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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 

Επανάληψης δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση 
αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

5. Την µε αριθµό 20814/07.07.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού 
ΕΣ∆∆Α και των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Γεωργίας «Γενικός 
Κανονισµός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθµών». 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005». 

7. Τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 

8. Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των  ΥΠ.ΟΙ.Ο. 
και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα 
Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από µισθώµατα που προέρχονται 
από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς». 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Γ-Ψ0Ι



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

Σελίδα 2 από 31 
 

9. Τις διατάξεις του  Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες 
∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015». 

11. Την υπ’ αριθµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών – Οικονοµικών  «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων 
Ανάπτυξης». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

13. Την µε αριθµ. 39251/10-10-2011 (ΦΕΚ 2529/Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Εγκατάσταση µη δηµόσιων υπηρεσιών στο Συνοριακό Σταθµό 
Μαυροµατίου Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας σε τελωνιακά µη ελεγχόµενο χώρο για τη 
λειτουργία αναψυκτηρίου». 

14. Το µε αριθµ. 48307/21.11.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο 
καλείται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας να προβεί σε 
δηµοπρασία ανάδειξης µισθωτή για το αναψυκτήριο στο Συνοριακό Σταθµό 
Μαυροµατίου Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας. 

15. Την µε αριθµ. 13251/3419/09.03.2012 απόφασή µας, σχετικά µε τη διενέργεια 
δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου στο 
Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

16. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.: 14008/3574/14.03.2012 διακήρυξη δηµόσιου, 
πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου στο Συνοριακό 
Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

17. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.: 24385/6021/04.05.2012 απόφασή µας µε την οποία ο 
ανωτέρω διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος. 

18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.: 99/18/02.01.2013 απόφασή µας σχετικά µε την 
επανάληψη δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση 
αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

19. Την ανάγκη εκµίσθωσης του αναψυκτηρίου για την κάλυψη µέρους των εξόδων 
συντήρησης και λειτουργίας του Συνοριακού Σταθµού. 

 
 

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε το σύστηµα των σφραγισµένων έγγραφων 
προσφορών για την ανάδειξη τελευταίου πλειοδότη (αναδόχου) εκµίσθωσης 
αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 
 
Το ακίνητο βρίσκεται εντός του Σ.Σ. Μαυροµατίου σε χώρο µη τελωνειακά ελεγχόµενο και 
σε έδαφος κυριότητας ∆ηµοσίου, όπως αυτό εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα και 
διάγραµµα κάλυψης της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδ. Σχεδίου Τ1, Μάρτιος 2008). 
Αποτελείται από ισόγεια οικοδοµή µε υπόγειο από οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία 
κατασκευάστηκε µε την υπ’ αριθµ. 204/2007 µε αριθµ. πρωτ. 4604/06/07.08.2007 άδεια 
οικοδοµής, που εκδόθηκε από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας. Το ισόγειο έχει εµβαδόν 181,45µ2 και περιλαµβάνει παρασκευαστήριο, 
µπαρ, χώρο καθιστικού και αποθήκη. Το υπόγειο µε εµβαδόν 156,25µ2 περιλαµβάνει δύο 
(2) αποθήκες και οκτώ (8) τουαλέτες. 
 
Σκοπός της µίσθωσης είναι η χρησιµοποίησή του από τον µισθωτή ως αναψυκτήριο, µετά 
και από τη λήψη όλων των απαιτουµένων αδειών από τις κατά νόµο αρµόδιες Υπηρεσίες 
στην περιοχή. Η χρήση αυτή, τη δυνατότητα της οποίας κατά το νόµο καθώς και την 
καταλληλότητα του µισθίου γι’ αυτήν τεκµαίρεται ότι έχει ήδη ελέγξει και διαπιστώσει κάθε 
υποψήφιος, θα δηλωθεί από τον τελευταίο πλειοδότη µέχρι το πέρας της δηµοπρασίας. 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο Ελληνικής Ιθαγένειας 
ή νοµικό πρόσωπο που εδρεύει στην Ελλάδα, τούτου αποδεικνυόµενου µε την επίδειξη 
αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου του φυσικού προσώπου στην 
αρµόδια Επιτροπή διενεργείας του διαγωνισµού ή στην περίπτωση νοµικού προσώπου 
µε την κατάθεση του καταστατικού του, όπως δηµοσιεύτηκε και εγκρίθηκε αρµοδίως. 
 
Τα ανωτέρω πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) υποχρεούνται στην πλήρη και αποτελεσµατική 
λειτουργία της εκµετάλλευσης. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, ήτοι την 5η 
Μαρτίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ.. 
 
Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφέροντα ιδιοχείρως στην αρµόδια υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισµού, µέχρι την ώρα της λήξης της προθεσµίας ή από τον 
εκπρόσωπό του, µε προσκόµιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης (ειδική 
πληρεξουσιότητα σε φυσικό πρόσωπο, προκειµένου αυτό να υποβάλλει την προσφορά, 
εφόσον ασφαλώς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
προσφέροντος), τα οποία, αν δεν είναι συνηµµένα στην προσφορά, θα πρέπει να 
παραδίδονται, κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου. 
 
Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης των προσφορών, κατά τα ανωτέρω, αυτές µπορούν να 
αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ΕΛ.ΤΑ, courier) και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
 
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω οριζόµενη προθεσµία δεν θα γίνουν 
δεκτές, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 
Ο Ρ Ο Ι : 

1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, στο γραφείο του Τµήµατος Συνοριακών Σταθµών 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, 
Ιωάννινα (πληροφορίες: Χρήστος Κλεφτάκης τηλ. 2651360327, Σωκράτης 
Παπαδόπουλος τηλ. 2651360330), την 5η Μαρτίου 2013 ηµέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 
π.µ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  
 
2. Η εκµίσθωση θα γίνει για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Θα αρχίζει δε από την 
ηµέρα υπογραφής του µισθωτηρίου, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό, δεδοµένου ότι ο 
µισθωτής γνωρίζει καλώς το ακίνητο και παραλαµβάνει τη χρήση του, άλλως θεωρείται ότι 
παραλαµβάνει αυτό µε την υπογραφή του µισθωτηρίου, χωρίς να χρειάζεται καµία πράξη 
εγκατάστασής του σ’ αυτό. 
 
3. Βάση καθορισµού του µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα 
ευρώ (180,00 €).  
 
4. Το µίσθωµα που θα διαµορφωθεί στο διαγωνισµό και το οποίο θα επιβαρύνεται  µε 
τέλη χαρτοσήµου σε ποσοστό 3,6% επί του µισθώµατος, θα ισχύει για το πρώτο έτος της 
µίσθωσης, θα αναπροσαρµόζεται δε ετησίως, καθ’ όλη τη συµβατική διάρκεια της 
µίσθωσης, όπως και για το χρονικό διάστηµα τυχόν αναγκαστικής παράτασής της ή 
παραµονής του µισθωτή στο µίσθιο για οποιοδήποτε λόγο, κατά το ποσοστό του ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του εκάστοτε αµέσως προηγούµενου µισθωτικού έτους, 
προσαυξηµένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες και µε ελάχιστο συνολικά ποσοστό 
αύξησης τρία τοις εκατό (3%) ετησίως.  
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5. Τρόπος πληρωµής: Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό του 
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έσοδα των 
Συνοριακών Σταθµών, το πρώτο πενθήµερο κάθε µισθωτικού µήνα. Με την υπογραφή 
του µισθωτηρίου θα καταβληθεί το πρώτο µίσθωµα. 
 
6. Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
έχουν το δικαίωµα αυτό, για ποσό ίσο µε το 5% του ελάχιστου ορίου προσφοράς, 
υπολογιζόµενο για ολόκληρη τη µισθωτική περίοδο ήτοι: 180,00 € × 60 µήνες × 5 % = 
540,00 €. Η ισχύς της εν λόγω εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει διάστηµα 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον µεν τελευταίο πλειοδότη µε την υπογραφή 
του µισθωτηρίου, στους δε λοιπούς συµµετέχοντες µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών 
από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  
Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το µισθωτήριο 
έγγραφο ή να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης κατά τον όρο 
11 του παρόντος, τότε η ως άνω εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό "καταπίπτει" και 
παραδίδεται προς είσπραξη υπέρ Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, λόγω ποινικής ρήτρας.  

 
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, θα υποβάλλονται µέσα σε καλά 
κλεισµένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:   

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ήτοι:  
    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
    ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
γ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 «Εκµίσθωση αναψυκτηρίου Σ.Σ. Μαυροµατίου» 
δ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05.03.2013  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφ. επικοινωνίας) 

    στ) Η ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 6 της παρούσας και σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς(*): 
i.  δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα  

της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας. 

ii. δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
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iii. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

iv. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται (άρθρο 6, παράγραφος 2 του Π.∆. 
118/2007), µετά την έγγραφη γνωστοποίηση ότι πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός. 

(*)Σηµείωση: Η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει, επί ποινή 
απορρίψεως, να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς στην 
υπηρεσία µας. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί ταχυδροµικώς ή µέσω 
εταιρείας courier η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς στο ταχυδροµείο ή την εταιρεία 
courier. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης δεν 
δύναται να είναι προγενέστερη από την ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της 
υπογραφής από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι: 
i. έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχονται   

ανεπιφύλακτα και ότι όλα τα στοιχεία που δήλωσαν και κατέθεσαν είναι αληθή. 
ii. παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησής της ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

δ.  Γραπτή οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α΄, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς το ποσόν, οπότε σε 
περίπτωση ασυµφωνίας, ισχύει το ολογράφως προσφερόµενο µίσθωµα, καθώς και 
τα στοιχεία του προσφέροντος. 
Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε εταιρείας της εκπροσώπησης αποδεικνυόµενης µε 
την προσκόµιση του πρακτικού του ∆.Σ ή µε άλλο νόµιµο µέσο. 
Η ανωτέρω προσφορά τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο  αδιαφανή και καλά 
σφραγισµένο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Προσφορά αόριστη και 
ανεπίδεκτη εκτιµήσεως ή υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
αυτής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για να γίνει η προσφορά δεκτή πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε τη βάση 
καθορισµού του µηνιαίου µισθώµατος, δηλ. των 180,00 €. Σε περίπτωση που το 
προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα είναι µικρότερο από την τιµή αυτή του εν λόγω 
διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. 

