
 

 

 

 

 
 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΦΑΝΔΡΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
 

   Γηα ηελ παξαρώξεζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζην Γήκν Μεζζήλεο γηα ηελ θόξηηζε 
ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΗΝΗ  ΝΟΜΟΤ ΜΔΗΝΙΑ 
 

Έτοντας σπόυη: 
 

1. Τν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ 77/30.03.1981,Τεύρνο Α’) πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ 
πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, 

 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7.06.2010, Τεύρνο Α’) πεξί Νέαο 

Αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο– Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο, 
 

3. Τελ κε αξηζκό      12 / 2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  
 

4. Τελ κε αξηζκό    123 /2020 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  
 

5. Τελ κε αξηζκό     115 /2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο ησλ 
όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

Γεκόζηα αλνηθηή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, κε θαλεξή πξνθνξηθή δηαδηθαζία πξνζθνξώλ 
ζηηο 30 τοσ μηνός Ιοσνίοσ  τοσ έτοσς 2020, ημέρα    Σρίτη        και ώρα    11:00    . 
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο πξνο ηνύην Δπηηξνπήο, ζην Γεκαξρείν Μεζζήλεο αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ, νδόο Παύινπ Πησρνύ, Μεζζήλε, Τ.Κ. 24200, γηα ηελ  παρατώρηση 
κοινότρηστφν τώρφν στο Γήμο Μεσσήνης για την υόρτιση ηλεκτρικών αστοκινήτφν 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΩΡΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

 
Οη εθκηζζνύκελνη ρώξνη γηα ηελ θόξηηζε ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ,  ζύκθσλα κε ηελ 
Απόθαζε  123 /2020 ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, είλαη νη εμήο: 
 

1) Μία ζέζε γηα δύν νρήκαηα ζην παξθηλγθ ηνπ Γεκαξρείνπ 
2)  Μία ζέζε γηα δύν νρήκαηα ζηνλ κόιν ζην Πεηαιίδη 
3) Μία ζέζε γηα δύν νρήκαηα ζηελ καξίλα ηνπ Αγ. Αλδξέα θαη  
4) Μία ζέζε γηα δύν νρήκαηα ζηoλ ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ θνηλνηηθνύ θηηξίνπ ηεο Αξραίαο 

Μεζζήλεο 
 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα 
πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο 
ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο 
νπνία θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα 
πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο καδί κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά 
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαβηβάδεηαη 
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ κέρξη λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο 
πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο, νπόηε θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθόο 
κηζζσηήο. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 
Δπηηξνπή δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμή ηεο θαη πξέπεη γηα ην ιόγν απηό λα έρεη λόκηκν 
πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ. Ζ απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο δεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθό, θαζηζηάκελνο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ην 

κηζζσηή, παξαηηνύκελνο ησλ επεξγεηεκάησλ θαη ησλ ελζηάζεσλ ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο. 

 Γηα ηελ απόδεημε ηνπ αμηόρξενπ ηνπ εγγπεηή απηόο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: Φνξνινγηθή 

ελεκεξόηεηα-Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο  θαη Γεκνηηθή 

ελεκεξόηεηα.  

 
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή, από ηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Γηα ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο απνθαζίδεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (παξ. 1ε, άξζξνπ 72, Ν. 3852/2010).Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα 
δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο 
κίζζσζεο, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα 
δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Ζ απόθαζε απνθιεηζκνύ ζα αλαθνηλώλεηαη θαη 
ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ζα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο 
ιόγνπο ηνπ απνθιεηζκνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
Δλάτιστο όριο της πρώτης προσυοράς 

 
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο αλά η.κ.  γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλόινπ 
ησλ αλαθεξόκελσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νξίδεηαη ην πνζό ησλ είθνζη (20,00) επξώ εηεζίσο. 
Ζ αξρηθή ηηκή εθθίλεζεο (εηήζηα )  δηακνξθώλεηαη κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο αξρηθήο 
ηηκήο αλά η.κ. κε ηα παξαρσξεζέληα η.κ ήηνη :  
 

25τ.μ./ θέση Υ 4 θέσεις Υ 20,00€/τ.μ. = 2.000,00 €   
                                            
Τν αληάιιαγκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία (εηήζην) είλαη ζηαζεξό γηα όια ηα έηε ηεο 
ζύκβαζεο. 
 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΘΧΗ 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε      10     έηε από ……./……./……. έσο  
……../………/……….  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Οη παξαρσξνύκελνη ρώξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ κηζζσηή σο ρώξνο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Σε θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε ρξήζε ησλ ππό παξαρώξεζε ρώξσλ.  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην ζύλνιν ησλ 
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ζε πξσηόηππα έγγξαθα,  κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν όπνπ ζην εμσηεξηθό ηνπ κέξνο ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξνζθέξνληνο.  
 
