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ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟY  812     

ΘΔΜΑ : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  
ΑΚΙΝΗΣΟΤ (ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΑΡΝΙΘΑ ) ΔΝΣΟ ΣΗ Κ.Μ.1900Δ ΓΑΙΩΝ  

ΑΡΝΙΘΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Ρν Ξ.Γ. 270/1981 (ΦΔΘ 77 Α'/30-3-81) πεξί «Θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο θιπ». 
2. Ρν Ξ.Γ. 34/1995 «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λόκσλ πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ» 
3. Ρα άξζξα 194 θαη 201 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114Α/08.06.2006), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ ζήκεξα. 
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α/07.06.2010), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ 

ζήκεξα. 
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4122/2013 πεξί Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηηξίσλ-Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 

2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ & ηνπ Ππκβνπιίνπ, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρύνπλ ζήκεξα. 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4242/2014 «Δληαίνο θνξέαο εμσζηξέθεηαο-Δκπνξηθέο Κηζζώζεηο» 
7. Ρελ  ππ’ αξηζ. 212/2022 απόθαζε Γεκάξρνπ κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε απόθαζεο 73/2022 πεξί 

νξηζκνύ Αληηδεκάξρνπ Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο θαη Θηεκαηνινγίνπ & Γ.Δ. 

Αθάληνπ θαη κεηαβίβαζε  αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ» (ΑΓΑ:ΩΕΖ8Ω1Ο-ΓΦΛ)  
8. Ρελ ππ’ αξηζ.9/2022 απόθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Νξηζκόο κειώλ Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο θαη 

θαηαιιειόηεηαο αθηλήησλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ πξνο κίζζσζε, εθκίζζσζε, αγνξά θαη εθπνίεζε 
θαζώο θαη παξαιαβήο παξάδνζεο αθηλήησλ γηα ην έηνο 2022. 

9. Ρελ ππ’ αξηζ. 436/7-2-2022 απόθαζε Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ κε ζέκα  «Νξηζκόο κεραληθνύ 
ζηηο επηηξνπέο :α) Δθηίκεζεο θαη Θαηαιιειόηεηαο αθηλήησλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ πξνο κίζζσζε, 

εθκίζζσζε αγνξά θαη εθπνίεζε θαη β) Ξαξαιαβήο θαη παξάδνζεο αθηλήησλ».  
10. Ρελ ππ’ αξηζ. 29/2022 απόθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Νξηζκόο Αληηδεκάξρσλ σο κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο   

Δπηηξνπήο Γήκνπ Οόδνπ.  
11. Ρελ ππ’ αξηζ. 1070/2021  απόθαζε Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Οόδνπ κε ζέκα: Νξηζκόο Κειώλ Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ γηα αγνξά, εθπνίεζε, κίζζσζε ή εθκίζζσζε θαη αθηλήησλ ή θηλεηώλ 
πξαγκάησλ βάζεη ηνπ Ξ.Γ.270/81 γηα ην έηνο 2022. 

12. Ρν ππ’ αξηζ. πξση.1680/20-09-2021 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο  Γ/λζεο Ξνιενδνκηθνύ 

Πρεδηαζκνύ. 
13. Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 29088/20-01-2022 έγγξαθν ηεο Γ.Ν. Οόδνπ πεξί πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.   
14. Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 4/19033/20-4-2021 έγγξαθν ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο Αξλίζαο κε ην 

νπνίν αηηείηαη ηελ εθκίζζσζε  ηνπ παιαηνύ ζρνιείνπ Αξλίζαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Θάησ 
βξύζε»ζηελ  θηεκαηνινγηθή κεξίδα 1900ε γαηώλ Αξλίζαο. 

mailto:akiniti@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΩ5Ω1Ρ-ΙΗΒ
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15. Ρελ ππ’ αξηζ. 211/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ κε ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο θαλεξήο πξνθνξηθήο 
δεκνπξαζίαο. 

16. Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 2/9835/23-2-2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Θαζνξηζκνύ Ρηκήκαηνο Αθηλήησλ 

θαη Θηλεηώλ Ξξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ κε ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθε ην ειάρηζην κεληαίν 

κίζζσκα ηνπ αθηλήηνπ ζην πνζό ησλ 146,77 επξώ (εθαηό ζαξάληα έμη επξώ θαη εβδνκήληα επηά 

ιεπηά). 

17. Ρελ ππ’αξηζκ.126/2022 απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη 

δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 
Πξνθεξύζζνπκε:  

Γεκνπξαζία  πιεηνδνηηθή, θαλεξή,  κε αλνηθηέο γξαπηέο πξνζθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα κε πξνθνξηθέο ζην 

Γεκαξρείν Οόδνπ ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο 1, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ γηα 

ηελ εθκίζζσζε  Γεκνηηθνύ Αθηλήηνπ(παιαηνύ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ) εληόο ηεο Θ.Κ.1900Δ Γαηώλ Αξλίζαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Πεξηγξαθή αθηλήηνπ 
Ρν αθίλεην βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ νηθηζκνύ ηεο ΓΘ.Αξλίζαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη απνηειεί ηκήκα 
280,30 η.κ. ηεο Θ.Κ. 1900ε γαηώλ Αξλίζαο ,όπσο θαίλεηαη ζην από 20/9/2021 ζρεδηάγξακκα θαη 
απνηειείηαη από ην θηίζκα 109,75 η.κ. θαη ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν 

Υξήζεηο αθηλήηνπ 

H ρξήζε ηνπ κηζζίνπ νξίδεηαη θάζε λόκηκε ρξήζε εκπνξηθή ή κε δξαζηεξηόηεηα ,εθηόο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο. 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Οόδνπ ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο , ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ ηελ 28ε  ηνπ κήλα  Καξηίνπ 2022  εκέξα Γεπηέξα  κε  ώξα έλαξμεο 10:00 
π.κ.  θαη ώξα ιήμεο 12:00 π.κ. ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ. 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία είλαη δεκόζηα, θαλεξή, πιεηνδνηηθή, κε αλνηθηέο γξαπηέο πξνζθνξέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε πξνθνξηθέο. Γηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ.  
Ζ ώξα έλαξμεο παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. θαη ε ώξα ιήμεο 
παξαιαβήο θαη ειέγρνπ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο ε  11:00 π.κ. 

Φάθεινη Ξξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ νξηζζέληνο ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο, έζησ θαη εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, ζεσξνύληαη όηη 
ππνβιήζεθαλ εθπξόζεζκα, δελ παξαιακβάλνληαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη νη αληίζηνηρνη 

ζπκκεηέρνληεο δε ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ αθνινπζνύζα θαλεξή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, γίλεηαη δε 
ζρεηηθή αλαθνξά ζην Ξξαθηηθό πνπ ζα ζπληαρζεί.  

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηάζεζε ησλ πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ.  

Νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο, κε ην 
νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 
δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη πξνο ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην αληίζηνηρν λόκηκν 
πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Ρπρόλ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα 
ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο 
Γεκνπξαζηώλ, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ, 
από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ζα απνθαζίζεη ζηε 
ζπλέρεηα ην αξκόδην, θαηά ην λόκν, όξγαλν. 

ΑΔΑ: ΩΑΩ5Ω1Ρ-ΙΗΒ
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ΑΡΘΡΟ 5ν 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 146,77 επξώ (εθαηό ζαξάληα έμη επξώ θαη 

εβδνκήληα επηά ιεπηά) γηα θάζε κήλα ηνπ πξώηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. Ρν κίζζσκα επηβαξύλεηαη κε ηέιε 
ραξηνζήκνπ 3,6%. Ρν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ δσδεθακήλνπ θαηά 2% αλά 
έηνο.  

ΑΡΘΡΟ 6ν 
Δγγπεηήο 

Ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν πνπ ζα πξνζππνγξάςεη, καδί κε ηνλ πξνζθέξνληα, κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα 

πξαθηηθά απηήο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ πηζηή 
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ππνγξαθεζόκελεο ζύκβαζεο, ελερόκελνο σο πξσηνθεηιέηεο θαη 
παξαηηνύκελνο από ην δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο θαη ηεο δηαηξέζεσο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό απαηηείηαη ε 
έγγξαθε δήισζε ηνπ εγγπεηή πεξί ηεο απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.  