ε. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό νοµικών προσώπων, θα υποβάλλεται 
από αυτά, εκτός από το αντίγραφο του εταιρικού τους, και πλήρης σειρά επίσηµων 
εγγράφων, από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά αποκλείονται 
από τον διαγωνισµό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα της διενέργειας, δέχεται σε ∆ηµόσια συνεδρίαση τις προσφορές, τις οποίες 
γράφει στο πρακτικό κατά σειρά προσέλευσης των ενδιαφεροµένων αφού 
µονογράψει τους σχετικούς φακέλους. 

• Μετά την παρέλευση της ορισµένης ώρας η Επιτροπή προβαίνει στο 
άνοιγµα των φακέλων που περιέχουν τα δικαιολογητικά, ελέγχει αυτά αφού 
µονογράψει ξεχωριστά το καθένα. Σε περίπτωση αποκλεισµού  κάποιου εκ των 
συµµετεχόντων λόγω ελλείψεως ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω 
δικαιολογητικών δεν ανοίγεται η Οικονοµική Προσφορά αυτού που έχει 
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αποκλεισθεί. Στη συνέχεια ανοίγει τους φακέλους των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και τις διαβάζει µπροστά σε όλους τους παρευρισκόµενους για να 
ακούσουν τις Οικονοµικές Προσφορές, τις οποίες καταχωρεί λεπτοµερώς στο 
πρακτικό, ώστε να λάβουν γνώση του περιεχοµένου τους και να καταθέσουν τις 
τυχόν ενστάσεις επ' αυτών. Σε περίπτωση που οι Οικονοµικές Προσφορές 
Πλειοδοτών είναι ίσες, ο διαγωνισµός συνεχίζεται από την Επιτροπή προφορικά 
µεταξύ των προσφερόντων των εν λόγω προσφορών µέχρι την ανάδειξη 
Πλειοδότου. 

• Μετά από αυτό η συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται µυστική και κλείνεται το 
πρακτικό µετά πλήρως αιτιολογηµένης γνώµης της Επιτροπής ως προς τον 
διαγωνισµό και του αποτελέσµατος (συµφέρον ή µη στο ∆ηµόσιο) του 
διαγωνισµού, όπως και κάθε άλλο θέµα για το οποίο έχει πληροφορίες ή υπέπεσε 
στην αντίληψη των µελών της και το οποίο µπορεί να έχει σηµασία για την καλή 
λειτουργία της εκµετάλλευσης.  

• Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισµού υποβάλλονται στην Επιτροπή 
µόνον γραπτώς από αυτούς που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, κατά την 
διενέργεια του διαγωνισµού ή εντός 24ώρου από την διενέργεια τούτου. Επί των 
ενστάσεων συστήνεται και αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων. 

 
9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας δεν είναι δεσµευτικό για την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Η έγκριση ή µη της κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφασίζεται ελεύθερα από την επιτροπή µέσα σε ένα 
(1) µήνα από τη διενέργεια του διαγωνισµού και πάντως το ταχύτερο δυνατό. 
 

10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του µισθωτή η υπηρεσία η 
υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσµα στον προσφέροντα υπέρ του οποίου 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

Ο µισθωτής  υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ανωτέρω 
κοινοποίηση (άρθρο 6 του Κ.Π.∆. 118/2007), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα 
εξής δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης κοινοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα  της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας.. 

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης κοινοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς 
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση νοµικών προσώπων υποβάλλονται: 
α. τα κατά περίπτωση παραπάνω δικαιολογητικά 
β. Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών ( Εφετείο για τις Α.Ε. ,Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε.  και 

Ε.Ε. κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν  ότι δεν τελούν υπό κοινή ή  ειδική 
εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 

γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι 
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δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για  κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεωκοπία. 

 
11. Μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισµού του 
µισθώµατος καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να προσέλθει για να υπογράψει 
το µισθωτήριο συµβόλαιο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες (διαφορετικά κηρύσσεται 
έκπτωτος), προσκοµίζοντας ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης 
εγγυητική επιστολή, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που έχουν το δικαίωµα αυτό, ισχύος αορίστου χρόνου, για ποσό  ίσο µε το 10% του 
συνολικού, για ολόκληρη την διάρκεια της µίσθωσης µισθώµατος το οποίο επιτεύχθηκε 
κατά τον διαγωνισµό. Η εγγύηση αυτή θα του επιστραφεί άτοκα µετά τη λήξη της 
µίσθωσης και την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν απ' 
αυτήν. 
Το ποσό της εγγύησης αυτής θα αναπροσαρµόζεται µε κάθε αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος έτσι ώστε να είναι πάντα ίση µε το µισό του ετησίου  καταβαλλόµενου 
µισθώµατος. Η αναπροσαρµογή θα γίνεται µε φροντίδα και ευθύνη του µισθωτή. 
 
12. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται να 
προβεί καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης σε οποιαδήποτε δαπάνη, ακόµα και αν αυτή 
είναι αναγκαία για το µίσθιο, ούτε ευθύνεται για την πραγµατική και νοµική κατάσταση 
αυτού απέναντι στον µισθωτή, ο οποίος δεν θα µπορεί για τον λόγο αυτό να ζητήσει 
µείωση του µισθώµατος ή να καταγγείλει την µίσθωση.  
 
13. Ο µισθωτής δεν θα µπορεί να αλλάξει τη συµφωνούµενη χρήση του µισθίου ή το 
σκοπό της µίσθωσης ή να επιφέρει χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας οποιαδήποτε µετατροπή στο µίσθιο. Πάντως, 
κάθε βελτίωση ή προσθήκη στο µίσθιο εκ µέρους του µισθωτή θα παραµένει σε όφελος 
του µισθίου ανεξάρτητα αν αυτή έγινε µε ή χωρίς άδεια ή έγκριση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται καµία 
απολύτως αποζηµίωση. 
 
14. Η σιωπηρή αναµίσθωση ή υποµίσθωση ή παραχώρηση µε οποιονδήποτε τρόπο της 
χρήσης του µισθίου καθώς και η παράταση του χρόνου της µίσθωσης, απαγορεύονται. 
 
15. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του µισθωτηρίου, του οποίου όλοι 
ανεξαιρέτως οι όροι είναι και συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, άλλως θεωρούνται ως 
ουσιώδεις, θα διατάσσεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα έπειτα από την 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας η κατάπτωση της «εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης» και 
θα λύνεται η µίσθωση. Συγχρόνως θα κινείται η διαδικασία έξωσης του µισθωτή. 
 
16.  Οι απαιτούµενες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, 
οι οποίες θα διασφαλίζουν τη νόµιµη χρήση του µισθίου, τηρουµένων όλων των σχετικών 
διατάξεων για τη νόµιµη λειτουργία του (αγορανοµικών, υγειονοµικών κ.λπ.), θα εκδοθούν 
από τον µισθωτή µε δική του αποκλειστικά µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη. 
Για την έκδοση των παραπάνω αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ουδεµία ευθύνη 
φέρουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 
 
17. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποδεικνύει αµάχητα αφενός ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει το υπό 
εκµίσθωση (µε τον διαγωνισµό αυτό) ακίνητο και έχει σχηµατίσει πλήρη γνώση της 
πραγµατικής και νοµικής κατάστασής του, βρίσκοντάς το της τελείας αρεσκείας του και 
κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη 
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στις αρµόδιες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόµιµης χρήσης του ακινήτου 
Υπηρεσίες και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσής τους. 
 
18. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ενεργήσει αµελλητί ό,τι απαιτείται για τη λήψη 
των ως άνω αδειών και, εφόσον διαπιστώσει τελικά αδυναµία λήψης τους για 
οποιοδήποτε λόγο, να ενηµερώσει αµέσως την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας και να καταγγείλει εγγράφως τη µίσθωση επικαλούµενος τους 
αληθείς λόγους της αδυναµίας αυτής και την έλλειψη δικής του υπαιτιότητας. Σε καµία 
απολύτως περίπτωση δεν µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ή το ∆ηµόσιο, ενώ οφείλει να καταβάλει, µέχρι 
την παρέλευση της καταγγελίας του στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, τα συµφωνηµένα µισθώµατα ως αποζηµίωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και του ∆ηµοσίου, απαλλασσόµενος από κάθε άλλη 
ευθύνη του. 
  
19. Ο µισθωτής αναλαµβάνει, µε δική του επιµέλεια και ευθύνη και µε δικά του έξοδα, την 
πυροπροστασία του µισθίου και όλων των εγκαταστάσεών του και λαµβάνει κάθε είδους 
µέτρα ασφάλειας και προστασίας του µισθίου, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του, 
καθώς και τον καθαρισµό και την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
 
20. Τυχόν παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του µισθωτή ή 
του πλειοδότη. 

 
21. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος, εάν δεν έκανε 
χρήση του µισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκµισθωτή. 

 
22. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος για βλάβη από θεοµηνία ή 
άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας. 
 
23. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον 
διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές.. 
 
24. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας αποτελεί το τεύχος των Ειδικών Όρων της 
διακήρυξης, όπου περιγράφονται αναλυτικές λεπτοµέρειες λειτουργίας του αναψυκτηρίου, 
καθώς και τα παραρτήµατα που ακολουθούν. 
 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΗΠΕΙΡΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Χρονολογικό Αρχείο 
- Τµήµα Συνοριακών Σταθµών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 

∆ηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου στον 
Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας 

Άρθρο 1° 
1. Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η µίσθωση χώρου προς άσκηση και 
εκµετάλλευση του δικαιώµατος λειτουργίας αναψυκτηρίου, στο Συνοριακό Σταθµό 
Μαυροµατίου Σαγιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για πέντε (5) χρόνια. 
2. Η υπόψη εκµετάλλευση εξαιρείται σαφώς από τις διατάξεις του Ν. 813/78 "περί 
εµπορικών Μισθώσεων". 
 
