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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΠΙΚΟΤ ΔΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ                                                    

                       ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ  ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

ηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα, ηελ 18/05/2020, εκέξα Δεπηέξα, ε ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ -  

ΣΙΕΔΑ Α.Ε.  πνπ εδξεύεη ζηελ  Αιεμαλδξνύπνιε θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα ππό ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απηήο έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 

2020/05/Z  απόθαζε ηνπ Δ  ηεο επηρείξεζεο  

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ηελ δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ δηα ηελ εθκίζζσζε  

θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 133.06 ηκ θεηκέλνπ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θάκπηλγθ, κε ηνλ 

αύιεην ρώξν απηνύ, πξνθείκελεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ σο κίλη κάξθεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάκπηλγθ Αιεμαλδξνύπνιεο, γηα ηξία (3) έηε, ήηνη γηα ηα έηε 2020, 2021 

θαη 2022, απνθιεηζηηθά θαη ζύκθσλα κε ηνπο θάησζη αλαθεξόκελνπο όξνπο θαη 

δηαηάμεηο: 

1. Η ειάρηζηε ηηκή πξώηεο πξνζθνξάο ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο δηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κίλη κάξθεη ηνπ θάκπηλγθ γηα έθαζηε ζεξηλή πεξίνδν αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00 €), πιένλ ραξηνζήκνπ.   

Η κίζζσζε ΔΕΝ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο ηνπ π.δ. 

34/1995 όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα. 

Υξόλνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε 28ε ηνπ κελόο Μαΐνπ, εκέξα Πέκπηε 

ηνπ έηνπο 2020. Σόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην γξαθείν έλα (1) ηεο 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε, ην νπνίν βξίζθεηαη εληόο ηνπ δεκνηηθνύ θάκπηλγθ Αιεμαλδξνύπνιεο. 

Ώξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη από ηελ 10ε πξσηλή έσο ηελ 12ε 

κεζεκβξηλή. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ελώπηνλ Σξηκεινύο Επηηξνπήο ε νπνία 

απνηειείηαη από ηξία κέιε πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 2020/05/Z απόθαζε ηνπ 

Δ.. ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. Η Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξαζηαζνύλ 

ηνπιάρηζηνλ δπν κέιε απηήο. Υξέε γξακκαηέα ζα ηεξεί ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο. 

Η δθμοπραςία κα γνωςτοποιθκεί με δθμοςίευςθ τθσ περιλιψεωσ αυτισ ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ «www.tieda.gr», ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και ςε μία (1) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα τθσ περιοχισ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, δζκα (10) 

τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ διενζργειασ αυτισ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και 

ςτα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ (www.tieda.gr), από όπου μποροφν να τα προμθκεφονται δωρεάν 

http://www.tieda.gr/
http://www.tieda.gr/
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και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ (www.alexpolis.gr). Περιλθπτικι 

διακιρυξθ και ΟΛΗ θ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr ) 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για τθν «Ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 

διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια¨»  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει όποιοσ κατακζςει ζωσ τθν 11:55 π.μ. τθσ θμζρασ τθσ 

δθμοπραςίασ ενώπιον τθσ Επιτροπισ, εγγυοδοςία - δικαίωμα ςυμμετοχισ το οποίο 

ορίηεται ςτο ποςό των χιλίων ευρώ (1000,00 €) - Η ωσ άνω ηθτοφμενθ εγγυοδοςία 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 50% του ελάχιςτου μιςκϊματοσ, όπωσ ορίηεται παραπάνω, ιτοι 

ςτθν ελάχιςτθ τιμι πρϊτθσ προφοράσ. Η εγγυοδοςία – δικαίωμα ςυμμετοχισ κα κατατεκεί 

δια εγγυθτικισ επιςτολισ ανεγνωριςμζνθσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια Τράπεηασ, υπζρ τθσ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ. Το ποςό του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ κα παραμείνει ςτα χζρια τθσ ΤΙΕΔΑ  ΑΕ ωσ 

εγγφθςθ αςφάλειασ ζωσ τθν ςφναψθ και υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου 