ΑΡΘΡΟ 8ν 
ύκβαζε 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε 
απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο, αληηθαζηζηώληαο ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο κε άιιε ζύκθσλα κε ην άξζξν -11- ηεο παξνύζεο, 
άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ν Γήκνο απνθηά ην 
δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε. 

Δθόζνλ ν πιεηνδόηεο ή ν εγγπεηήο δελ πξνζέιζνπλ ή εθόζνλ ε εγγύεζε δελ θαηαβιεζεί εγθαίξσο, ε 
Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο δύλαηαη είηε λα ελεξγήζεη αλαπιεηζηεξηαζκό ζε βάξνο ηνπο, ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ 
αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ γηα ηελ επί ησ έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από 

απηήλ πνπ πξνεγήζεθε, είηε λα πξνβεί ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ ακέζσο επόκελν πιεηνδόηε. 

Θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ελέρνληαη ηόζν ν αξρηθόο πιεηνδόηεο όζν θαη ν εγγπεηήο ηνπ αιιειέγγπα θαη εηο 
νιόθιεξνλ γηα ηελ επί ησ έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 
Γηάξθεηα εθκίζζσζεο – αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη δέθα  (10) έηε,  αξρίδεη δε  από  ηελ  εκεξνκελία  ππνγξαθήο  ηεο  
ζπκβάζεσο  ηεο  κίζζσζεο, ε  νπνία  ζα  ιάβεη  ρώξα  εληόο  δέθα (10) εκεξώλ  από  ηελ  θνηλνπνίεζε  
ζηνλ  ηειεπηαίν  πιεηνδόηε  ηεο  νινθιήξσζεο  ηεο  από  ηνλ  Λόκν πξνβιεπόκελεο  εγθξηηηθήο  δηαδηθαζίαο  
ηνπ  απνηειέζκαηνο  ηεο  δεκνπξαζίαο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηά ηελ πάξνδν δέθα  (10) 
εηώλ.     

Ρν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ δσδεθακήλνπ θαηά 2% αλά έηνο.  

ΑΡΘΡΟ 10ν 
Καηαβνιή  κηζζώκαηνο 

Ρν κίζζσκα θαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ ζα θαηαηίζεηαη εληόο  ηνπ  πξώηνπ  δεθαεκέξνπ (10εκέξνπ)  θάζε  
κήλα  ζην  Ρακείν  Δηζπξάμεσο  ηνπ  Γήκνπ  Οόδνπ, από  όπνπ  ζα  παξαιακβάλεη  ζρεηηθή  έγγξαθε  
απόδεημε, ε  νπνία  ζα  απνηειεί  θαη  ην  κόλν  απνδεηθηηθό  κέζν  πιεξσκήο  ηνπ  εθάζηνηε  κηζζώκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 11ν 
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

Ζ εγγύεζε εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 
(10%) επί ηνπ ειάρηζηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο πνπ ζεζπίδεηαη κε ηελ παξνύζα, δειαδή πνζνύ 176,12 
επξώ (εθαηόλ εβδνκήληα έμη επξώ θαη δώδεθα ιεπηά ). 
 
 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΓΙΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ 

ΥΟΛΔΙΟΤ ΑΡΝΙΘΑ  ΜΔ  ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΡΙΓΑ 1900Δ ΓΑΙΩΝ ΑΡΝΙΘΑ.  

ΑΔΑ: ΩΑΩ5Ω1Ρ-ΙΗΒ
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 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρύνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δελ θαηαβάιεη εγθαίξσο ηελ πξνβιεπόκελε από 
ην παξόλ ρξεκαηηθή εγγύεζε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο 

γηα ηελ ππνγξαθή απηήο.  

