 

Η 1η Επαμαληπςική δημξποαρία θα διεμεογηθεί ρςξ δημξςικό καςάρςημα, ρςημ έδοα ςξσ Δήμξσ, ρςα 

Κξστάλια, εμώπιξμ ςηπ Επιςοξπήπ Διαγχμιρμξύ, ςημ Σεςάοςη 19 Οκςχβοίξσ 2022 και ώοα 10.00 π.μ. 

έχπ 10.30 π.μ.. 

Η καςακύοχρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ δημξποαρίαπ θα γίμει με απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ. 
 

Άοθοξ 2ξ 
Αμςικείμεμξ ςηπ δημξποαρίαπ 

Με ςημ παοξύρα διακήοσνη εκςίθεςαι ρε ταμεοό και ποξτξοικό πλειξδξςικό διαγχμιρμό η εκμίρθχρη, ςξσ 
αοιθμ. 1797-9 δημξςικξύ ακίμηςξσ πξσ βοίρκεςαι ρςημ Κξιμόςηςα Αγυιάλξσ, κι έυει ρσμξλικό εμβαδό 6.841 
ς.μ. 
Για ςξ αμχςέοχ ακίμηςξ ςξ Τξπικό Σσμβξύλιξ Αγυιάλξσ γμχμξδξςεί θεςικά για ςημ εκμίρθχρη με ςημ 
αο.8/2022, απόταρη ςξσ, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ ρςξιυείξσ β΄ ςηπ παο.2 ςξσ αο.83 ςξσ 
Ν.3852/2010, όπχπ αμςικαςαρςάθηκε και  ιρυύει με ςιπ διαςάνειπ ςξσ αο.84 ςξσ Ν.4555/2018.    
Τξ δημξςικό ακίμηςξ ρύμτχμα  με ςημ ςευμική έκθερη ςηπ σπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ  βοίρκεςαι εμςόπ ζχμώμ 
ςξσ εγκεκοιμέμξσ Γ.Π.Σ ςηπ Δημξςικήπ Εμόςηςαπ Αγ. Αθαμαρίξσ  και ρσγκεκοιμέμα ςξ αοιθ.1797-9 ςεμάυιξ  
είμαι ςμήμα από ςξ  αοιθ.1797 ακίμηςξ ρσμξλικήπ έκςαρηπ 133.750 ς.μ,  και βοίρκεςαι ρςημ Ζώμη 
Επιυειοημαςικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ 4(ΖΕΔ 4) ρύμτχμα με ςξ Γ.Π.Σ.  Οι υοήρειπ γηπ πξσ  ποξβλέπξμςαι από 
ςξ Γ.Π.Σ για ςημ παοαπάμχ ζώμη είμαι ασςέπ ςηπ  “Μη ξυλξύραπ βιξμηυαμίαπ-βιξςευμίαπ”, όπχπ 
ποξρδιξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 5, ςξσ από 23-2-1987 Π.Δ/ΦΕΚ166Δ/1987.  
Τξ δικαίχμα υοήρηπ ςξσ ακιμήςξσ δεμ είμαι μεςαβιβάριμξ και θα αρκείςαι απξκλειρςικά από ςξμ αμάδξυξ. 

Άοθοξ 3ξ 
Διάοκεια ςηπ ρύμβαρηπ 

Η διάοκεια ςηπ ρύμβαρηπ ξοίζεςαι για ςέρρεοα (4) υοόμια, από ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ).  
Απξκλείεςαι ανίχρη ςξσ πλειξδόςη για απξζημίχρη, λόγχ μη έγκοιρηπ ςχμ ποακςικώμ ςηπ δημξποαρίαπ  
από  ςημ  Οικξμξμική  Επιςοξπή  ή  καθσρςέοηρηπ  ςηπ  εγκαςάρςαρήπ  ςξσ,  πξσ  θα ποξέουεςαι από 
κάπξιξ μξμικό ή ποαγμαςικό κώλσμα, καθώπ επίρηπ και η μξμξμεοήπ λύρη ςηπ ρύμβαρηπ για ςξ λόγξ 
ασςό. 