(ςφμφωνα με του όρουσ που αναφζρονται κατωτζρω) οπότε και κα επιςτραφεί ςτον 

πλειοδότθ, άλλωσ ςε περίπτωςθ μεταμζλειασ ι δια οποιονδιποτε λόγο (ζςτω και εξ 

αμελείασ) ακυρϊςεωσ υπό του υπερκεματιςτι τθσ δθμοπραςίασ ι του μιςκωτθρίου 

ςυμβολαίου ι αν δεν προςζλκει ςτθν υπογραφι του ςυμβολαίου θ εγγφθςθ αυτι κα 

παρακρατθκεί και  κα εκπζςει υπζρ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ ωσ ποινικι ριτρα. Περατωκείςασ τθσ 

δθμοπραςίασ τα δικαιϊματα ςυμμετοχισ που κατατζκθκαν από τουσ λοιποφσ κεματιςτζσ 

επιςτρζφονται αφοφ υπογράψουν τθν ςχετικι απόδειξθ επιςτροφισ. 

Επιτρζπεται θ δια του ειδικοφ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ςυμμετοχι ςτθν 

δθμοπραςία (ακόμθ και δια τουσ εκπροςϊπουσ ανωνφμων ι άλλων εταιριϊν) εφόςον 

δθλϊςει ο παριςτάμενοσ ςτθν ζγγραφθ προςφορά ότι πλειοδοτεί δια λογαριαςμό άλλου 

ςυνυποβάλλοντασ και το νόμιμο πιεξεμνύζην. 

4. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί θαηαξρήλ κπζηηθή δηα ελζθξάγηζησλ θαθέισλ, νη δε 

κεηέρνληεο νθείινπλ λα παξαδώζνπλ έσο ηελ ώξα 11:55 π.κ. ζηελ επηηξνπή 

ππνρξεσηηθά θαη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο α) αληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, β) εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ ρηιίσλ επξώ (1000,00€) 

– δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, γ) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα δ) αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα ε) δεκνηηθή ελεκεξόηεηα ζη) Βεβαίσζε ηεο ΣΙΔΓΑ Α.Δ. όηη δελ 

έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηελ επηρείξεζε ή όηη έρνπλ πξνβεί ζε 

ξύζκηζε απηώλ, ε νπνία έρεη εγθξηζεί από ην Γ ηεο εηαηξίαο θαη δ) 

Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπο. ε 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηα σο άλσ ππό ζηνηρεία α, γ, δ, ε, ζη 

θαη δ έγγξαθα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη γηα ηα πξόζσπα πνπ δηνηθνύλ ην λνκηθό 

πξόζσπν. Η πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο, ζα 

ππνγξάθεηαη κε ην νλνκαηεπώλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ζα αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε 

ηεο  θαηνηθίαο ή έδξα ηεο εηαηξίαο.  Δηα ηηο εηαηξείεο ππνρξεσηηθή είλαη  ε ηνπνζέηεζε 

ζθξαγίδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ζην πξαθηηθό θαη απηό 

ζπλεπάγεηαη όηη κε κόλε ηελ ζέζε ηεο ππνγξαθήο ή ηεο ζθξαγίδαο όηη έιαβαλ πιήξε 

γλώζε ηεο δηαθεξύμεσο κεηά ησλ όξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ όηη 

απνδέρνληαη ρσξίο επηθύιαμε θαη ακθηζβήηεζε ηνπο όξνπο απηήο, ηνπ ρώξνπ θαη 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνληαη . Επίζεο κε κόλε ηελ ζέζε ηεο ππνγξαθήο ή ηεο 

ζθξαγίδαο ζπλεπάγεηαη όηη δέρνληαη  αλεπηθύιαθηα  ηα αλσηέξσ παξαηηνύκελνη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηνπο λα πξνβάινπλ νπνηαδήπνηε έλζηαζε. Άιισζηε κόλν ε θαηάζεζε 

θαθέινπ κε πξνζθνξά θαη ηα ζρεηηθά σο άλσ αλαθεξόκελα έγγξαθα απνηειεί 

απόδεημε θαη αίξεη ηελ νπνηαδήπνηε έλζηαζε ηνπ  νπνηαδήπνηε ζεκαηηζηή πνπ 

αθνξά ην θύξνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ γλώζε  γηα ηνπο όξνπο θαη ην αληηθείκελν 

ηεο δηαθήξπμεο.  

Οη θάθεινη  παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή θαη θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθό θαηά ζεηξά 

ππ’ αύμνληα αξηζκό. 