Άρθρο 2ο 
1. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του Σ.Σ. Μαυροµατίου σε χώρο µη τελωνειακά ελεγχόµενο 
και σε έφαδος κυριότητας ∆ηµοσίου, όπως αυτό εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 
και διάγραµµα κάλυψης της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδ. Σχεδίου Τ1, Μάρτιος 2008). 
Αποτελείται από ισόγεια οικοδοµή µε υπόγειο από οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία 
κατασκευάστηκε µε την υπ’ αριθµ. 204/2007 µε αριθµ. πρωτ. 4604/06/07.08.2007 άδεια 
οικοδοµής, που εκδόθηκε από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας. Το ισόγειο έχει εµβαδόν 181,45µ2 και περιλαµβάνει παρασκευαστήριο, 
µπαρ, χώρο καθιστικού και αποθήκη. Το υπόγειο µε εµβαδόν 156,25µ2 περιλαµβάνει δύο 
(2) αποθήκες και οκτώ (8) τουαλέτες. 
2. Εις τους ανωτέρω εκµισθωµένους χώρους δεν θα ασκηθεί από τον µισθωτή επί 
ποινή εκπτώσεως (άρθρο 21) άλλη δραστηριότητα εκτός από αυτή εδώ που 
δηµοπρατείται. 
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να περιορισθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης στην λειτουργία και εκµετάλλευση µόνο του αναψυκτηρίου χωρίς να έχει το 
δικαίωµα να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ούτε να πωλεί ή να εκθέτει 
οποιαδήποτε άλλης φύσεως, είδη εις τους ανωτέρω εκµισθωµένους χώρους µε ποινή 
έκπτωσης (άρθρο 21). 
4. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί στo αναψυκτήριο τιµοκατάλογο ειδών που 
προσφέρονται στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική γλώσσα. 
5. Οι τιµές των πωλουµένων ειδών υπόκεινται στους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και 
αγορανοµικές διατάξεις. 
 
Άρθρο 3° 
1.  Στον ανωτέρω χώρο επιτρέπεται η πώληση από τον µισθωτή περιοριστικά των 
κατωτέρων ειδών : 

Α. Είδη Κυλικείου - Αναψυκτηρίου. Ήτοι: 
1. Καφέδες κάθε είδους 
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2. Αφεψήµατα 
3. Ροφήµατα 
4. Αναψυκτικά διάφορα 
5. Γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού 
6. Τυρόπιτες , σάντουιτς, τοστ 
7. Ποτά γενικά 
8. Χυµοί κάθε είδους 
9. Παγωτά 

10. Νερό εµφιαλωµένο 

Β. Τυποποιηµένα είδη διατροφής-ζαχαροπλαστικής (σε περιορισµένο αριθµό). 
Γ.  Είδη ελληνικής λαϊκής τέχνης (σε περιορισµένο αριθµό) 
∆. Ηµερήσιος και περιοδικός ελληνικός και ξένος τύπος, περιοδικά, τουριστικά έντυπα, 

χάρτες, τσιγάρα, σπίρτα. 
Ε. Βαµβάκι, επιδέσµους, παυσίπονα και είδη τα οποία διατίθενται ελεύθερα όχι µόνο 
από φαρµακεία αλλά και από περίπτερα χωρίς ιατρική συνταγή.  
2. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (Α.∆.Η.-∆.Μ.) κατά την 
ελεύθερη αυτής κρίση µπορεί να απαγορεύσει την έκθεση και πώληση  οιουδήποτε 
εµπορεύµατος ή να ανακαλέσει δοθείσα έγκριση πώλησης ειδών τινών. 
3. Μείωση ή πρόσθεση άλλων ειδών µπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του µισθωτή και 
έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 
4. Οι ώρες λειτουργίας της υπόψη εκµετάλλευσης καθορίζονται από την Α.∆.Η.-∆.Μ.µε 
τις ανάγκες που υπάρχουν και τις διατάξεις που ισχύουν. 

Άρθρο 4° 
1. Τα υπό του µισθωτή πωλούµενα µέσω του αναψυκτηρίου τυποποιηµένα είδη 
διατροφής - ζαχαροπλαστικής κ.λ.π. ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας για να 
επιτυγχάνεται η επιθυµητή διαφήµιση της Ελληνικής Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας. 
Επίσης έχει υποχρέωση να τα διατηρεί σε κατάλληλα µέρη και σε ικανές ποσότητες 
ανάλογα µε τις ανάγκες των εξυπηρετουµένων διερχοµένων. 
2. Επίσης ο µισθωτής έχει υποχρέωση να διατηρεί τιµοκατάλογο των πωλουµένων 
ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστικής κ.λπ. στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική 
γλώσσα. Επίσης έχει υποχρέωση να έχει γραµµένη πάνω σε κάθε είδος την τιµή 
πώλησης του σε ευρώ . 

Άρθρο 5ο 

1. Βάση καθορισµού του µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα 
ευρώ (180,00 €). 
2. Το µίσθωµα που θα διαµορφωθεί στη δηµοπρασία θα ισχύει για το πρώτο έτος της 
µίσθωσης, θα αναπροσαρµόζεται δε ετησίως, καθ’ όλη τη συµβατική διάρκεια της 
µίσθωσης, όπως και για το χρονικό διάστηµα τυχόν αναγκαστικής παράτασής της ή 
παραµονής του µισθωτή στο µίσθιο για οποιοδήποτε λόγο, κατά το ποσοστό του ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του εκάστοτε αµέσως προηγούµενου µισθωτικού έτους, 
προσαυξηµένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες και µε ελάχιστο συνολικά ποσοστό 
αύξησης τρία τοις εκατό (3%) ετησίως. 
3. Τρόπος πληρωµής του µισθώµατος: Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται  σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ηπείρου (Π.Τ.Α.Η.) το 
πρώτο πενθήµερο κάθε µισθωτικού µήνα. Ο µισθωτής υποχρεούται να καταθέτει µαζί µε 
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το µίσθωµα τέλη χαρτοσήµου σε ποσοστό 3,6% επί του µισθώµατος. Με την υπογραφή 
του µισθωτηρίου θα καταβληθεί το πρώτο µίσθωµα. 
4. Το Π.Τ.Α. Ηπείρου σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής θα εισπράττει µαζί µε το 
ποσό της κυρίας οφειλής και το ανάλογο µε την καθυστέρηση ποσό των οφειλοµένων 
τόκων υπερηµερίας. 
5. Ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των τυχόν οφειλοµένων τόκων υπερηµερίας 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία πραγµατικής κατάθεσης στον ειδικό λογαριασµό του Π.Τ.Α. 
Ηπείρου. 
6. Για καθυστέρηση της καταβολής του µισθώµατος πέραν του διµήνου από την 
ηµεροµηνία που κατέστη ληξιπρόθεσµο, η Α.∆.Η.-∆.Μ. δικαιούται µε απόφαση της να 
κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο. 
7. Σε περίπτωση κήρυξης του µισθωτή εκπτώτου τα εκ της σύµβασης αυτής χρέη του 
αποστέλλονται στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση και είσπραξη 
εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των σχετικών διατάξεων περί Κώδικος Εισπράξεων 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
8. Επίσης ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση 
της µίσθωσης και εξής. 

Άρθρο 6° 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να εξυπηρετεί ανεξαιρέτως όλους τους πελάτες του, και 
να τηρεί κατά την εξυπηρέτηση τους την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Σε περίπτωση που 
θα διατυπωθούν παράπονα από µέρους των πελατών η Α.∆.Η.-∆.Μ., θα εξετάσει  τα 
παράπονα και θα παρεµβαίνει, ο δε µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 
µε τις αποφάσεις της. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µισθωτή η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί να επιβάλλει 
πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 19 ή να τον κηρύξει έκπτωτο (άρθρο 21). 

Άρθρο 7° 
Απαγορεύεται απόλυτα η χαρτοπαιξία κάθε µορφής ή η χρήση άλλων παιχνιδιών µε 
ποινή έκπτωσης (άρθρο 21).  

Άρθρο 8° 
Η τοποθέτηση µουσικών ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται µετά από έγκριση Α.∆.Η.-∆.Μ., 
η οποία καθορίζει τον τύπο της συσκευής, το είδος της µουσικής καθώς και το ανώτερο 
επιτρεπόµενο όριο έντασης του ήχου. 

Άρθρο 9° 
1. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµεροµηνία της παράδοσης παραλαβής των 
εκµισθωµένων χώρων µε Πρωτόκολλο και λήγει   µετά από πέντε (5) χρόνια. 
2. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί να παρατείνει την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την ανάδειξη νέου 
µισθωτή. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον µισθωτή για χρονικό διάστηµα 
µέχρι τρεις (3) µήνες, µε τους ίδιους όρους και µίσθωµα της παρατεινόµενης 
σύµβασης. Σιωπηρά αναµίσθωση - παράταση του χρόνου της εκµετάλλευσης 
αποκλείεται. 
3. Η παράδοση και η παραλαβή των εκµισθωµένων χώρων , στους οποίους θα ασκηθεί 
το δικαίωµα θα πραγµατοποιηθεί από την Α.∆.Η.-∆.Μ., µε Πρωτόκολλο στο οποίο θα 
αναφέρεται και η ακριβής θέση και πραγµατική κατάσταση των, κατά την ηµεροµηνία 
παράδοσης και παραλαβής το οποίο θα υπογραφεί από το αρµόδιο όργανο της Α.∆.Η.-
∆.Μ. και τον µισθωτή ο οποίος είναι υποχρεωµένος να πάει και να υπογράψει 
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παραλαµβάνοντας τον χώρο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού. 
4. Σε περίπτωση δε αδυναµίας της εκµισθώτριας Α.∆.Η.-∆.Μ.  µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από την έγγραφη πρόσκληση για τούτο. Ο µισθωτής στην περίπτωση αυτή δεν έχει 
δικαίωµα αποζηµιώσεως. 
5. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να δεχθεί οποιαδήποτε µελλοντική διαρρύθµιση 
στον εκµισθωµένο χώρο ή την µετακίνηση της θέσης της εκµετάλλευσης, εφόσον 
κριθεί από την Υπηρεσία αναγκαίο για την λειτουργία του Συνοριακού Σταθµού 
Μαυροµατίου και να συντηρεί τους χώρους µε δικά του έξοδα (ελαιοχρώµατα, 
υδροχρώµατα, κ.λπ.) χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. 
6. Η πλήρης έναρξη λειτουργίας της εκµετάλλευσης θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό 
διάστηµα όχι περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή του εκµισθωµένου 
χώρου από τον  µισθωτή, µε την υποχρέωση όµως του µισθωτή να ενεργοποιήσει 
αµέσως την εκµετάλλευση από την παραλαβή του εκµισθωµένου χώρου έστω 
υποτυπωδώς. 
7. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραλαβής των εκµισθωµένων χώρων ή έναρξης της 
λειτουργίας της εκµετάλλευσης ή διακοπή της λειτουργίας, συνεπάγεται κατά την 
απόλυτη κρίση της Α.∆.Η.-∆.Μ. κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου (άρθρο 21). 