Άοθοξ 4ξ 
Ελάυιρςξ όοιξ ποξρτξοάπ 

Ωπ ποώςη ποξρτξοά ςξσ εςήριξσ μιρθώμαςξπ πξσ θα απξςελεί και ςημ ςιμή εκκίμηρηπ ςηπ    
δημξποαρίαπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςχμ ςοειπ υιλιάδεπ πεμςακόρια (3.500,00) εσοώ . 

Τασ. Δ/νζη: 
Τασ. Κώδικαρ: 
Πληποφοπίερ: 
Τηλέφωνο: 
FAX : 
E-mail: 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36 
57100-ΚΟΥΦΑΛΙΑ 
Αλεξάνδπα Θεοφίλος 
23913-3014                       
23913-30175 
a.theofilou@n3.syz6efxis.gov.gr 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       
                                            

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                ΚΟΤΦΑΛΙΑ, 12 / 10 / 2022 
 

ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ                                   ΑΡ.ΠΡΩΣ.:15243 
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Τξ μίρθχμα ςξσ ποώςξσ έςξσπ,  θα ποξκύφει από ςημ ποξρτξοά ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη. 
Για ςημ καςαβξλή ςξσ μιρθώμαςξπ, ξοίζεςαι όςι θα ασςή θα γίμεςαι με ςξ ςοόπξ πξσ θα επιλεγεί από ςημ 
πλειξδόςη, θα αματέοεςαι οηςά ρςημ ρύμβαρη και θα μπξοεί μα είμαι  μημιαία, ςοιμημιαία, εναμημιαία ή 
εςήρια. 
 Σε πεοίπςχρη πξσ θα επιλεγεί η εςήρια καςαβξλή ςξσ μιρθώμαςξπ ασςή θα γίμει για ςξμ ποώςξ υοόμξ 
με ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ εμώ για ςα επόμεμα έςη ρςημ αουή κάθε μιρθχμέμηπ πεοιόδξσ.  
 Σε πεοίπςχρη πξσ δεμ θα επιλεγεί η εςήρια καςαβξλή αλλά με δόρειπ, ςόςε ξοίζεςαι όςι: ξι δόρειπ θα 
είμαι  ιρόπξρεπ, η ποώςη εκ ςχμ ξπξίχμ θα καςαβληθεί ποξκαςαβξλικά με ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ, 
ξι δε επόμεμεπ ρςημ αουή κάθε μήμα, ςοιμήμξσ ή εναμήμξσ.   
 Οι ςσυόμ καθσρςεοξύμεμεπ ξτειλέπ ςξσ πλειξδόςη ποξπ ςξ δήμξ θα ειρποάςςξμςαι ρύμτχμα με ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ μόμξσ πεοί είρποανηπ ςχμ δημξρίχμ ερόδχμ, επιβαοσμόμεμεπ και με ςιπ μόμιμεπ 
ποξρασνήρειπ. 
Τξ πξρό ςξσ μιρθώμαςξπ πξσ θα ποξρτέοει ξ ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ θα παοαμείμει ρςαθεοό για όλα ςα 
έςη ςηπ μίρθχρηπ. Σε πεοίπςχρη μη απξδξυήπ και μη καςαβξλήπ ςηπ, λύεςαι η μίρθχρη ρε βάοξπ ςξσ, με 
όλεπ ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ παοξύραπ διακήοσνηπ.  
  

Άοθοξ 5ξ 
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη δημξποαρία - δικαιξλξγηςικά 