 
Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ 
παξνύζα ρξεκαηηθήο εγγύεζεο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνζνύ ίζνπ κε ην δέθα 
ηνηο εθαηό ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο θαη ζηνπο ινηπνύο πξνζθέξνληεο εληόο ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ από ηε 
ιήμε ηζρύνο απηήο.  
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ζύκβαζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή κεηά 

παξέιεπζεο ηνπ ηζρύνληνο ρξόλνπ παξαγξαθήο γηα ηπρόλ αμηώζεηο ηνπ εθκηζζσηή έλαληη απηνύ, πνπ 
αθνξνύλ ζε απνδεκίσζε εμαηηίαο κεηαβνιώλ ή θζνξώλ ζην κίζζην. Απαγνξεύεηαη ξεηά ν ζπκςεθηζκόο 
ηεο εγγύεζεο κε νπνηαδήπνηε άιιε αληαπαίηεζε ηνπ κηζζσηή θαηά ηνπ εθκηζζσηή από νπνηαδήπνηε 
αηηία. 
 
Νη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ην ηύπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ (1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, (2) ηνλ εθδόηε, (3) ηνλ απνδέθηε, (4) ηνλ 

αξηζκό ηεο εγγύεζεο, (5) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, (6) ηα ζηνηρεία ηνπ αλαδόρνπ θαη (7) ηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε. Ζ εγγύεζε παξέρεηαη έγθπξα, εθόζνλ ν εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο. Γηα ηελ θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ απαηηείηαη ε 
πξνεγνύκελε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 12o  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζµό –Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Πηελ παξνύζα δεκνπξαζία δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ είηε κεκνλσκέλνη ηδησηηθνί νηθνλνκηθνί θνξείο 
(θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα). 
 
Νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
1. Έγγξαθε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα, απαηηείηαη ππνγξαθή απηήο από ην λόκηκν εθπξόζσπν. 

2. Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο :  
Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, εθ’ όζνλ είλαη θπζηθό πξόζσπν θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή.  
Ξξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξηώλ ην αξρηθό θαηαζηαηηθό θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνύ µε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ 
θαη πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεο ηνπο.  

Πε πεξίπησζε Α.Δ. επηπιένλ επηθπξσκέλν απόζπαζµα πξαθηηθώλ ηνπ ∆.Π. ηεο µε ην νπνίν απνθαζίδεηαη 
ε ζπκκεηνρή ζηε δηαθήξπμε θαη νξίδεηαη ην πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάςεη ηελ πξνζθνξά, 
θαζώο θαη ν αληίθιεηνο µε πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη δηεύζπλζεο απηνύ πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα 

παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  
3. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζύκθσλα µε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν -11- ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο.   
4. Βεβαίσζε ηεο Ρακηαθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν Οόδνπ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
5. Βεβαηώζεηο αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαζώο θαη ηνπ 

εγγπεηή, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

6. Δπηπιένλ πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο αιιά θαη ησλ ρώξσλ πνπ πξόθεηηαη λα 
εθκηζζσζνύλ, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα, θαζώο θαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίδνπλ είλαη αιεζή θαη ζε ηζρύ. 

7. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν αιιηώο ζεσξείηαη όηη 
κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 
 

Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν 
Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

 
Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην 
κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε απηνύ κε όιεο ηηο αγσγέο, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε, έρνληαο ππόςε ηελ επζύλε απέλαληη ζην Γήκν γηα θάζε έζησ θαη 
από ειαθξά ακέιεηα, κείσζε ή απώιεηα δηθαησκάησλ ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν κε 
έγγξαθό ηνπ, θάζε πξνζβνιή δηθαησκάησλ απηνύ θαη θάζε ζρεηηθή δίθε ζηελ νπνία ν Γήκνο νθείιεη λα 
παξέκβεη. 

Ν κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν θάζε ηπρόλ θαηάζεζε θαη’ απηνύ αγσγήο πηώρεπζεο ή 
έθδνζεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, ζρέζε έρνπζα κε ηε κίζζσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζ’ απηή. 