Άρθρο 10° 
1. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει  κατάλληλο και επαρκές προσωπικό 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρης  εξυπηρέτηση  της πελατείας ως και η επίβλεψη της 
καλής λειτουργίας της εκµετάλλευσης. 
2. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό πρέπει να συγκεντρώνει τα απαραίτητα 
προσόντα εµφάνισης και επαγγελµατικής κατάρτισης και να παίρνει άδεια εισόδου και 
εργασίας στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου. Η άδεια αυτή µπορεί ελεύθερα να 
ανακληθεί. 

Άρθρο 11° 
1.  Ανάρτηση από τον µισθωτή διαφηµιστικών πινακίδων κ.λπ. στον εκµισθωµένο χώρο 
απαγορεύεται. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης των διαφηµίσεων ανήκει στην Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και διακρατείται από αυτήν. 
2.. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να τοποθετήσει πινακίδα σε κατάλληλο σηµείο κοντά 
στην ταµειακή µηχανή µε την ένδειξη: "ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ'', "ΡLΕΑSΕ CLΑΙΜ ΥΟUR RΕCΕΙΡΤ". 

Άρθρο 12ο  
1. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα στον 
περιβάλλοντα χώρο του Συνοριακού Σταθµού Μαυροµατίου. Ο χώρος αυτός καθορίζεται 
σε συνηµµένο σχέδιο. 
2. Για την καθαριότητα του ανωτέρω χώρου είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε 
καθηµερινή βάση το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό και µηχανολογικό εξοπλισµό 
(µηχανικές σκούπες κ.λπ.). 

Άρθρο 13° 
1. Απαγορεύεται η υποµίσθωση µερική ή ολική και η παραχώρηση σε τρίτο, µέρους ή 
όλου του ασκούµενου στους ανωτέρω χώρους δικαιώµατος µε οποιοδήποτε τρόπο, 
οποιαδήποτε µορφή και αιτία , όπως επίσης και η µεταβολή του Νοµικού σχήµατος του 
φορέα, ή επωνυµία του διακριτικού τίτλου χωρίς προηγούµενη έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ. 
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2. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή κατά την διάρκεια της µίσθωσης ή Σύµβαση 
θεωρείται ότι έχει λυθεί αζηµίως και για τα δύο µέρη χωρίς να αναγνωρίζεται στους 
κληρονόµους δικαίωµα συνέχισης της εκµετάλλευσης. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. όµως µπορεί µε 
απόφαση της να αναθέσει την συνέχιση της εκµετάλλευσης µε τους ίδιους όρους στους 
κληρονόµους του µισθωτή, εφόσον υπάρχει µεταξύ αυτών ή θα υποδειχθεί από αυτούς 
κατάλληλο πρόσωπο για την συνέχιση της εκµίσθωσης για τον υπόλοιπο χρόνο, µέχρι τη 
λήξη της Σύµβασης. 
3. Κάθε παράβαση των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποτελεί λόγο 
έκπτωσης (άρθρο 21). 

Άρθρο 14° 
1. Σε περίπτωση αχρήστευσης του εκµισθωµένου χώρου κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης από πυρκαγιά , θεοµηνία, πόλεµο ή άλλη απρόβλεπτη αίτια ή ανωτέρα 
βία και εξ' αιτίας της διακοπής η λειτουργία της υπόψη εκµετάλλευσης, ο µισθωτής 
δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για θετική ή αποθετική ζηµία από το ∆ηµόσιο. 
2. Εάν ο εκµισθωµένος χώρος αποκατασταθεί, ο µισθωτής εγκαθίσταται και πάλι εάν δεν 
έχει λήξει η µίσθωση, για τον χρόνο που υπολείπεται, µέχρι την λήξη της µίσθωσης. 
 

Άρθρο 15° 
1. Όσο διαρκεί η µίσθωση η Α.∆.Η.-∆.Μ. δεν έχει υποχρέωση να κάνει καµία επισκευή, 
επιδιόρθωση κ.λπ. στους εκµισθωµένους  χώρους. Αντίθετα ο µισθωτής έχει 
υποχρέωση να φροντίζει για την καλή συντήρηση των , την επιδιόρθωση και επισκευή 
κάθε βλάβης ή φθοράς, από οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και λόγω τυχαίων γεγονότων 
µε την υπόδειξη και έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ., µε δικά του και χωρίς καµία αξίωση 
αποζηµίωσης. 
2. Σε περίπτωση άρνησης ή µη έγκαιρης συµµόρφωσης του µισθωτή στις υποδείξεις και 
στις προθεσµίες που θα ταχθούν , οι επισκευές µπορούν να εκτελεσθούν από τη 
Α.∆.Η.-∆.Μ. για λογαριασµό του µισθωτή και σε βάρος του,  η δε δαπάνη µπορεί να 
εισπραχθεί στο σύνολο  της ή µέρος της προκαταβολικά από την εγγύηση η οποία έχει 
κατατεθεί. Αν ο µισθωτής θελήσει να κάνει επιπλέον επιδιορθώσεις, προσθήκες και 
γενικά βελτιώσεις στον χώρο , στην διάρκεια της µίσθωσης , οφείλει να ζητήσει άδεια 
για τούτο και να πάρει προηγούµενος γραπτή έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ. Βελτίωση ή 
επιδιόρθωση του εκµισθωµένου χώρου η οποία θα γίνει από τον µισθωτή, στη διάρκεια 
της µίσθωσης, παραµένει στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και επ' ωφελεία του µισθίου µετά 
τη λύση ή λήξη της. Ο µισθωτής δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση γι' αυτό. 
3. Για κάθε παράβαση των όρων του άρθρου αυτού, ο µισθωτής κηρύσσεται 
έκπτωτος (άρθρο 21 ή του επιβάλλεται πρόστιµο, κατά την απόλυτο κρίση της Α.∆.Η.-
∆.Μ. 

Άρθρο 16° 
1. Η παράβαση των τελωνειακών διατάξεων διατυπώσεων ή του Νόµιµου για την 
προστασία του συναλλάγµατος εκ µέρους του µισθωτή ή του προσωπικού του ή άλλων 
προσώπων τα οποία ενεργούν για λογαριασµό του συνεπάγεται τη λύση της µίσθωσης 
και την κήρυξη του  µισθωτή  µε τελεσίδικη απόφαση (άρθρο 21). 
2. Οµοίως ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 21) εάν από πράξη ή παράληψη 
αυτού ή του προσωπικού του, η οποία διαπιστώθηκε µε διοικητική έρευνα της Α.∆.Η.-
∆.Μ. προκαλεί βλάβη του Εθνικού Συµφέροντος. 
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Άρθρο 17ο 

Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων 
και αδειών που αναφέρονται στη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. δεν 
αναλαµβάνει γι αυτό καµία άµεση ή έµµεση υποχρέωση. 

Άρθρο 18° 
Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί τους εργαζόµενους στο Συνοριακό Σταθµό 
Μααυροµατίου καθώς και τους επισκέπτες των γραφείων τους. Θεωρείται σκόπιµο, οι 
τιµές των ειδών αναψυκτηρίου να είναι µειωµένες κατά την κρίση του µισθωτή για τους 
εργαζόµενους στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου σε σχέση µε τις τιµές που ισχύουν 
για το κοινό. 

Άρθρο 19° 
1. Για τις παρεµβάσεις που αναφέρονται στην καθαριότητα του χώρου άσκησης της 
εκµετάλλευσης ή στην εν γένει εξυπηρέτηση του κοινού, διαπιστουµένων από τη Α.∆.Η.-
∆.Μ. καθώς και για παραβάσεις οποιουδήποτε όρου της σύµβασης (καταβολή 
µισθωµάτων κλπ), όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί να επιβάλλει κάθε 
φορά πρόστιµο από 50,00 µέχρι 3.000,00 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η λήψη 
άλλων µέτρων. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο διοικητικώς εκτελεστό. 
2. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται είτε από την εγγύηση που έχει κατατεθεί, 
είτε κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και περιέρχονται 
στο ∆ηµόσιο. 

Άρθρο 20° 
Κατά τη λήξη της ή λύση της µίσθωσης ή κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου ή παύση της 
λειτουργίας της εκµ/σης ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τον 
εκµισθωµένο χώρο στην ίδια καλή κατάσταση που τον παρέλαβε, έχοντας την ευθύνη 
για κάθε βλάβη ή φθορά. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραστεί, το σχετικό 
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής καταρτίζεται µονοµερώς από την Επιτροπή και 
Αστυνοµικό Όργανο. 
1. Εάν αρνηθεί ο µισθωτής να παραδώσει τον χώρο αυτός επιβαρύνεται µε την 
καταβολή του αναλογούντος τριπλασίου µισθώµατος ως αποζηµίωση για παράνοµη 
χρήση του µισθίου. Η ανωτέρω αποζηµίωση εισπράττεται από την εγγύηση που έχει 
κατατεθεί από τον µισθωτή χωρίς να αποκλείεται τυχόν άλλη απαίτηση υπό της Α.∆.Η.-
∆.Μ., εκ της καθυστέρησης παράδοσης του εκµισθωµένου χώρου λόγω προξενεµένης 
ζηµίας εξ απώλειας εσόδων ή άλλων λόγων. 
2. Για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή του µισθωτηρίου συµφωνητικού 
αποφασίζεται από την Α.∆.Η.-∆.Μ.  κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί είτε για 
την συµµετοχή στο διαγωνισµό είτε για την ακριβή εκπλήρωση των  όρων  της 
Σύµβασης ανεξάρτητα από  κάθε άλλη ειδική συνέπεια. 