Σςη δημξποαρία μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ τσρικά ή μξμικά ποόρχπα ξπξιαρδήπξςε εςαιοικήπ μξοτήπ 
καθώπ και κξιμξποανίεπ. 
Όπξιξπ επιθσμεί μα ρσμμεςάρυει ρςη δημξποαρία ποέπει μα καςαθέρει ρςημ Επιςοξπή Διαγχμιρμξύ καςά 
ςημ ημέοα και ώοα διεμέογειαπ ςηπ δημξποαρίαπ, ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 
α) Τασςόςηςα ςξσ εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ εγγσηςή ασςξύ, τσρικξύ ποξρώπξσ. Εάμ ρσμμεςέυει μξμικό 
ποόρχπξ ξπξιαρδήπξςε εςαιοικήπ μξοτήπ ή κξιμξποανία ποέπει μα ποξρκξμίρει επικσοχμέμξ 
καςαρςαςικό, ςξ Φύλλξ Ετημεοίδαπ ςηπ Κσβέομηρηπ, από ςξ ξπξίξ μα ποξκύπςει η καςά μόμξ δημξρίεσρη 
καθώπ και ποακςικό ρσμμεςξυήπ ρςη δημξποαρία με ενξσριξδόςηρη ρσγκεκοιμέμξσ ποξρώπξσ. Για ςη 
ρσμμεςξυή κξιμξποανιώμ δεμ είμαι απαοαίςηςη η ιδιαίςεοη μξμική ποξρχπικόςηςα. 
β) Εγγσηςική επιρςξλή αμαγμχοιρμέμηπ ςοάπεζαπ, ή γοαμμάςιξ ρύρςαρηπ παοακαςαθήκηπ ςξσ Ταμείξσ 
Παοακαςαθηκώμ και Δαμείχμ ρε πξρξρςό δέκα ςξιπ εκαςό (10%) ςξσ ξοίξσ ςηπ ποώςηπ ποξρτξοάπ, 
δηλαδή ςοιακόρια πεμήμςα (350,00) εσοώ. 
γ) Αμςίγοατξ πξιμικξύ μηςοώξσ και πιρςξπξιηςικό ςηπ ειραγγελικήπ αουήπ για μη πξιμική δίχνη ςξσ 
εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ εγγσηςή ασςξύ. 
δ) Πιρςξπξιηςικό ςξσ Ποχςξδικείξσ πεοί μη σπξβξλήπ αίςηρηπ για ςημ κήοσνη ρε καςάρςαρη πςώυεσρηπ 
ςχμ τσρικώμ και μξμικώμ ποξρώπχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη δημξποαρία ςξσ εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ 
εγγσηςή ασςξύ . 
ε)  Δημξςική εμημεοόςηςα ςξσ εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ εγγσηςή ασςξύ. 
ρς) Υπεύθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ εγγσηςή ασςξύ, όςι έλαβαμ γμώρη ςχμ όοχμ 
διακήοσνηπ και απξδέυξμςαι ασςξύπ πλήοχπ και αμεπιτύλακςα. 
ζ) Ασςόπ πξσ πλειξδξςεί για λξγαοιαρμό άλλξσ, ξτείλει μα ςξ δηλώρει οηςά ρςημ Επιςοξπή Διαγχμιρμξύ 
και μάλιρςα ποιμ από ςημ έμαονή ςξσ, παοξσριάζξμςαπ και ςξ μξμιμξπξιηςικό έγγοατξ. 
η) Φξοξλξγική εμημεοόςηςα ςξσ εμδιατεοόμεμξσ και ςξσ εγγσηςή ασςξύ. 
θ) Αρταλιρςική Εμημεοόςηςα. 
Τα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά καςαςίθεμςαι για έλεγυξ ρςημ Επιςοξπή Διαγχμιρμξύ μέυοι ςημ έμαονη ςηπ 
διαδικαρίαπ ςηπ δημξποαρίαπ.  
Δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυει ρςη δημξποαρία εμδιατεοόμεμξπ πξσ δεμ έυει ποξρκξμίρει κάπξιξ από ςα 
αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά.  
Κάθε εμδιατεοόμεμξπ ποέπει μα τέοει και εγγσηςή, ξ ξπξίξπ μαζί με ςξμ ςελεσςαίξ πλειξδόςη θα 
ποξρσπξγοάφει ςα ποακςικά ςηπ δημξποαρίαπ. 
Σςιπ πεοιπςώρειπ επαμάληφηπ ςηπ δημξποαρίαπ καςαςίθεςαι η ίδια εγγύηρη, σπξλξγιζόμεμη όμχπ επί ςξσ 
πξρξύ ςηπ ςελεσςαίαπ ποξρτξοάπ. Η καςαςιθέμεμη εγγύηρη επιρςοέτεςαι ρε ασςξύπ πξσ μεςέυξσμ ρςη 
δημξποαρία - πλημ ςξσ πλειξδόςη - αμέρχπ μεςά ςημ απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ για ςημ 
καςακύοχρη ςξσ διαγχμιρμξύ. Σςξμ πλειξδόςη επιρςοέτεςαι μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ, 
ατξύ ςημ αμςικαςαρςήρει με άλλη πξρξύ ίρξσ με ςξ 1/10 ςξσ εςήριξσ ςιμήμαςξπ πξσ ςελικά ποξρτέοθηκε 
από ασςόμ ρςη δημξποαρία, για ςημ εναρτάλιρη ςηπ έγκαιοηπ και εμςόπ ςηπ ξοιζόμεμηπ ποξθερμίαπ 
καςαβξλήπ ςξσ ςιμήμαςξπ καθώπ και ςημ καλή εκςέλερη όλχμ ςχμ όοχμ ςηπ διακήοσνηπ. Η εγγύηρη ασςή 
επιρςοέτεςαι μεςά ςη λήνη ςηπ ρύμβαρηπ και ςημ πλήοη εκπλήοχρη ςχμ όοχμ ασςήπ. 
 