ΑΔΑ: ΩΑΩ5Ω1Ρ-ΙΗΒ
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Ν κηζζσηήο ζα βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο θάζε είδνπο  δαπάλεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ήδε από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη δε λα θαηαξηίζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνο ηνύην ζπκβάζεηο κε ηνπο 
νξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο επ’ νλόκαηί θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ (δαπάλεο ειεθηξνθσηηζκνύ, ύδαηνο, 

απνρέηεπζεο, απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαζώο θαη θάζε άιιε ζπλαθήο δαπάλε).  

Δπηπξόζζεηα ν κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ην κίζζην θαη ηνλ πεξηβάιινληα απηνύ ρώξν θαζαξό θαη 
εππξεπηζκέλν θαη γεληθά λα πνηεί θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ώζηε λα κε ζίγεηαη ε εζπρία, ε δεκόζηα πγεία θαη 
ε αζθάιεηα.  

Ν κηζζσηήο δύλαηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα πξνβαίλεη ζε επηζθεπέο ηνπ κηζζίνπ κε ζθνπό ηελ 
δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά εμππεξέηεζε, νη νπνίεο σζηόζν δελ επηηξέπεηαη λα ζίγνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηνλ 
θέξνληα νξγαληζκό θαη ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ κηζζίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε εθηέιεζεο επηηξεπόκελσλ 
από ην παξόλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ή κεηαξξύζκηζεο ηνπ κηζζίνπ ν κηζζσηήο ζα εθδίδεη επ’ νλόκαηη ηνπ θάζε 

πξνο ηνύην απαηηνύκελε άδεηα. Θάζε δηαξξύζκηζε ή κεηαξξύζκηζε ηνπ κηζζίνπ ζα παξακείλεη κεηά ηε ιήμε 
ηεο κίζζσζεο πξνο όθεινο ηνπ εθκηζζσηή, δίρσο ν κηζζσηήο λα δηθαηνύηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γη’ 
απηή.  

Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ θαηά ηνπο πξνβιεπόκελνπο Λόκνπο αδεηνδνηήζεσλ ή 
εγθξίζεσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη λα ηεξεί θαηά γξάκκα όιεο ηηο ηζρύνπζεο Αζηπλνκηθέο θαη 
γεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζθεζεί 

ζην κίζζην.  

Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο επηβιεζεί ηπρόλ θόξνο ή ηέινο επί ησλ κηζζσκάησλ ζα 
βαξύλεη ηνλ κηζζσηή. 

Ν κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο γύξσ από ην κίζζην, όπσο θαη γηα ηε 
δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 
 
Ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη ζηελ απόδνζε πξνο ηνλ κηζζσηή ηπρόλ αλαγθαίσλ ή επσθειώλ δαπαλώλ 

από θακία αηηία. 

Ν εθκηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα επηζεσξεί ην κίζζην δύν θνξέο εηεζίσο ζε θαηάιιειε εκέξα θαη ώξα θαη 
έπεηηα από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηνλ κηζζσηή.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ν 

Λήμε κίζζσζεο 
Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, απξνθάζηζηα θαη ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε ή όριεζε, 

λα εθθελώζεη θαη παξαδώζεη ην κίζζην ειεύζεξν ζηνλ εθκηζζσηή.  

Ζ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ πνπ ελδερνκέλσο γίλεη από  ηνλ κηζζσηή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ 
ινγίδεηαη σο αλαλέσζε ή ζησπεξή αλαµίζζσζε ή παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο.  

Πε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή πξηλ ηε ιήμε κίζζσζεο θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ 
παξέιεπζε ηξηεηίαο ηνπιάρηζηνλ από ηελ έλαξμήο ηεο, απηόο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο πξν 
ηξηκήλνπ ην Ρκήκα Αμηνπνίεζεο-Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο & Θηεκαηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ πνπ κε ηε 
ζεηξά ηνπ ζα ελεκεξώζεη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην. Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη 

πνηλή πέληε κηζζσκάησλ θαη ζσξεπηηθά ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ρσξίο δηθαζηηθή 
παξέκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 15ν 
Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε-Παξάηαζε  

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε, ή ππνκίζζσζε ή  ζπζηέγαζε ή παξαρώξεζε ηεο ρξήζεσο 
ηνπ κηζζίνπ ζε νηνλδήπνηε ηξίην, κε  νπνηαδήπνηε κνξθή, κεηά ή άλεπ αληαιιάγκαηνο, θαζώο θαη ε ζύζηαζε 

νηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξείαο. 