 
Δηδηθόηεξα ν ελδηαθεξόκελνο θαη ν εγγπεηήο θαηαζέηνπλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε Γήκν ή Κνηλόηεηα ή Κξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή θσηνηππία ηεο 

ηαπηόηεηαο, 
2. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,  
3. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ ή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ όηη δελ έρεη πησρεύζεη, νύηε 

εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή αίηεζε, νύηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 
πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία, 

4. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξεηαη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαζώο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο κίζζσζε 
ρώξνπ κεηά ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ, 

5. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, 
6. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΔΦΚΑ. Δηδηθόηεξα, απαηηείηαη ελεκεξόηεηα από ην 

πξ. ΟΑΔΔ θαη γηα ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηπρόλ 
απαζρνιεί από ην πξ.ΗΚΑ,  
(ζρεη. νδεγίεο Ν.4412/2016,άξζξν 80 παξ.2β) 

7. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν Μεζζήλεο πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, πνπ λα ηζρύεη 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, 

8. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (ηελ θαηαζέηε ν ελδηαθεξόκελνο),  
9. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ν δηαγσληδόκελνο ζπκκεηέρεη ζηε 

δεκνπξαζία κε εθπξόζσπν,  
10.  Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξεηαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί από δηαγσληζκό δεκνζίνπ.   
Όηαλ ζηελ πξόζθιεζε ζπκκεηέρεη εηαηξεία: 
I) Σην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνύο 3, 5, 6, 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά, 
II) Σην όλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ, Δ.Δ. θαη ΔΠΔ, ζην όλνκα ησλ 

δηαρεηξηζηώλ πεξί Η.Κ.Δ., ζην όλνκα ηνπ κνλνπξόζσπνπ εηαίξνπ Η.Κ.Δ., θαζώο θαη ζην 
όλνκα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ Α.Δ. εθόζνλ είλαη θαη κέηνρνη κε 
πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 3% ζην κεηνρηθό θεθάιαην, ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνύο 1, 2, 5, 
6 θαη 7 δηθαηνινγεηηθά, 

III) Σην όλνκα ελόο εθ ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ σο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο  
πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ ή Δ.Δ. θαη ζην όλνκα ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ πεξί Δ.Π.Δ., 
Η.Κ.Δ. ή Α.Δ. ζα εθδίδνληαη ηα κε αξηζκνύο 4, 9 θαη 10 δηθαηνινγεηηθά, 

IV) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζώο θαη όιεο ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη κελ Α.Δ. πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πεξί ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ ηπρώλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, θαζώο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ 



 

 

δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.) πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πνπ ζα 
αλαθέξεηαη ε ζύζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

V) Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Η.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο γηα ζπκκεηνρή 
ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό θαη ηνπ πξνζώπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ απόθαζε 
απηή λα ζπκκεηέρεη.  

Τα ζπκκεηέρνληα από θνηλνύ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο 
νιόθιεξν. 
Ζ έιιεηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιείεη ηνλ 
ελδηαθεξόκελν από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. 
Τελ επζύλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπξόζεζκε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηελ 
θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ν ελδηαθεξόκελνο. 
Δπίζεο, απνθιείνληαη από ηελ δηαδηθαζία επηινγήο: 

Α) όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: 
α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, 
λνκηκνπνίεζε, εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, 
β) γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ πεξί εζώλ θαη ιεζρώλ, 
γ) γηα παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. Σε πεξίπησζε εηαηξείαο απηό 
ηζρύεη γηα όινπο ηνπο εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. 
γηα Α.Δ., 
δ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθώλ λνκνζεζίαο θαη  
ε) όζνη βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε 
πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία θαη 

Β) όζνη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Μεζζήλεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηεο δεκνπξαζίαο σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό εγγπεηηθή επηζηνιή 
αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη 
κέξνο ζηε δεκνπξαζία πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε 
σο θαηώηαην όξην (εηήζην)  πξνζθνξάο, ήηνη δηαθόζηα επξώ (200,00.€), πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο ή 
ρξεκαηηθή εγγύεζε πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο εηεζίνπ 
κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθπξεο θαη εληόο ησλ από ηελ δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ 
πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα απεπζύλνληαη ζην Γήκν Μεζζήλεο.  
Δπηπιένλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη θαη αμηόρξεν εγγπεηή 
γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο 
θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ 
Μεζζήλεο, εάλ ν πιεηνδόηεο κε ηνλ εγγπεηή ηνπ αξλεζνύλ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ηεο 
δεκνπξαζίαο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ  