Άοθοξ 6ξ 
Σοόπξπ διεναγχγήπ ςηπ δημξποαρίαπ - αμάδεινη πλειξδόςη 

Ο διαγχμιρμόπ θα είμαι ταμεοόπ και ξι διαγχμιζόμεμξι θα πλειξδξςξύμ ποξτξοικά εμώπιξμ ςηπ Επιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξύ. Οι ποξρτξοέπ θα γοάτξμςαι ρςξ ποακςικό με ςη ρειοά πξσ εκτχμήθηκαμ με ςξ 
ξμξμαςεπώμσμξ ςξσ πλειξδόςη. Κάθε ποξρτξοά είμαι δερμεσςική για ςξμ πλειξδόςη και η δέρμεσρη ασςή 
μεςατέοεςαι αλληλξδιαδόυχπ από ςξμ ποώςξ ρςξσπ επόμεμξσπ και ςελικά επιβαούμει ςξμ ςελεσςαίξ 
πλειξδόςη. 
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Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςη διαδικαρία ςηπ δημξποαρίαπ μπξοξύμ μα σπξβάλλξσμ γοαπςώπ ςσυόμ εμρςάρειπ 
καςά ςηπ διαδικαρίαπ. Οι εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ρςημ Επιςοξπή Διαγχμιρμξύ, μμημξμεύξμςαι ρςξ 
ποακςικό και η Οικξμξμική Επιςοξπή απξταρίζει γι' ασςέπ με πλήοη αιςιξλξγία, μεςά από ρυεςική 
γμχμξδόςηρη ςηπ Επιςοξπήπ Διαγχμιρμξύ.  
Η δημξποαρία καςακσοώμεςαι με απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ σπέο ασςξύ, πξσ ποξρέτεοε ςξ 
μεγαλύςεοξ πξρό.  
Με ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρςη δημξποαρία ξ κάθε εμδιατεοόμεμξπ ασςξδίκαια απξδέυεςαι πλήοχπ και 
αμεπιτύλακςα ςξσπ όλξσπ ςξσπ όοξσπ ςηπ διακήοσνηπ. 
 

Άοθοξ 7ξ 
Όοξι ςηπ ρύμβαρηπ - δικαιώμαςα και σπξυοεώρειπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ 