Άρθρο 21° 
Η Α.∆.Η.-∆.Μ. δικαιούται να κηρύξει µε απόφαση της, έκπτωτο τον µισθωτή για κάθε 
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης αυτής. Ιδιαίτερα δε: 
α. Αν δεν συµµορφωθεί προς την σύµφωνα µε το άρθρο 10 καταβολή του µισθώµατος 
και τις διαδικασίες - υποχρεώσεις. 
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β. Αν αποδειχθεί τελεσίδικα, παράβαση των τελωνειακών διατάξεων και διατυπώσεων 
ή του νόµου "περί προστασίας συναλλάγµατος µε υπαιτιότητα του µισθωτή"   (άρθρο 
16 παρ. 1 των ειδικών όρων). 
γ. Αν διαπιστωθεί ύστερα από διοικητική έρευνα της Α.∆.Η.-∆.Μ.  ότι από πράξεις ή 
παραλείψεις του µισθωτή ή του προσωπικού του προκαλείται βλάβη του Εθνικού 
Συµφέροντος (άρθρο 16 παρ. 2 των ειδικών όρων). 
δ. Εάν υπεκµίσθωσε ή παραχώρησε κατ' άλλον τρόπο σε τρίτον την χρήση µέρους ή 
ολόκληρου του µισθίου (άρθρο 13 παρ. 1). 
ε. Αν ο µισθωτής καθυστερεί αδικαιολόγητα την παραλαβή ή την έναρξη λειτουργίας ή 
διακόψει την λειτουργία της εκµ/σης (άρθρο 9). 
στ. Αν δεν συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις της Α.∆.Η.-∆.Μ. και µε τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 
8, 18 και ιδιαίτερα του άρθρου 12, ότι θα πρέπει δηλ. να διατηρεί πλήρη και απόλυτη 
καθαριότητα στον περιβάλλοντα χώρο καθ' όλο το 24ώρο. Η καλή εκτέλεση της 
εργασίας καθαριότητας θα ελέγχεται από τη Α.∆.Η.-∆.Μ. 

Η κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου έχει τις εξής επί πλέον συνέπειες: 
α. Την κατάπτωση υπέρ του ∆ηµοσίου της εγγύησης ως ποινική ρήτρα. Ο έκπτωτος 
είναι υποχρεωµένος   να πληρώσει τις επί πλέον οφειλές και να αποκαταστήσει κάθε 
άλλη πιθανή ζηµιά. 
β. Την ∆ιοικητική αποβολή του µισθωτή από τον µίσθιο χώρο. 
γ. Τη διενέργεια  δηµοπρασίας σε βάρος του µισθωτή, ο οποίος επιβαρύνεται   για κάθε 
διαφορά του νέου µισθώµατος (εάν δηλ. αυτό είναι µικρότερο από εκείνο που αυτός 
κατέβαλε). Η διαφορά αυτή εισπράττεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν επιτευχθεί 
επί πλέον διαφορά µισθώµατος, αυτή παραµένει σε όφελος του δηµοσίου. 

Η Α.∆.Η.-∆.Μ. στην περίπτωση αυτή δικαιούται για να συνεχισθεί η λειτουργία της 
εκµ/σης να αναθέσει προσωρινά  και µέχρι να αναδειχθεί  νέος µισθωτής την 
λειτουργία της σε άλλο φορέα, µε όρους που θα καθοριστούν σε σχετική απόφαση της 
Α.∆.Η.-∆.Μ. 

 
Άρθρο 22ο 
1. Κάθε οφειλή του µισθωτή  από την µίσθωση  εισπράττεται σύµφωνα  µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Εκτελεστό τίτλο για βεβαίωση από την είσπραξη κάθε οφειλής 
του µισθωτή αποτελεί η σχετική απόφαση της Α.∆.Η.-∆.Μ. Προκειµένου για οφειλές που 
αναφέρονται στην υποχρέωση του µισθωτή να επισκευάζει και να συντηρεί το µίσθιο, η 
Α.∆.Η.-∆.Μ. µε απόφαση της η οποία βασίζεται σε σχετικό προϋπολογισµό για το ύψος 
της δαπάνης µπορεί να την εισπράξει προκαταβολικά από την εγγύηση. 
2. Θεωρούνται έγκυρες και νόµιµα κοινοποιηµένες οι γραπτές ειδοποιήσεις της 
Α.∆.Η.-∆.Μ., αν τοιχοκολληθούν στα Γραφεία του Συνοριακού Σταθµού Μαυροµατίου, 
στη διεύθυνση του µισθωτή ή του αντικλήτου του, µέσω Αστυνοµικής Αρχής, αν δεν 
είναι δυνατή η επίδοση τους µε άλλο τρόπο. 

Άρθρο 23° 
Το ∆ηµόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για τυχόν νοµικά ή πραγµατικά 
ελαττώµατα του µισθίου, γιατί ο µισθωτής βεβαιώνει και οπωσδήποτε θεωρείται ότι 
έλαβε γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του και την αποδέχεται. 
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Άρθρο 24° 
Πέραν από την κατά τα άρθρα 334 και 922 του Α.Κ. ευθύνη της επιχείρησης  για τις 
παράνοµες πράξεις  ή παραλείψεις  του προσωπικού της και την δικαιοδοσία της 
Α.∆.Η.-∆.Μ., η οποία ισχύει για το προσωπικό της προκειµένης επιχείρησης    
συµφωνείται εδώ ρητά, ότι το ∆ηµόσιο ως εκµισθωτής  µε τα αρµόδια όργανα του 
ασκεί απόλυτο δικαίωµα ελέγχου της επιχείρησης, τόσο για την καλή εκτέλεση των 
όρων της Συµβάσεως όσο και για τις παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις αυτής και 
του προσωπικού της ιδιαίτερα  σε θέµατα  και αντικείµενα που έχουν σχέση µε την 
τάξη και την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, σε συνάρτηση µα την λειτουργικότητα 
του Συνοριακού Σταθµού Μαυροµατίου. 

Άρθρο 25° 
Οποιοσδήποτε µετάσχει στον διαγωνισµό, δηλώνει και θεωρείται ότι γνωρίζει όλους  τους 
όρους αυτής εδώ της διακήρυξης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και είναι 
υποχρεωµένος  να τηρεί πιστά τις καθοριζόµενες υποχρεώσεις. 
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
(Ανήκει στην µε αριθ. 1/2013 διακήρυξη) 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του ...................................................................... που εδρεύει 
(πόλη).....................................  
 
(οδός) ........................................... (αριθµός) ................ (αρ. τηλεφώνου).................................. 
 
 
Προς την:  
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
Ο υπογράφων ................................................... σας γνωρίζουµε ότι για την για την 
εκµίσθωση αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, όπως αυτή περιγράφεται στην 1/2013 διακήρυξη, η µηνιαία οικονοµική 
προσφορά µας, είναι: 
(ολογράφως) .................................................................... ευρώ (αριθµητικά) ................... €. 
 
 
(Ηµεροµηνία)...............................                                                     Σφραγίδα και 
υπογραφή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Γ-Ψ0Ι



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

Σελίδα 18 από 31 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

(Ανήκει στην µε υπ’ αριθ. 1/2013 διακήρυξη) 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
Α΄. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Εκδότης: ……………………….. 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: ……………… 
Προς:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 20 
454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ……..……   
 ΠΟΣΟΥ …..… ΕΥΡΩ. 

 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως ποσού των € ………., υπέρ τ….................................................., 
(διεύθυνση)....................................., για τη συµµετοχή τ… στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της (ηµεροµηνία)……….. για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου στο 
Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου ………………… διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγυητική καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του ανωτέρω καθ’ όλον το χρόνο ισχύος 
της. 

3. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

5. Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………… ή µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς.  
6. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το εγκεκριµένο όριό µας.  

 

 (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή  

νόµιµου εκπροσώπου της Τράπεζας)  
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Β΄. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 Εκδότης: ……………………….. 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: ……………… 
Προς:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 20 
454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ……..……   
 ΠΟΣΟΥ …..… ΕΥΡΩ. 

 
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των € ………., υπέρ τ…..........................................., 
(διεύθυνση)....................................., για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρµογή 
από τον υπέρ του οποίου εγγυώµεθα όλων των όρων της µεταξύ σας σύµβασης 
για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου 
Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

4. Η παρούσα θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς, ή µέχρις 
ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

5. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

6. Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………… ή µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς.  
7. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το εγκεκριµένο όριό µας.  