Πεξαησζείζαο ηεο θαηαγξαθήο θαη ώξα 12:00 κκ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη κε ηηο 

πξνζθνξέο, ειέγρνληαη ηα ζπλππνβαιιόκελα έγγξαθα θαη θαηαγξάθνληαη νη 

πξνζθνξέο ζε πξαθηηθό κε αύμνληα αξηζκό. Πξνζθνξά κηθξόηεξε ηνπ σο άλσ 

νξηδνκέλνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο θάπνησλ εθ ησλ σο άλσ ξεηά 

αλαθεξόκελσλ εγγξάθσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απόιπηε θαη επί ηόπνπ αθπξόηεηα ηεο 

ππνβαιιόκελεο πξνζθνξάο. Η γξαπηή πξόζθνξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

2% αλώηεξε ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο όπσο νξίδεηαη 

αλσηέξσ. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ εθθώλεζε 

ησλ πξνζθνξώλ, ε δεκνπξαζία ζπλερίδεηαη πξνθνξηθά κεηαμύ ησλ πιεηνδνηώλ, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο είλαη παξαδεθηέο ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα θαη κε ηελ 

δπλαηόηεηα λα βειηησζνύλ νη αξρηθέο πξνζθνξέο. Η πξνζθνξά εθάζηνπ ζεκαηηζηνύ 

δένλ λα είλαη αλσηέξα θαηά 2% ηνπιάρηζηνλ εθάζηεο πξνεγνύκελεο. 

Η δεκνπξαζία δηεπζύλεηαη ππό ηεο επηηξνπήο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη 

ππνρξεσηηθή δηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβηβαδόκελε 

αιιεινδηαδόρσο από ηνπ πξώηνπ εηο ηνπο αθνινύζνπο επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
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Πεξαησζείζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ δηελεξγνύζα 

ηελ δεκνπξαζία επηηξνπή θαη από ηνπο ινηπνύο ζεκαηηζηέο. Ο ππεξζεκαηηζηήο 

ππνγξάθεη θαη απηόο ηα πξαθηηθά.  

Σνλ πιεηνδόηε επίζεο βαξύλνπλ κνλνκεξώο ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο (θεξύθεηα, ηέιε θαη ινηπά έμνδα) θαζώο θαη ηα έμνδα ζύληαμεο 

ζπκβνιαίσλ. 

5. Κάζε ζπκκεηέρσλ εηο ηελ δεκνπξαζία, ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 

εγγπεηή, ζπλππνβάιινληαο γηα απηόλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) αληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, β) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, γ) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, 

δ) δεκνηηθή ελεκεξόηεηα, ε) βεβαίσζε ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. όηη δελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο πξνο ηελ επηρείξεζε, ζη) Ε1, δ) Ε9, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξσλ ππεύζπλνο καδί κε ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Σα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηνλ εθάζηνηε εγγπεηή, ν ζπκκεηέρσλ ζηε 

δεκνπξαζία, νθείιεη λα ζπλππνβάιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηνλ ίδην, εληόο ηνπ ελζθξάγηζηνπ θαθέινπ ηεο 

πξνζθνξάο. Η κε ηήξεζε ησλ σο άλσ ή ε κε πξνζθόκηζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ, είηε ηνπ ζπκκεηέρνληνο είηε ηνπ εγγπεηή, ζπλεπάγεηαη ηελ απόιπηε 

θαη επί ηόπνπ αθπξόηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  

6. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ε Επηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ηα πξαθηηθά απηήο ζην 

Δ ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε., ην νπνίν έρεη ηελ επζύλε ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαηά 

ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ.  

7. Η δεκνπξαζία αθπξώλεηαη ακέζσο θαη επαλαιακβάλεηαη απηνδηθαίσο ζηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο: α) όηαλ δελ παξνπζηαζζεί πιεηνδόηεο, β) όηαλ καηαησζεί ειιείςεη 

επηηξνπήο, γ) εάλ κε ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ν πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 

ηα πξαθηηθά, δ)  εάλ  δελ πξνζέιζεη ζηελ ζύλαςε  ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο, ε) εάλ δεηήζεη κεηαβνιή έζησ 

θαη ελόο εθάζηνπ όξνπ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηδίσο σο πξνο 