Ο Δήμξπ δεμ τέοει καμιά εσθύμη απέμαμςι ρςξ μιρθχςή για ςημ ποαγμαςική καςάρςαρη ρςημ ξπξία 
βοίρκεςαι ςξ μίρθιξ, πξσ θεχοείςαι όςι έυει λάβει γμώρη, ξύςε για ςημ ύπαονη ξιαρδήπξςε δξσλείαπ. Καςά 
ρσμέπεια, δεμ σπξυοεξύςαι ρε επιρςοξτή ή μείχρη ςξσ μιρθώμαςξπ. Ακόμα, απξκλείεςαι ρςξ μιρθχςή η 
μξμξμεοήπ λύρη ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ για ςξ λόγξ ασςό. 
Οι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ πξσ θα απαιςηθξύμ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρύμβαρηπ και ξτείλξμςαι ρε κακή υοήρη 
ςξσ ακιμήςξσ εκ μέοξσπ ςξσ μιρθχςή ή ςοίςχμ, βαούμξσμ ςξ μιρθχςή. Ασςόπ δεμ δικαιξύςαι μα εμεογήρει 
ρςξ υώοξ καμιά απξλύςχπ ςοξπξπξίηρη ή ποξρθήκη ή αταίοερη πξσ μα μεςαβάλλει ςημ αουική ςξσ 
μξοτή, υχοίπ ςημ άδεια ςξσ Δήμξσ, ξύςε και μα επιτέοει αλλξιώρειπ.  
Τσυόμ παοέμβαρη υχοίπ ςημ άδεια ςξσ Δήμξσ ρσμεπάγεςαι ςημ ένχρη ςξσ μιρθχςή, λόγχ παοάβαρηπ ςχμ 
όοχμ ςηπ διακήοσνηπ και ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ, ρύμτχμα με όρα αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 10 ςηπ 
παοξύραπ.  
Ο μιρθχςήπ επιβαούμεςαι με ςιπ δαπάμεπ για ςημ ύδοεσρη, απξυέςεσρη, ηλεκςοική εμέογεια, αέοιξ, 
τχςιρμό, ςηλετχμικήπ ρύμδερηπ και ξτείλει μα ποξβεί ρςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ ποξπ ςιπ αομόδιεπ καςά 
πεοίπςχρη σπηοερίεπ για μα ρσμδεθεί με ςξ αμςίρςξιυξ δίκςσξ. 
Αμ ποξκύφει θέμα εγκαςάρςαρηπ κάπξιξσ αμςικειμέμξσ, ςξ είδξπ και η θέρη ξοίζεςαι από ςημ ςευμική 
σπηοερία. Η δαπάμη εγκαςάρςαρήπ ςξσ θα βαούμει ςξ μιρθχςή. Ασςόπ σπξυοεξύςαι με δικέπ ςξσ δαπάμεπ 
μα εγκαςαρςήρει πσοξρβερςήοεπ ρε έμα ςξσλάυιρςξμ ρημείξ ένχ από ςξ μίρθιξ και ρε έμα εμςόπ ασςξύ. 
Σε πεοίπςχρη διατχμίαπ μεςανύ ςξσ Δήμξσ και ςξσ πλειξδόςη ρυεςικά με ςη λειςξσογία ςηπ μεςανύ ςξσπ 
ρύμβαρηπ, πέοαμ ςηπ δσμαςόςηςαπ ποξρτσγήπ ρε αμενάοςηςεπ αουέπ ή άλλα ελεγκςικά όογαμα και ξι δύξ 
δικαιξύμςαι μα ξοίρξσμ από έμα διαιςηςή, απξρκξπώμςαπ ρςημ επίλσρη ςχμ ςσυόμ διατξοώμ από ςη 
ρύμβαρη. Εάμ ςξύςξ δεμ επιςεσυθεί, ςξ κάθε μέοξπ μπξοεί μα ποξρτύγει ρςα αομόδια δικαρςήοια.  
Ο αμάδξυξπ ξτείλει μα διαςηοεί ςξ μίρθιξ ρε καλή καςάρςαρη, ςιπ σπέο ασςξύ δξσλείεπ, ςα όοια ασςήπ και 
γεμικά μα ςημ ποξρςαςεύει από κάθε καςαπάςηρη ςοίςξσ με ςιπ ποξρήκξσρεπ αγχγέπ, ξι ξπξίεπ ςξσ 
εκυχοξύμςαι. Για ςσυόμ αμέλεια ςξσ εσθύμεςαι έμαμςι ςξσ Δήμξσ, ξ ξπξίξπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα άρκηρηπ 