Δπηηξέπεηαη ε άπαμ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο κόλν εθόζνλ ζπλαηλέζνπλ θαη νη δύν ζπκβαιιόκελνη θαη είλαη 

ζύλλνκε κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν ιήμεο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 16ν 
Δπζύλε Γήκνπ 

Ν Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ ηεο νπνίαο έιαβε 
γλώζε, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν. 

Πε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, νπδεκία απνδεκίσζε νθείιεηαη ζηνπο 
δηαγσληζζέληεο. 

ΑΡΘΡΟ 17ν 
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 
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Ζ δηαθήξπμε ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ ζηελ Ξιαηεία 
Διεπζεξίαο 1 ζηελ πόιε ηεο Οόδνπ θαη ζηα ηνπηθά  γξαθεία  ησλ πξώελ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ  ηνπιάρηζηνλ 
δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο.  

Ρέινο, ε δηαθήξπμε θαη πεξίιεςε απηήο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη ζην 

Γηαύγεηα.  

ΑΡΘΡΟ 18ν 
Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη, εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο πιεηνδόηεο.  

 Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ όηαλ:  

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ή ηελ αξκόδηα 
Γηνηθεηηθή Αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο αξλνύληαη λα 
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο θαζώο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο 
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, σο ειάρηζην δε 
όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο 
όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 19ν 
Γεληθέο δηάηαμεηο 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δε ξπζκίδεηαη από ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο ηζρύεη ε λνκνζεζία γηα ηηο κηζζώζεηο ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Ρ.Α. (ΛΞΓΓ) θαη ν λόκνο.  

Πε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα γίλεηαη θάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ πιεηνδόηε κηζζσηή ζην κίζζην, 
έζησ θαη αλ απηόο απνρσξήζεη από απηό, εθηόο εάλ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ απνρώξεζή ηνπ θαη 
ηελ λέα δηεύζπλζή ηνπ ζηνλ Γήκν.    

Όινη νη όξνη ηεο ζπλαθζεηζόκελεο ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε 

απνηειεί από απηνύο απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ππέξ ηνπ αλαίηηνπ κέξνπο. 

   ΑΡΘΡΟ 20ν 
Πιεξνθνξίεο  ελδηαθεξνκέλσλ 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Γηεύζπλζε Νηθνλνκηθώλ, Ρκήκα Αμηνπνίεζεο – 
Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο θαη Θηεκαηνινγίνπ πνπ βξίζθεηαη  Λ. Αγνξά 27-28, 1νο όξνθνο, θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 08:00 - 14:00. Ρει. επηθνηλσλίαο  2241024008. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, ελώ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαζώο θαη ζην Γηαύγεηα. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1.Απηνηειέο Γξαθείν Γεκάξρνπ  
2.Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
3.Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 
   α.Γήκαξρνο Οόδνπ Αληώλεο Β.Θακπνπξάθεο (Ξξόεδξνο) κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο Ραξαζιηάο   

   Θσλζηαληίλνο 
   β.Ξαπανηθνλόκνπ Βαζίιεηνο(ηαθηηθό κέινο) κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο Θαξίθεο Δπζηξάηηνο  
   γ. Γξάθνο Πηέθαλνο (ηαθηηθό κέινο) κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο Πηάκνο Αζαλάζηνο 
4.Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ γηα αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ έσο θαη 28/03/2022 
5.Ρκήκαηα Γηνηθεηηθώλ & Oηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ γηα αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ έσο θαη  28/03/2022 
6.Γξαθείν Ηζηνζειίδαο Γήκνπ  γηα αλάξηεζε έσο θαη 28/03/2022  

7.Ρκήκα Αμηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο & Θηεκαηνινγίνπ (3121) 

Ο Αληηδήκαξρνο Aθίλεηεο Πεξηνπζίαο  
 

Μαλέηηαο Βαζίιεηνο  
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