ηνπο όξνπο εθκίζζσζεο ησλ αθίλεησλ, ζη) όηαλ θξηζεί αθπξσηέα σο αζύκθνξε από 

ην Δ, δ) όηαλ δελ ρνξεγήζεη ηελ εγγύεζε θαη ε) όηαλ πξνθύςεη παξάβαζε ησλ 

νπζησδώλ ηύπσλ θαη ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο  δηαθήξπμεο. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο, εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απνθάζεσο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 
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ζπκβάζεσο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. άλεπ 

δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο απηνύ θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη ακθόηεξνη ελέρνληαη γηα ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηεο πξνεγνπκέλεο ηνηαύηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζζνύλ πιεηνδόηεο θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα, 

ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ηελ 4ε Ινπλίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ηόπνο 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη επίζεο ην γξαθείν έλα (1) ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε., ην 

νπνίν βξίζθεηαη εληόο ηνπ Δεκνηηθνύ Κάκπηλγθ Αιεμαλδξνύπνιεο. Ώξα δηελέξγεηαο 

ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη από ηελ 10ε πξσηλή έσο ηελ 12ε κεζεκβξηλή. Καηά ηα 

ινηπά ηζρύνπλ όινη νη όξνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δεκνπξαζίαο.  

8. Η κίζζσζε πεξηιακβάλεη ην αλσηέξσ θαηάζηεκα θαη ηνλ αύιεην ρώξν. 

9. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  

κίλη κάξθεη απαγνξεπόκελεο ηεο  αιιαγήο ρξήζεσο ηνπ κίζζηνπ.   

10. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ηξεηο (3) ζεξηλέο πεξηόδνπο, ήηνη γηα ηηο 

ζεξηλέο πεξηόδνπο ησλ εηώλ 2020, 2021 θαη 2022, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο 

κίζζσζεο γηα αθόκε δύν (2) ζεξηλέο πεξηόδνπο, ήηνη γηα ηα έηε 2023 θαη 2024, κε 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε.  

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα από 1/6 έσο 30/9 εθάζηνπ 

έηνπο.   

Γίλεηαη κλεία όηη ε ΣΙΕΔΑ ΑΕ ή ην Δεκόζην ή ηα Ειιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΕ, 

σο θύξηνη θαη δηαρεηξηζηέο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, ηεο παξαιίαο θαη 

ηνπ θάκπηλγθ, µεηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ-ηνπ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο, όπσο επίζεο θαη όιεο ηηο εξεπλεηηθέο θαη ειεγθηηθέο 

αξκνδηόηεηεο ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία (Δ/γµα 

11/12.11.1929, Ν.263/1968, Ν.2971/2001 θ.ι.π.) θαη αζθνύληαη από ηηο θαηά 

ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ ή ν ΔΟΣ ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο έιθεη δηθαηώκαηα δηαρείξηζεο ή θπξηόηεηαο ζην ρώξν ηνπ 

θάκπηλγθ, απαηηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ 

ρώξνπ ηόηε όιεο νη κηζζώζεηο ιύλνληαη ακέζσο αδεκίσο ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο θακηάο απνδεκίσζεο ζηνπο κηζζσηέο θαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία από ηελ εθκηζζώηξηα ΣΙΔΓΑ Α.Δ. Γίλεηαη ξεηώο εδώ 

κλεία όηη ε δεκνπξαζία θαη ε εθκίζζσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ππό ηνλ 
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σο άλσ όξν, ηνλ όπνην νη ζεκαηηζηέο κε κόλε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζεσξείηαη 

όηη απνδέρνληαη ρσξίο θακηά ελαληίσζε. Η ΣΙΔΓΑ Α.Δ. ξεηά δηαθεξύζζεη όηη 

νπδεκία επζύλε έρεη γηα νπνηνδήπνηε λνκηθό ή πξαγκαηηθό ειάηησκα 

πθίζηαηαη ή ζα  εκθαληζηεί αξγόηεξα ζηα κίζζηα. 

11. Τπνρξενύηαη ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ζηελ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. πνζό δύν ρηιηάδσλ 

επξώ (2.000,00€), επξώ σο εγγύεζε γηα ηελ θαιή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο, 

ην νπνίν ζα παξακείλεη ζην ηακείν ηεο έσο ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ θαιή θαη 

εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ εμόθιεζε ησλ κηζζσκάησλ θαη αθνύ δελ 

δηαπηζησζνύλ θζνξέο ή βιάβεο ή αθόκε απιήξσηνη ινγαξηαζκνί πνπ ππνρξεώλνπλ 

ηνλ κηζζσηή, νπόηε ηόηε ζα επηζηξαθεί άηνθα ζηνλ κηζζσηή θαη ε νπνία εγγύεζε δελ 

κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε νπνηαδήπνηε νθεηιή από νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη . 