κάθε εμδίκξσ μέρξσ για ςημ πεοιτοξύοηρη ςχμ ρσμτεοόμςχμ ςξσ. Υπξυοεξύςαι ακόμη, μόλιπ λήνει η 
ρύμβαρη, μα απξδώρει ςξ υώοξ ελεύθεοξ και ρε καλή καςάρςαρη μεςά ςιπ ςσυόμ ποξρθήκεπ και 
βελςιώρειπ ςξσ. Ο εκμιρθχςήπ δικαιξύςαι μα αταιοέρει από ασςό ξπξιξδήπξςε ξικξδξμήριμξ σλικό 
ποόρθερε καςά ςημ διάοκεια ςηπ ρύμβαρηπ, αοκεί μα παοαδώρει ςξ μίρθιξ ρςημ αουική ςξσ καςάρςαρη. 
Οιαδήπξςε τθξοά ή βλάβη θα βαούμει ασςόμ. Σε αμςίθεςη πεοίπςχρη σπξυοεξύςαι μα απξζημιώρει ςξ 
Δήμξ. 
Ο πλειξδόςηπ έυει δικαίχμα μα λύρει ςη ρύμβαρη ποιμ ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξύ υοόμξσ, με ςημ 
ποξϋπόθερη όςι έυει καςαβάλλει όλα ςα μιρθώμαςα για ςξ διάρςημα πξσ ςξ καςέυει και για υοξμικό 
διάρςημα ςοιώμ (3) μημώμ, αουή γιμξμέμηπ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ έγγοατηπ αίςηρήπ ςξσ με ςημ ξπξία 
θα δηλώμει ρςξ Δήμξ ςημ επιθσμία ςξσ για ςημ διακξπή ςηπ ρύμβαρηπ, ρύμτχμα και με ςα ποξβλεπόμεμα 
ςξσ άοθοξσ 13 παο.1ςξσ Ν.4242/2014 ΦΕΚ/50/Α/2014. Σε αμςίθεςη πεοίπςχρη κηούρρεςαι έκπςχςξπ με 
όλεπ ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ άοθοξσ 10 ςχμ παοόμςχμ όοχμ και η εγγσηςική επιρςξλή καςαπίπςει σπέο ςξσ 
Δήμξσ Χαλκηδόμξπ .  
Ο πλειξδόςηπ για όρξ υοόμξ μεςά ςη λήνη ςηπ ρύμβαρηπ, κάμει υοήρη ςξσ υώοξσ, ξτείλει μα καςαβάλλει 
ρςξ Δήμξ απξζημίχρη για ςη υοήρη, πξρό ίρξ με ςξ μίρθχμα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ έληνε, ετόρξμ ασςό πξσ 
θα επιςεσυθεί με ςη δημξποαρία θα είμαι μικοόςεοξ ή και ίρξ ποξπ ςξ μέξ μίρθχμα αμ ασςό είμαι 
μεγαλύςεοξ ςξσ ποξηγξύμεμξσ. Ο πλειξδόςηπ ςξμ όοξ ασςό απξδέυεςαι αμεπιτύλακςα, παοαιςείςαι δε ςξσ 
δικαιώμαςξπ ποξρτσγήπ ςξσ ρςξ δικαρςήοιξ για επίλσρη ςσυόμ διατχμίαπ ή και μείχρηπ ςχμ πξρώμ 
ασςώμ. 
Ο μιρθχςήπ δεμ έυει δικαίχμα απξζημίχρηπ από ςξ Δήμξ ή μείχρηπ ςξσ μιρθώμαςξπ για βλάβη ςξσ μιρθίξσ 
ή ςηπ επιυείοηρηπ ςξσ από θεξμημία ή άλλη ςσυαία αιςία, πξσ θα επέλθει ρε ασςόμ μεςά ςημ καςακύοχρη 
ςηπ δημξποαρίαπ, ξύςε και απαλλάρρεςαι ςηπ καςαβξλήπ ςξσ μιρθώμαςξπ εάμ δεμ έκαμε υοήρη ςξσ μιρθίξσ 
υχοίπ σπαιςιόςηςα ςξσ Δήμξσ. 
Επιςοέπεςαι η σπεκμίρθχρη ςξσ ακιμήςξσ για υοξμικό διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ υοόμξ λήνηπ ςηπ 
μίρθχρηπ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ αουικόπ μιρθχςήπ ενακξλξσθεί μα εσθύμεςαι ειπ ξλόκληοξμ έμαμςι ςξσ 
δήμξσ, ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςηπ κύοιαπ ρύμβαρηπ μίρθχρηπ. Ο μιρθχςήπ σπξυοεξύςαι μα εμημεοώρει 
ςξμ Δήμξ για ςημ αλλαγή ασςή, άμερα και εγγοάτχπ.  