 

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή  

νόµιµου εκπροσώπου της Τράπεζας)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(Ανήκει στην µε υπ’ αριθ. 1/2013 διακήρυξη) 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ  
ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 
Στα Ιωάννινα, σήµερα ………………, ηµέρα  ………, στα γραφεία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, επί της οδού  Βορείου Ηπείρου 20, οι 
παρακάτω  συµβαλλόµενοι: 
 
αφενός  
1) Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, µε ΑΦΜ ……………….. 
∆ΟΥ……………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας 
από ……………………………………, που θα αποκαλείται στο εξής «εκµισθωτής» και  
 
αφετέρου  
2) ο κ. ……………………..…………, κάτοικος ………………………., µε Αριθµό ∆ελτίου 
Ταυτότητας ……………. Α.Τ. ………………. και ΑΦΜ …………….. ∆ΟΥ …………….., που 
θα αποκαλείται στο εξής «µισθωτής»,       
                   

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω : 
 

Άρθρο 1 
Προοίµιο 

 
Ο εκµισθωτής διαθέτει προς εκµετάλλευση ακίνητο που βρίσκεται εντός του Συνοριακού 
Σταθµού Μαυροµατίου σε χώρο µη τελωνειακά ελεγχόµενο και σε έδαφος κυριότητας 
∆ηµοσίου, όπως αυτό εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης 
της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδ. Σχεδίου Τ1, Μάρτιος 2008). Αποτελείται από ισόγεια 
οικοδοµή µε υπόγειο από οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία κατασκευάστηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 204/2007 µε αριθµ. πρωτ. 4604/06/07.08.2007 άδεια οικοδοµής, που εκδόθηκε 
από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσπρωτίας. Το ισόγειο έχει 
εµβαδόν 181,45µ2 και περιλαµβάνει παρασκευαστήριο, µπαρ, χώρο καθιστικού και 
αποθήκη. Το υπόγειο µε εµβαδόν 156,25µ2 περιλαµβάνει δύο (2) αποθήκες και οκτώ (8) 
τουαλέτες και στο εξής θα αναφέρεται ως «το µίσθιο». Σκοπός της µίσθωσης είναι η 
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χρησιµοποίησή του από τον µισθωτή ως αναψυκτήριο, µετά και από τη λήψη όλων των 
απαιτουµένων αδειών από τις κατά νόµο αρµόδιες Υπηρεσίες στην περιοχή. 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας προκήρυξε δηµόσιο 
πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε το σύστηµα των σφραγισµένων έγγραφων προσφορών για 
την ανάδειξη τελευταίου πλειοδότη (αναδόχου) εκµίσθωσης αναψυκτηρίου στον 
Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Ο διαγωνισµός διεξήχθη στις ………….., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/Α’), το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ……………. έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και την υπ’ αριθµ. πρωτ. …………………… 
διακήρυξη δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκµίσθωση για την εκµίσθωση 
αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας  

Η  πλειοδοτική δηµοπρασία που έγινε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ……………………. 
διακήρυξη, κατακυρώθηκε στο δεύτερο των συµβαλλοµένων µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
οικ. ……………………………. απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος του δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού του Γενικού Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
- ∆υτικής Μακεδονίας. 

Για τον καθορισµό του µισθώµατος εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. ………………….. ΚΥΑ 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία το µηνιαίο µίσθωµα 
καθορίστηκε στο ποσό των …………………………… ευρώ (…………. €), σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. ……………………. απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας και κοινοποιήθηκε στον 
ανάδοχο µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ……………………. έγγραφο του Τµήµατος 
Συνοριακών Σταθµών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας. 
Το µίσθωµα θα κατατίθεται, σύµφωνα µε την αριθµ. 16757/28.07.2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) 
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό του Περιφερειακού Ταµείου 
Ανάπτυξης  Ηπείρου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε αριθµό …….………... 
και IBAN ……………………… 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο της σύµβασης 

 
Με την παρούσα σύµβαση, ο εκµισθωτής αναθέτει τη µίσθωση και παραχώρηση της 
χρήσης και εκµετάλλευσης του µισθίου στ.. ……………..……., κάτοικο …………………., 
µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ……………. Α.Τ. ………………. και ΑΦΜ …………….. 
∆ΟΥ ……………..,  ο οποίος αποδέχεται την ανάθεση µε τους όρους που περιέχονται 
στην παρούσα σύµβαση. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα µίσθωση δεν εµπίπτει στις διατάξεις 
του Ν. 813/78 «περί εµπορικών µισθώσεων». 
 

Άρθρο 3 
Υφιστάµενη κατάσταση 

 
Το µίσθιο βρίσκεται εντός του Σ.Σ. Μαυροµατίου σε χώρο µη τελωνειακά ελεγχόµενο, 
κυριότητας ∆ηµοσίου, όπως αυτό εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα 
κάλυψης της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδ. Σχεδίου Τ1, Μάρτιος 2008). Αποτελείται από 
ισόγεια οικοδοµή µε υπόγειο από οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία κατασκευάστηκε µε την 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Γ-Ψ0Ι



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

Σελίδα 22 από 31 
 

υπ’ αριθµ. 204/2007 µε αριθµ. πρωτ. 4604/06/07.08.2007 άδεια οικοδοµής, που εκδόθηκε 
από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσπρωτίας. Το ισόγειο έχει 
εµβαδόν 181,45µ2 και περιλαµβάνει παρασκευαστήριο, µπαρ, χώρο καθιστικού και 
αποθήκη. Το υπόγειο µε εµβαδόν 156,25µ2 περιλαµβάνει δύο (2) αποθήκες και οκτώ (8) 
τουαλέτες. 
 

Άρθρο 4 
Παρεχόµενες υπηρεσίες – όροι χρήσης 

 
Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας, καθορίζονται αναλυτικά από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
Εις τον ανωτέρω εκµισθωµένο χώρο δεν θα ασκηθεί από τον µισθωτή επί ποινή 
εκπτώσεως (άρθρο 21 των ειδικών όρων της διακήρυξης) άλλη δραστηριότητα εκτός 
από αυτή που περιγράφεται. Ειδικότερα: 

1. Ο µισθωτής υποχρεούται να περιορισθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
σύµβασης και της διακήρυξης στη λειτουργία και εκµετάλλευση µόνο του 
αναψυκτηρίου χωρίς να έχει το δικαίωµα να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη 
εκµετάλλευση ούτε να πωλεί ή να εκθέτει οποιαδήποτε άλλης φύσεως, είδη εις 
τους ανωτέρω εκµισθωµένους χώρους µε ποινή έκπτωσης (άρθρο 21 των 
ειδικών όρων της διακήρυξης). 

2. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί στo αναψυκτήριο τιµοκατάλογο ειδών 
που προσφέρονται στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική γλώσσα. 

3. Οι τιµές των πωλουµένων ειδών υπόκεινται στους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και 
αγορανοµικές διατάξεις. 

4. Στον ανωτέρω χώρο επιτρέπεται η πώληση από τον µισθωτή περιοριστικά των 
κατωτέρων ειδών : 

Α. Είδη Κυλικείου - Αναψυκτηρίου. Ήτοι: 
Καφέδες κάθε είδους 
Αφεψήµατα 
Ροφήµατα 
Αναψυκτικά διάφορα 
Γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού 
Τυρόπιτες, σάντουιτς, τοστ 
Ποτά γενικά 
Χυµοί κάθε είδους 
Παγωτά 
Νερό εµφιαλωµένο 

Β. Τυποποιηµένα είδη διατροφής-ζαχαροπλαστικής (σε περιορισµένο αριθµό). 
Γ.  Είδη ελληνικής λαϊκής τέχνης (σε περιορισµένο αριθµό). 
∆. Ηµερήσιος και περιοδικός ελληνικός και ξένος τύπος, περιοδικά, τουριστικά 

έντυπα, χάρτες, τσιγάρα, σπίρτα. 
Ε. Βαµβάκι, επιδέσµους, παυσίπονα και είδη τα οποία διατίθενται ελεύθερα όχι 

µόνο από φαρµακεία αλλά και από περίπτερα χωρίς ιατρική συνταγή.  
     5. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας (Α.∆.Η.-∆.Μ.) µέσω 

του Τµήµατος Συνοριακών Σταθµών  κατά την ελεύθερη αυτής κρίση µπορεί να 
απαγορεύσει την έκθεση και πώληση  οιουδήποτε εµπορεύµατος ή να 
ανακαλέσει δοθείσα έγκριση πώλησης ειδών τινών. 
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6. Μείωση ή πρόσθεση άλλων ειδών µπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του µισθωτή 
και έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας. 

7. Οι ώρες λειτουργίας της υπόψη εκµετάλλευσης καθορίζονται από την Α.∆.Η.-∆.Μ. 
µε τις ανάγκες που υπάρχουν και τις διατάξεις που ισχύουν. 

8. Τα υπό του µισθωτή πωλούµενα µέσω του αναψυκτηρίου τυποποιηµένα είδη 
διατροφής - ζαχαροπλαστικής κ.λ.π. ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 
για να επιτυγχάνεται η επιθυµητή διαφήµιση της Ελληνικής Βιοµηχανίας και 
Βιοτεχνίας. Επίσης έχει υποχρέωση να τα διατηρεί σε κατάλληλα µέρη και σε 
ικανές ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες των εξυπηρετουµένων διερχοµένων. 

9. Επίσης ο µισθωτής έχει υποχρέωση να διατηρεί τιµοκατάλογο των πωλουµένων 
ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστικής κ.λπ. στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική 
γλώσσα. Επίσης έχει υποχρέωση να έχει γραµµένη πάνω σε κάθε είδος την τιµή 
πώλησης του σε ευρώ. 

10. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει  κατάλληλο και επαρκές προσωπικό 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρης  εξυπηρέτηση  της πελατείας ως και η επίβλεψη της 
καλής λειτουργίας της εκµετάλλευσης. 

11. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό πρέπει να συγκεντρώνει τα απαραίτητα 
προσόντα εµφάνισης και επαγγελµατικής κατάρτισης και να παίρνει άδεια εισόδου 
και εργασίας στο Συνοριακό Σταθµό. Η άδεια αυτή µπορεί ελεύθερα να ανακληθεί 

12. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να εξυπηρετεί ανεξαιρέτως όλους τους πελάτες 
του, και να τηρεί κατά την εξυπηρέτηση τους την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Σε 
περίπτωση που θα διατυπωθούν παράπονα από µέρους των πελατών η Α.∆.Η.-
∆.Μ. θα εξετάσει  τα παράπονα και θα παρεµβαίνει, ο δε µισθωτής είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µισθωτή η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί να 
επιβάλλει πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 19 ή να τον κηρύξει έκπτωτο (άρθρο 
20 των ειδικών όρων της διακήρυξης). 

13. Απαγορεύεται απόλυτα η χαρτοπαιξία κάθε µορφής ή η χρήση άλλων παιχνιδιών 
µε ποινή έκπτωσης (άρθρο 21). Η τοποθέτηση µουσικών ηλεκτρονικών συσκευών 
γίνεται µετά από έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ. η οποία καθορίζει τον τύπο της 
συσκευής, το είδος της µουσικής καθώς και το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο 
έντασης του ήχου 

14. Ανάρτηση από τον µισθωτή διαφηµιστικών πινακίδων κ.λπ. στον εκµισθωµένο 
χώρο απαγορεύεται. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης των διαφηµίσεων ανήκει στη 
Α.∆.Η.-∆.Μ. και διακρατείται από αυτήν. 

15. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να τοποθετήσει πινακίδα σε κατάλληλο σηµείο κοντά 
στην ταµειακή µηχανή µε την ένδειξη: "ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ'', "ΡLΕΑSΕ CLΑΙΜ ΥΟUR RΕCΕΙΡΤ". 

16. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα 
στον περιβάλλοντα χώρο του Συνοριακού Σταθµού. Ο χώρος αυτός καθορίζεται 
σε συνηµµένο σχέδιο. Για την καθαριότητα του ανωτέρω χώρου είναι 
υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό 
και µηχανολογικό εξοπλισµό (µηχανικές σκούπες κ.λπ.).  

 
Άρθρο 5 

∆ιάρκεια της µίσθωσης 
 

1.   Η µίσθωση αρχίζει από την ηµεροµηνία της παράδοσης παραλαβής των 
εκµισθωµένων χώρων µε Πρωτόκολλο και λήγει µετά από πέντε (5) χρόνια. 

2. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί να παρατείνει την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την ανάδειξη 
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νέου µισθωτή. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον µισθωτή για 
χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, µε τους ίδιους όρους και µίσθωµα της 
παρατεινόµενης σύµβασης. Σιωπηρά αναµίσθωση - παράταση του χρόνου της 
εκµετάλλευσης αποκλείεται. 

3. Η παράδοση και η παραλαβή των εκµισθωµένων χώρων, στους οποίους θα 
ασκηθεί το δικαίωµα, θα πραγµατοποιηθεί από τη Α.∆.Η.-∆.Μ.,  µε Πρωτόκολλο 
στο οποίο θα αναφέρεται και η ακριβής θέση και θα υπογραφεί από το αρµόδιο 
όργανο της Α.∆.Η.-∆.Μ. και τον µισθωτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να πάει 
και να υπογράψει παραλαµβάνοντας τον χώρο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Σε περίπτωση δε αδυναµίας της εκµισθώτριας Α.∆.Η.-∆.Μ. µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από την έγγραφη πρόσκληση για τούτο. Ο µισθωτής στην περίπτωση 
αυτή δεν έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως. 

5. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να δεχθεί οποιαδήποτε µελλοντική διαρρύθµιση 
στον εκµισθωµένο χώρο ή την µετακίνηση της θέσης της εκµετάλλευσης, εφόσον 
κριθεί από την Υπηρεσία αναγκαίο για την λειτουργία του Συνοριακού Σταθµού 
Κακαβιάς και να συντηρεί τους χώρους µε δικά του έξοδα (ελαιοχρώµατα, 
υδροχρώµατα, κ.λπ.) χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. 

6.  Η πλήρης έναρξη λειτουργίας της εκµετάλλευσης θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό 
διάστηµα όχι περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή του 
εκµισθωµένου χώρου από τον  µισθωτή, µε την υποχρέωση όµως του µισθωτή να 
ενεργοποιήσει αµέσως την εκµετάλλευση από την παραλαβή του εκµισθωµένου 
χώρου έστω υποτυπωδώς. 

7. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραλαβής των εκµισθωµένων χώρων ή έναρξης 
της λειτουργίας της εκµετάλλευσης ή διακοπή της λειτουργίας, συνεπάγεται 
κατά την απόλυτη κρίση της Α.∆.Η.-∆.Μ. κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου (άρθρο 
20 των ειδικών όρων της διακήρυξης). 

 
Άρθρο 6 

Οικονοµικό αντάλλαγµα 
 

1. Το µίσθωµα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………..…………… διακήρυξη του 
διαγωνισµού, την υπ’ αριθµ. ………………….. απόφαση έγκρισης 
αποτελέσµατος του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και την υπ’ αριθµ. 
……………….. ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, ανέρχεται 
στο ποσό των …………………….. ευρώ (…………. €) µηνιαίως. Θα 
αναπροσαρµόζεται δε ετησίως, καθ’ όλη τη συµβατική διάρκεια της µίσθωσης, 
όπως και για το χρονικό διάστηµα τυχόν αναγκαστικής παράτασής της ή 
παραµονής του µισθωτή στο µίσθιο για οποιοδήποτε λόγο, κατά το ποσοστό του 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του εκάστοτε αµέσως προηγούµενου µισθωτικού 
έτους, προσαυξηµένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες και µε ελάχιστο συνολικά 
ποσοστό αύξησης τρία τοις εκατό (3%) ετησίως. 

2. Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται  στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό του 
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος µε αριθµό …….…….. και IBAN ………………………, το πρώτο 
πενθήµερο κάθε µισθωτικού µήνα. Ο µισθωτής υποχρεούται να καταθέτει µαζί µε 
το µίσθωµα τέλη χαρτοσήµου σε ποσοστό 3,6% επί του µισθώµατος. Με την 
υπογραφή του µισθωτηρίου θα καταβληθεί το πρώτο µίσθωµα. 

3. Το Π.Τ.Α. Ηπείρου σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής θα εισπράττει µαζί µε 
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το ποσό της κυρίας οφειλής και το ανάλογο µε την καθυστέρηση ποσό των 
οφειλοµένων τόκων υπερηµερίας. 

4. Ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των τυχόν οφειλοµένων τόκων υπερηµερίας 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία πραγµατικής κατάθεσης στον ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό του Π.Τ.Α. Ηπείρου. 

5. Για καθυστέρηση της καταβολής του µισθώµατος πέραν του διµήνου από την 
ηµεροµηνία που κατέστη ληξιπρόθεσµο, η Α.∆.Η.-∆.Μ. δικαιούται µε απόφαση 
της να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο. 

6. Σε περίπτωση κήρυξης του µισθωτή εκπτώτου τα εκ της σύµβασης αυτής χρέη 
του αποστέλλονται στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση και είσπραξη 
εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των σχετικών διατάξεων περί Κώδικος 
Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων. 

7. Επίσης ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την 
κατακύρωση της µίσθωσης και εξής. 

 
Άρθρο 7 

Λοιπές επιβαρύνσεις 
 

1. Ο µισθωτής  υποχρεούται να µεταφέρει στο όνοµα του όλες τις τυχόν υπάρχουσες 
στο µίσθιο συνδέσεις µε τα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας και να καταβάλει 
προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα αναλαµβάνει κατά τη λήξη ή 
λύση της Σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν µελλοντικές συνδέσεις του µισθίου 
µε δίκτυα οργανισµών Κοινής Ωφελείας. 

2. Ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασµούς 
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσµα.  

 
Άρθρο 8 

Εγγυήσεις – Τέλος χρήσης 
 

1. Για την εξασφάλιση της εµπρόθεσµης καταβολής του µισθώµατος και της 
εµπρόθεσµης και προσήκουσας εκπλήρωσης των συµβατικών της υποχρεώσεων, 
ο ανάδοχος  καταθέτει µε την υπογραφή της παρούσας στον εκµισθωτή την αριθµ. 
……………………… εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της ……………… 
Τράπεζας, ποσού …………………………….. ευρώ (………….. €), που αντιστοιχεί 
στο ήµισυ του ετήσιου µισθώµατος σε ευρώ, το οποίο επιτεύχθηκε κατά τον 
διαγωνισµό. Η εγγύηση αυτή θα του επιστραφεί άτοκα µετά τη λήξη της µίσθωσης 
και την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν απ' αυτήν. 

2. Το ποσό της εγγύησης αυτής θα αναπροσαρµόζεται µε κάθε αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος έτσι ώστε να είναι πάντα ίση µε το µισό του ετησίου  καταβαλλόµενου 
µισθώµατος. Η αναπροσαρµογή θα γίνεται µε φροντίδα και ευθύνη του µισθωτή. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης θα παραµείνει στον εκµισθωτή µέχρι τη 
λήξη της Σύµβασης, θα καταπίπτει δε υπέρ του, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
του αναδόχου προς τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα Σύµβαση. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον µισθωτή µε τη 
λήξη ή λύση της παρούσας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης των 
χώρων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας. 
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Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις 

 
1. Απαγορεύεται η υποµίσθωση µερική ή ολική και η παραχώρηση σε τρίτο, µέρους 

ή όλου του ασκούµενου στον ανωτέρω χώρο δικαιώµατος µε οποιοδήποτε τρόπο, 
οποιαδήποτε µορφή και αιτία , όπως επίσης και η µεταβολή του Νοµικού 
σχήµατος του φορέα, ή επωνυµία του διακριτικού τίτλου χωρίς προηγούµενη 
έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ. 

2. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή κατά την διάρκεια της µίσθωσης ή Σύµβαση 
θεωρείται ότι έχει λυθεί αζηµίως και για τα δύο µέρη χωρίς να αναγνωρίζεται 
στους κληρονόµους δικαίωµα συνέχισης της εκµετάλλευσης. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. όµως 
µπορεί µε απόφαση της να αναθέσει την συνέχιση της εκµετάλλευσης µε τους 
ίδιους όρους στους κληρονόµους του µισθωτή, εφόσον υπάρχει µεταξύ αυτών ή 
θα υποδειχθεί από αυτούς κατάλληλο πρόσωπο για την συνέχιση της εκµίσθωσης 
για τον υπόλοιπο χρόνο, µέχρι τη λήξη της Σύµβασης. 

3. Κάθε παράβαση των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποτελεί λόγο 
έκπτωσης (άρθρο 20 των ειδικών όρων της διακήρυξης). 

4. Σε περίπτωση αχρήστευσης του εκµισθωµένου χώρου κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης από πυρκαγιά , θεοµηνία, πόλεµο ή άλλη απρόβλεπτη αίτια ή 
ανωτέρα βία και εξ' αιτίας της διακοπής η λειτουργία της υπόψη 
εκµετάλλευσης, ο µισθωτής δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για θετική ή 
αποθετική ζηµία από το ∆ηµόσιο. 