Η παξάδνζε ηνπ κίζζηνπ ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο - 

παξαιαβήο απνθιεηόκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ σο θαη απηνύ ηνπ όξθνπ. 

ε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ή παξάβαζεο ησλ όξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ ή πξόσξεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο κεηά από θαηαγγειία από ηνλ κηζζσηή, 

ην πνζό ηεο εγγύεζεο δελ επηζηξέθεηαη αιιά παξαθξαηείηαη από απηήλ σο πνηληθή 

ξήηξα θαη απνηειεί ελ κέξεη απνδεκίσζε ηεο εθκηζζώηξηαο δηα ηελ πξόσξε ιύζε ηεο 

κίζζσζεο. Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. δηθαηνύηαη επηπιένλ λα δεηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα ηελ κε 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ήηνη όια ηα κε δεδνπιεπκέλα κηζζώκαηα κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο.  

12. Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. δηαθεξύζζεη ξεηώο σο όξν ζύλαςεο ηεο κίζζσζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό όηη ζην σο άλσ κίζζην πθίζηαηαη πεξηνξηζκόο 

ρξήζεσο ζε όηη αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε  επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ρξήζε απηνύ σο κίλη κάξθεη. Η ρξήζε νξίδεηαη κε βάζε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ήηνη –κίλη κάξθεη - θαη ε νπνία ππάγεηαη ζηηο 

αλάινγεο αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ππνρξενπκέλνπ ηνπ κηζζσηνύ εηο 

ηελ θαηά λόκν έθδνζε αδείαο – γλσζηνπνίεζε  ιεηηνπξγίαο.  

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε εγθαηάζηαζε ζην κίζζην επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κνπζηθή πέξαλ ησλ 40 desimbel θαη πάληνηε 

εληόο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 

Παξάβαζε ελόο εθάζηνπ ή θαη ησλ δπν σο άλσ όξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαξηηζζεί ε ζύκβαζε 

κηζζώζεσο ηελ θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη άκεζε ιύζε απηήο θαζώο θαη θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο γηα ηελ κε εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο, θαηαβνιή ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ 

κηζζσκάησλ θαη παξαθξάηεζε ησλ θαηαηηζεκέλσλ εγγπήζεσλ. 
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13. Σν εηήζην κίζζσκα πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο επ’ απηνύ ραξηνζήκνπ πνπ 

ζα πξνθύςεη από ηελ δεκνπξαζία, ζα θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

έλαξμε έθαζηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηελ 5ε εκέξα ηνπ 

πξώηνπ κήλα έλαξμεο απηήο, εθάζηνπ έηνπο ηεο κίζζσζεο ήηνη κέρξη ηελ 5/6 

εθάζηνπ έηνπο, άιισο ζε πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζώκαηνο ζα θαηαγγέιιεηαη ε κίζζσζε. Σν κίζζσκα ζε πεξίπησζε 

παξαηάζεσο ηεο κηζζώζεσο  γηα αθόκε δύν έηε ήηνη γηα  ηα έηε 2023 θαη 2024   

ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά θάζε έηνο κε πξνζαύμεζε 4% θαη επί ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαηαβαιινκέλνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο. Σν ηέινο ραξηνζήκνπ βαξύλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή θαη ζα θαηαβάιιεηαη καδί κε ην κίζζσκα θαηά ηα 

αλσηέξσ.  

13. Σνλ κηζζσηή  βαξύλνπλ όιεο νη  ιεηηνπξγηθέο  δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ην 

κίζζην (ινγαξηαζκνί ύδαηνο, ειεθηξηθνύ  θ.ι.π.) θαη ε εθθαζάξηζε ησλ νπνίσλ  

ζα γίλεηαη κε βάζεη εζσηεξηθό κεηξεηή θαηακέηξεζεο ηεο γελνκέλεο 

θαηαλάισζεο  ζην έηνο εθάζηνπ κελόο θαη ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη εηο ηελ 

θαηαβνιή  ηνπο  ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ επόκελνπ κελόο. 