Άοθοξ 8ξ 
Τπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ 
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Ο πλειξδόςηπ και ξ εγγσηςήπ ασςξύ ξτείλξσμ μέρα ρε δέκα (10) ημέοεπ από ςημ κξιμξπξίηρη ρςξμ 
πλειξδόςη ςηπ ρυεςικήπ με ςημ έγκοιρη ςξσ απξςελέρμαςξπ ςηπ δημξποαρίαπ απόταρηπ ςηπ Οικξμξμικήπ 
Επιςοξπήπ, μα ποξρέλθξσμ για ςη ρύμςανη και σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ, διατξοεςικά η εγγύηρη 
πξσ έυει καςαςεθεί καςαπίπςει σπέο ςξσ Δήμξσ, υχοίπ δικαρςική παοέμβαρη και εμεογείςαι επαμαληπςική 
δημξποαρία ρε βάοξπ ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη και εγγσηςή, εμδευξμέμχμ και ςχμ δύξ για ςημ «επί 
έλαςςξμ διατξοά» ςξσ ςιμήμαςξπ από εκείμξ ςηπ ποξηγξύμεμηπ δημξποαρίαπ. Ασςό ιρυύει και όςαμ 
κηούρρεςαι έκπςχςξπ. Μεςά ςη λήνη ςηπ παοαπάμχ ποξθερμίαπ η ρύμβαρη θεχοείςαι όςι καςαοςίρθηκε 
ξοιρςικά.  
Ο ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ ξτείλει μα καςαβάλει ετάπαν και 
ποξκαςαβξλικά ςξ μίρθχμα ςξσ ποώςξσ ςοιμήμξσ ςξσ ςοέυξμςξπ έςξπ. 
Σε πεοίπςχρη πξσ ξ πλειξδόςηπ δεμ καςαβάλει ςξ παοαπάμχ πξρό δεμ είμαι δσμαςή η σπξγοατή ςηπ 
ρύμβαρηπ και κηούρρεςαι έκπςχςξπ με όλεπ ςιπ μόμιμεπ ρσμέπειεπ. 
Εάμ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρύμβαρηπ και ποιμ ςη ρσμπλήοχρη εμόπ έςξσπ η ρύμβαρη καςαγγελθεί ή ξ 
αμάδξυξπ κηοσυθεί έκπςχςξπ με απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ, επιρςοέτεςαι ρ' ασςόμ ςξ μέοξπ ςξσ 
πξρξύ πξσ ποξκαςέβαλε και αμςιρςξιυεί για ςη μη μιρθχμέμη πεοίξδξ.  
Καςαπίπςει, όμχπ, η εγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ, ετόρξμ από ςημ απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ 
ποξκύπςει σπαιςιόςηςα ςξσ αμαδόυξσ. 
Ωπ ελάυιρςξ όοιξ ποξρτξοάπ καςά ςημ επαμαληπςική δημξποαρία ξοίζεςαι ςξ πξρό πξσ καςακσοώθηκε 
ρςξ όμξμά ςξσ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα μειχθεί με απόταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Επιςοξπήπ. 
Η δημξποαρία διενάγεςαι, επαμαλαμβάμεςαι και εγκοίμεςαι με ςημ ασρςηοή εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ 
Π.Δ. 270/1981 και ςξσ Κώδικα Δήμχμ (Ν. 3463/2006). 
Απξκλείεςαι ρςξμ πλειξδόςη η μξμξμεοήπ λύρη ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ. 
 