 
Τν  αληάιιαγκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηε δεκνπξαζία είλαη ζηαζεξό γηα όια ηα έηε ηεο 
ζύκβαζεο. 
Τν αληάιιαγκα ηνπ πξώηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο ζα θαηαβιεζεί από ηνλ κηζζσηή ζην ηακείν 
ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ελώ ηα κηζζώκαηα ησλ επόκελσλ ζπκβαηηθώλ 
εηώλ ζα θαηαβάιινληαη από ηνλ αλάδνρν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο εληόο ηνπ πξώηνπ 
πελζεκέξνπ θάζε ζπκβαηηθνύ έηνπο, ρσξίο όριεζε από ηνλ Γήκν Μεζζήλεο.    
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΙΘΧΣΗ 

 
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη από ηελ έδξα ηνπ, εγθαηαζηήζεη, ιεηηνπξγήζεη κεηά 
ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ, γηα ηνλ νπνίν ζα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ  θαη απεγθαηαζηήζεη ηνπο  ζηαζκνύο θόξηηζεο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ 
κε δηθέο ηνπ απνθιεηζηηθά δαπάλεο θαη πξνζσπηθό.  
Δπίζεο ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ. Τπρόλ δεκηέο 
ζα επηβαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεη κε επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΤ 

 
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 
αληηηίκνπ ηεο ζύκβαζεο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. Δάλ όξνο ηεο 
παξνύζαο πξνθήξπμεο είλαη αζαθήο ή δελ αλαθέξεηαη ηζρύνπλ ηα θαζνξηδόκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνύζα πξνθήξπμε. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη 
όινη νπζηώδεηο θαη επίζεο ε θαζπζηέξεζε ηνπ αληηηίκνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία αλ 
νθείιεηαη, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αλαδόρνπ. 
Ο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζύκβαζε ιπζεί από ππαηηηόηεηά ηνπ, ππνρξεώλεηαη ζηελ 
θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αληηηίκνπ (θαη ησλ ηξηώλ εηώλ) . 
Δπίζεο ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβάιιεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ 

θόξηηζεο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απηόο θξίλεη πξόζθνξν.  

 Ο Γήκνο Mεζζήλεο δε θέξεη νπδεκία αζηηθή ή πνηληθή επζύλε δηα ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ θαη 
ελ γέλεη επζύλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζσκαηηθώλ βιαβώλ, πιηθώλ δεκηώλ, θινπώλ 
θιπ., πνπ ηπρόλ πξνθιεζνύλ από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 
απηνθηλήησλ θαη γηα ηηο νπνίεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο ν κηζζσηήο. 
Σε πεξίπησζε απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ νπδεκία λνκηθή ζπκβαηηθή ζρέζε ην ζπλδέεη κε 
ηνλ Γήκν Μεζζήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο απηήο. 
Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην ηπρόλ  ρξεζηκνπνηνύκελν πξνζσπηθό από ηνλ αλάδνρν, ν 
Γήκνο Μεζζήλεο   νπδεκία επζύλε θέξεη.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Α.Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 
αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ αδεηώλ, ρσξίο ν Γήκνο λα έρεη 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε λνκηθή ή άιιε λα ζπκπξάμεη ζηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ απηώλ. 
Σησπεξή αλακίζζσζε, θαη ε θαζνηνλδήπνηε ηξόπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ 
από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν, δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρώξν. 
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν Μεζζήλεο πνζό 
ίζν πξνο ην 1/10 ηνπ θαηαβαιιόκελνπ, θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, γηα θάζε κέξα 
παξακνλήο ηνπ ζην κίζζην, από ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο. 
 
Β. Οηαδήπνηε άδεηα ή ζρέδην ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Τερληθώλ 
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 
 
Γ.Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ, ηελ ρνξήγεζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ αδεηώλ θαζώο θαη ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 
Δπηπξόζζεηα, επζύλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη νξζή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ηπρόλ 
απαζρνιεί ζηνπο ππό παξαρώξεζε ζηαζκνύο θαζώο θαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ 
ζηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγεί ηελ επηρείξεζή ηνπ.  
 
Γ. Μεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο. 
 
Τέινο, ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε θαη ηνπο πξνιεπηηθνύο ειέγρνπο ηεο νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε 
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζηηο εθεκεξίδεο θαηά ηα νξίδνληα ζηε παξ. 2 αξζ. 4 ηνπ Π.Γ. 
270/81 & Ν. 3548/2007, θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 
ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Θα αλαξηεζεί 
επίζεο ζην δηαδίθηπν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3861/2010.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζηεθε ζε απηή 
πιεηνδόηεο.  
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ 
ζπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 270/81. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο από ην Τκήκα    Πξνγξακκαηηζκνύ (Ζιίαο Τζεξπέο)        , ηει.   2722360167         . 
 
 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΗΝΗ 

 
 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
 
 