14. Δελ επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, 

επηζθεπή ή κεηαξξύζκηζε ηνπ κίζζηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

Σπρόλ κεηαξξύζκηζε ή θαηαζθεπή ζην εζσηεξηθό ησλ κηζζίσλ άλεπ αδείαο όηαλ 

εληνπηζηεί κπνξεί λα απνηειέζεη θαη αηηία θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. Οπνηαδήπνηε 

ηπρόλ δαπάλε από ηνλ κηζζσηή πνπ αθνξά ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηα ηνπ κίζζηνπ 

παξακέλεη ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ν κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη απόδνζε 

ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο έζησ θαη αλ απηή είλαη αλαγθαία, επσθειήο ή πνιπηειήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε ΣΙΕΔΑ Α.Ε. δηθαηνύηαη λα αμηώζεη ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.   

15. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηνπο ζρεηηθνύο κε ην κίζζην δεκνηηθνύο  

θαη δεκόζηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θσηηζκνύ, θαζαξηόηεηαο θ.ι.π. πνπ ηπρόλ θαηά λόκν 

βαξύλνπλ ηνπο κηζζσηέο θαη αλαινγνύλ εηο ην κίζζην θαηάζηεκα θαη ε εθθαζάξηζε 

ησλ νπνίσλ  ζα γίλεηαη ζην ηέινο εθάζηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ήηνη ηελ 30/9 εθάζηνπ 

έηνπο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ επόκελνπ κελόο. 

16. Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ε κεξηθή ππνκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη ε 

παξαρώξεζε ρξήζεσο  άλεπ αληαιιάγκαηνο.  

17. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη εηο ηελ δηαηήξεζε θαζαξνύ ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ θαη ηελ 

λνκόηππν ρξήζε απηνύ.  
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18. Ο κηζζσηήο όηαλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο ηεο κίζζσζεο, δελ έρεη δηθαίσκα λα 

παξαηείλεη κνλνκεξώο ην ρξόλν κίζζσζεο. Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ 

κηζζώκαηνο από ηνλ κηζζσηή δίδεη ην δηθαίσκα ζηελ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. λα ιύζεη 

παξαρξήκα θαη κνλνκεξώο ηε κίζζσζε άλεπ θαηαγγειίαο θαη λα δεηήζεη ηελ 

απόδνζε ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη ηα  νθεηιόκελα κηζζώκαηα ή κίζζσκα όπσο αθόκε 

θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα ηελ κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Ρεηά ζπκθσλείηαη 

κε ηελ παξνύζα όηη κε ηα κηζζώκαηα εμνκνηώλνληαη θαη νη θνηλόρξεζηεο δαπάλεο, 

θαζώο θαη ινγαξηαζκνί ύδαηνο, ειεθηξηθνύ θ.ι.π. Η ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε 

παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο, απνθιείεηαη θαη γηα θαλέλαλ ιόγν δελ ζεσξείηαη 

ζαλ ηέηνηα ε παξακνλή ζην κίζζην, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ ιήμε ηεο 

κίζζσζεο. Σπρόλ πνζό πνπ ζα εηζπξαρζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο  

ιήμεο ηεο κίζζσζεο δελ ζεσξείηαη κίζζσκα αιιά απνδεκίσζε ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο παξάδνζεο από ηνλ κηζζσηή  ηνπ κηζζίνπ. Οη θαηαηηζέκελεο 

εγγπήζεηο παξαθξαηνύληαη σο πνηληθή ξήηξα γηα ηελ σο άλσ κε εκπξόζεζκε 

παξάδνζε, δηθαηνύκελεο ηεο εθκηζζώηξηαο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. γηα ηελ αλαδήηεζε 

απνδεκίσζεο από ηελ παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην κεηά ηελ ιύζε ηεο 

κίζζσζεο. Σπρόλ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο ή ε ζύλαςε λέαο ζα 

απνδεηθλύεηαη κόλν εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ σο 

θαη απηνύ ηνπ όξθνπ. ε πεξίπησζε βεβαίσο αθνύζηαο ή αλαγθαζηηθήο παξάηαζεο 

ηεο κίζζσζεο δηα λόκνπ ή άιιεο αηηίαο ηόηε ζπκθσλείηαη εδώ ην εηήζην κίζζσκα πνπ 

ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο ζα αλέξρεηαη ζην 

δηπιάζην ηνπ θαηαβαιινκέλνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο θαηά ην έηνο ηεο ιήμεο ηεο 

κίζζσζεο. 