Άοθοξ 9ξ 
Επαμάληφη – μαςαίχρη ςηπ δημξποαρίαπ 

Η δημξποαρία επαμαλαμβάμεςαι μεςά από ρυεςική απόταρη ςξσ Δημάουξσ αμ δεμ παοξσριαρςεί καμείπ 
εμδιατεοόμεμξπ για μα ρσμμεςάρυει ρ’ ασςήμ. Σύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 192 παο.1 ΔΚΚ., 
όπχπ αμςικαςαρςάθηκε από ςημ παο.1 ςξσ αο.196 ςξσ Ν.4555/18, αμ και η δεύςεοη δημξποαρία δεμ τέοει 
απξςέλερμα, η εκμίρθχρη μπξοεί μα γίμει με απεσθείαπ ρσμτχμία, ςηπ ξπξίαπ ςξσπ όοξσπ καθξοίζει ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ.  
Μπξοεί μεςά από ρυεςική απόταρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, η δημξποαρία μα επαμαλητθεί όςαμ: 

 ςξ απξςέλερμα ασςήπ δεμ εγκοιθεί από ςημ Οικξμξμική Επιςοξπή ή ςξ Γεμικό Γοαμμαςέα ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, λόγχ αρύμτξοξσ ςιμήμαςξπ ή ρτάλμαςξπ καςά ςη διεμέογεια ςηπ 
δημξποαρίαπ,  

 μεςά ςημ καςακύοχρη ςηπ δημξποαρίαπ, ξ ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ δεμ σπξγοάτει ςα ποακςικά,  

 μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ρςξ ςελεσςαίξ πλειξδόςη ςηπ καςακσοχςικήπ απόταρηπ δεμ ποξρέλθει 
εμποόθερμα για ςη ρύμςανη και σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ. 
Η επαμαληπςική δημξποαρία γμχρςξπξιείςαι με πεοιληπςική διακήοσνη ςξσ Δημάουξσ και αματέοεςαι 
ρςξσπ όοξσπ ςηπ ποώςηπ διακήοσνηπ και δημξριεύεςαι όπχπ και η αουική, πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ 
ποιμ ςη διεμέογειά ςηπ. 
Η δημξποαρία μαςαιώμεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικώμ διαπιρςχθξύμ 
ελλείφειπ ασςώμ πξσ ατξοξύμ όλξσπ ςξσπ διαγχμιζόμεμξσπ. 
Για όςι δεμ ποξβλέπεςαι από ςξσπ παοόμςεπ όοξσπ διακήοσνηπ εταομξγή έυξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 
270/1981 και ςξσ Ν. 3463/2006. 

Άοθοξ 10ξ 
Λξιπέπ διαςάνειπ 

Η παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε όοξσ ςηπ παοξύραπ ρσμεπάγεςαι: 
α) ςημ κήοσνη ςξσ πλειξδόςη έκπςχςξσ ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ, με απόταρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ και 
ςη λύρη ςηπ ρυεςικήπ ρύμβαρηπ.  
β) ςημ ρε βάοξπ ςξσ επαμάληφη ςηπ δημξποαρίαπ, ετόρξμ κοίμει ςξύςξ ρκόπιμξ με απόταρή ςξσ, ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ. 
γ) ςημ ανίχρη ςξσ Δήμξσ απξζημίχρηπ για κάθε άλλη ζημιά πξσ ςσυόμ θα σπξρςεί από ςημ παοαπάμχ, 
λόγχ σπαιςιόςηςαπ ςξσ πλειξδόςη, λύρη ρύμβαρηπ, ετόρξμ κοίμει ςξύςξ ρκόπιμξ με απόταρή ςξσ, ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ. 
Τα κηούκεια δικαιώμαςα, ςέλη υαοςξρήμξσ, βαούμξσμ ςξμ ςελεσςαίξ πλειξδόςη. Σε πεοίπςχρη άομηρήπ 
ςξσ ειρποάςςξμςαι ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα για ςημ είρποανη ςχμ δημξρίχμ ερόδχμ. 
Πεοίληφη ςχμ όοχμ μα αμαοςηθεί ρςξμ πίμακα αμακξιμώρεχμ ςξσ δήμξσ δέκα (10) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ 
ποιμ ςη διεναγχγή ςηπ δημξποαρίαπ, μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ δήμξσ. 
 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
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