Η  εθκηζζώηξηα  ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ζα παξαδώζεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε κε όιεο ηηο 

αλέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ επζύλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ 

επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή ιύζε ηεο κίζζσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή 

εμαηηίαο ζενκελίαο ή άιιεο ηπραίαο αηηίαο ή ζε πεξίπησζε πνύ θαηαζηεί αλέθηθηε ε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή. Επίζεο, δελ απαιιάζζεηαη ν κηζζσηήο από ηελ 

πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο, αλ δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα 

ηεο εθκηζζώηξηαο. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή θάπνηνπ όξνπ 

ηεο κίζζσζεο, αλεμάξηεηα από θάζε άιιε εηδηθή ζπλέπεηα, ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζή 

ηνπ από ην κίζζην θαη ε εθκηζζώηξηα επηθπιάζζεηαη γηα θάζε δηθαίσκά ηεο γηα 

απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα έρεη ην κίζζην θαζαξό, εππξεπέο θαη λα 

κελ έξρεηαη ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε αληίζεζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θάκπηλγθ  θαη λα κελ παξελνριεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη θπξίσο όζσλ αλάγνληαη ζηελ 
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θαιή θαη εππξεπή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο από απηό λα λνείηαη όηη, ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξμεη παξάβαζε ή ζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, ζηεξείηαη  ε εθκηζζώηξηα 

ηνπ δηθαηώκαηνο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θαη απνβνιήο ηνπ κηζζσηή. Η εθκηζζώηξηα 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ζε παξάβαζε ησλ σο άλσ όξσλ λα αλαδεηήζεη θαη 

απνδεκίσζε από ηελ κε εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο θαζώο θαη παξαθξάηεζε ησλ 

θαηαηηζέκελσλ  εγγπήζεσλ. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε 

ην κίζζην θαη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ ηπρόλ βξίζθνληαη ζ’ απηό θαη λα κελ επηθέξεη 

αιινηώζεηο. Επίζεο, ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο εππξέπεηαο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ κηζζίνπ, λα κελ απνζεθεύεη ζ’ απηό δύζνζκα ή εύθιεθηα πιηθά, άιισο θαη ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ σο άλσ όξνπ ιύεηαη θαη θαηαγγέιιεηαη απηνκάησο ε 

κίζζσζε. 

19. Κάζε ηπρόλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή  ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζεο, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Δηθαζηεξίσλ 

Αιεμαλδξνππόιεσο.  

20. Όινη νη όξνη ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, ζα 

ελζσκαησζνύλ θαη ζην ζπκβόιαην κίζζσζεο θαη ν κηζζσηήο επζύλεηαη γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπο,  παξάβαζε δε νπνπδήπνηε όξνπ επηθέξεη ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο κεηά 

ηηο πξνβιεπόκελεο πνηλέο θαη απνδεκηώζεηο. 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζα απνδεηθλύεηαη κόλν εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ θάζε 

άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ σο θαη απηνύ ηνπ όξθνπ. 

21. Απηά αθνύ δηαθεξύζζεη ε εθκηζζώηξηα ΣΙΕΔΑ Α.Ε. θαη ζύκθσλα κε ηνπο άλσζελ 

όξνπο ζα δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαη ζα κηζζσζεί ην αθίλεην, ππνγξάθεηαη ε 

παξνύζα δηαθήξπμε, πεξίιεςε δε απηήο θαη όιε ε δηαθήξπμε  ζα δεκνζηεπηεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΣΙΕΔΑ ΑΕ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (www.tieda.gr),ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (www.alexpolis.gr) θαη ζην δηαδίθηπν 

(www.diavgeia.gov.gr) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/Α/13-7-

2010) γηα ηελ «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην Δηαδίθηπν 

“Πξόγξακκα Δηαύγεηα», ζηα γξαθεία ηεο ΣΙΕΔΑ Α.Ε. θαη  ζε κία (1) ηνπηθή εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξώλ πξν ηεο αξρηθήο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο απηή. 

 

Ο Πξόεδξνο                                          Σα Μέιε 
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