5. Εάν ο εκµισθωµένος χώρος αποκατασταθεί, ο µισθωτής εγκαθίσταται και πάλι 
εάν δεν έχει λήξει η µίσθωση, για τον χρόνο που υπολείπεται, µέχρι την λήξη 
της µίσθωσης. 

6. Όσο διαρκεί η µίσθωση η Α.∆.Η.-∆.Μ. δεν έχει υποχρέωση να κάνει καµία 
επισκευή, επιδιόρθωση κ.λπ. στους εκµισθωµένους  χώρους. Αντίθετα ο µισθωτής 
έχει υποχρέωση να φροντίζει για την καλή συντήρηση των , την επιδιόρθωση και 
επισκευή κάθε βλάβης ή φθοράς, από οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και λόγω τυχαίων 
γεγονότων µε την υπόδειξη και έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ., µε δικά του και χωρίς 
καµία αξίωση αποζηµίωσης. 

7. Σε περίπτωση άρνησης ή µη έγκαιρης συµµόρφωσης του µισθωτή στις υποδείξεις 
και στις προθεσµίες που θα ταχθούν , οι επισκευές µπορούν να εκτελεσθούν από 
τη Α.∆.Η.-∆.Μ. για λογαριασµό του µισθωτή και σε βάρος του,  η δε δαπάνη 
µπορεί να εισπραχθεί στο σύνολο  της ή µέρος της προκαταβολικά από την 
εγγύηση η οποία έχει κατατεθεί. Αν ο µισθωτής θελήσει να κάνει επιπλέον 
επιδιορθώσεις, προσθήκες και γενικά βελτιώσεις στον χώρο , στην διάρκεια της 
µίσθωσης , οφείλει να ζητήσει άδεια για τούτο και να πάρει προηγούµενος γραπτή 
έγκριση της Α.∆.Η.-∆.Μ. Βελτίωση ή επιδιόρθωση του εκµισθωµένου χώρου η 
οποία θα γίνει από τον µισθωτή, στη διάρκεια της µίσθωσης, παραµένει στην 
κυριότητα του ∆ηµοσίου και επ' ωφελεία του µισθίου µετά τη λύση ή λήξη της. Ο 
µισθωτής δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση γι' αυτό. 

8. Για κάθε παράβαση των όρων του άρθρου αυτού, ο µισθωτής κηρύσσεται 
έκπτωτος (άρθρο 19 των ειδικών όρων της διακήρυξης) ή του επιβάλλεται 
πρόστιµο, κατά την απόλυτο κρίση της Α.∆.Η.-∆.Μ. 

9. Η παράβαση των τελωνειακών διατάξεων διατυπώσεων ή του Νόµιµου για την 
προστασία του συναλλάγµατος εκ µέρους του µισθωτή ή του προσωπικού του ή 
άλλων προσώπων τα οποία ενεργούν για λογαριασµό του συνεπάγεται τη λύση 
της µίσθωσης και την κήρυξη του  µισθωτή  µε τελεσίδικη απόφαση (άρθρο 19 
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των ειδικών όρων της διακήρυξης). 
10. Οµοίως ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 19 των ειδικών όρων της 

διακήρυξης) εάν από πράξη ή παράληψη αυτού ή του προσωπικού του, η οποία 
διαπιστώθηκε µε διοικητική έρευνα της Α.∆.Η.-∆.Μ.  προκαλεί βλάβη του 
Εθνικού Συµφέροντος. 

11. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την έκδοση των απαραίτητων 
εγκρίσεων και αδειών που αναφέρονται στη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η 
Α.∆.Η.-∆.Μ. δεν αναλαµβάνει γι αυτό καµία άµεση ή έµµεση υποχρέωση. 

12. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί τους εργαζόµενους στον Συνοριακό 
Σταθµό  καθώς και τους επισκέπτες των γραφείων τους.  Θεωρείται σκόπιµο, οι 
τιµές των ειδών αναψυκτηρίου να είναι µειωµένες κατά την κρίση του µισθωτή για 
τους εργαζόµενους στο Συνοριακό Σταθµό σε σχέση µε τις τιµές που ισχύουν για 
το κοινό. 

13. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην καθαριότητα του χώρου άσκησης της 
εκµετάλλευσης ή στην εν γένει εξυπηρέτηση του κοινού, διαπιστουµένων από 
την Α.∆.Η.-∆.Μ. καθώς και για παραβάσεις οποιουδήποτε όρου της σύµβασης 
(καταβολή µισθωµάτων κλπ), όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, η Α.∆.Η.-∆.Μ. µπορεί 
να επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο από 50,00 µέχρι 1.000,00 ευρώ, χωρίς να 
αποκλείεται και η λήψη άλλων µέτρων. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο 
διοικητικώς εκτελεστό. 

14. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται είτε από την εγγύηση που έχει 
κατατεθεί, είτε κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
και περιέρχονται στο ∆ηµόσιο. 

15. Κατά τη λήξη της ή λύση της µίσθωσης ή κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου ή παύση 
της λειτουργίας της εκµετάλλευσης ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να 
παραδώσει την εκµισθωµένη έκταση στην ίδια καλή κατάσταση που την 
παρέλαβε. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραστεί, το σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης - παραλαβής καταρτίζεται µονοµερώς από την Επιτροπή και 
Αστυνοµικό Όργανο. 

16. Εάν αρνηθεί ο µισθωτής να παραδώσει τον χώρο αυτός επιβαρύνεται µε την 
καταβολή του αναλογούντος τριπλασίου µισθώµατος ως αποζηµίωση για 
παράνοµη χρήση του µισθίου. Η ανωτέρω αποζηµίωση εισπράττεται από την 
εγγύηση που έχει κατατεθεί από τον µισθωτή χωρίς να αποκλείεται τυχόν άλλη 
απαίτηση υπό της Α.∆.Η.-∆.Μ., εκ της καθυστέρησης παράδοσης του 
εκµισθωµένου χώρου λόγω προξενεµένης ζηµίας εξ απώλειας εσόδων ή άλλων 
λόγων. 

17. Για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή του µισθωτηρίου συµφωνητικού 
αποφασίζεται από την Α.∆.Η.-∆.Μ.  κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί 
είτε για την συµµετοχή στο διαγωνισµό είτε για την ακριβή εκπλήρωση των  όρων  
της Σύµβασης ανεξάρτητα από  κάθε άλλη ειδική συνέπεια. 

18. Η Α.∆.Η.-∆.Μ. δικαιούται να κηρύξει µε απόφαση της, έκπτωτο τον µισθωτή για 
κάθε παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης αυτής. Ιδιαίτερα 
δε: 
α. Αν δεν συµµορφωθεί προς την σύµφωνα µε το άρθρο 10 καταβολή του 

µισθώµατος και τις διαδικασίες - υποχρεώσεις. 
β. Αν αποδειχθεί τελεσίδικα, παράβαση των τελωνειακών διατάξεων και 

διατυπώσεων ή του νόµου "περί προστασίας συναλλάγµατος µε 
υπαιτιότητα του µισθωτή"   (άρθρο 14 παρ. 1 των ειδικών όρων). 
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γ. Αν διαπιστωθεί ύστερα από διοικητική έρευνα της Α.∆.Η.-∆.Μ. ότι από 
πράξεις ή παραλείψεις του µισθωτή ή του προσωπικού του προκαλείται 
βλάβη του Εθνικού Συµφέροντος (άρθρο 14 παρ. 2 των ειδικών όρων). 

δ. Εάν υπεκµίσθωσε ή παραχώρησε κατ' άλλον τρόπο σε τρίτον την χρήση 
µέρους ή ολόκληρου του µισθίου (άρθρο 12 παρ. 1). 

ε. Αν ο µισθωτής καθυστερεί αδικαιολόγητα την παραλαβή ή την έναρξη 
λειτουργίας ή διακόψει την λειτουργία της εκµετάλλευσης (άρθρο 9). 

στ. Αν δεν συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις της Α.∆.Η.-∆.Μ. και µε τα άρθρα 2, 
3, 4, 6, 8, 16 και ιδιαίτερα του άρθρου 11, ότι θα πρέπει δηλ. να διατηρεί 
πλήρη και απόλυτη καθαριότητα την έκταση που µισθώνεται χώρο καθ' 
όλο το 24ώρο. Η καλή εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας θα ελέγχεται 
από την Α.∆.Η.-∆.Μ. 

Η κήρυξη του µισθωτή εκπτώτου έχει τις εξής επί πλέον συνέπειες: 
α. Την κατάπτωση υπέρ του ∆ηµοσίου της εγγύησης ως ποινική ρήτρα. Ο 

έκπτωτος είναι υποχρεωµένος   να πληρώσει τις επί πλέον οφειλές και να 
αποκαταστήσει κάθε άλλη πιθανή ζηµιά. 

β. Την ∆ιοικητική αποβολή του µισθωτή από τον µίσθιο χώρο. 
γ. Τη διενέργεια  δηµοπρασίας σε βάρος του µισθωτή, ο οποίος επιβαρύνεται   

για κάθε διαφορά του νέου µισθώµατος (εάν δηλ. αυτό είναι µικρότερο από 
εκείνο που αυτός κατέβαλε). Η διαφορά αυτή εισπράττεται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. Εάν επιτευχθεί επί πλέον διαφορά µισθώµατος, αυτή 
παραµένει σε όφελος του δηµοσίου. 
Η Α.∆.Η.-∆.Μ.  στην περίπτωση αυτή δικαιούται για να συνεχισθεί η 
λειτουργία της εκµετάλλευσης να αναθέσει προσωρινά  και µέχρι να 
αναδειχθεί  νέος µισθωτής την λειτουργία της σε άλλο φορέα, µε όρους που θα 
καθοριστούν σε σχετική απόφαση της Α.∆.Η.-∆.Μ. 

19.Κάθε οφειλή του µισθωτή  από την µίσθωση  εισπράττεται σύµφωνα  µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Εκτελεστό τίτλο για βεβαίωση από την είσπραξη κάθε 
οφειλής του µισθωτή αποτελεί η σχετική απόφαση της Α.∆.Η.-∆.Μ. Προκειµένου 
για οφειλές που αναφέρονται στην υποχρέωση του µισθωτή να επισκευάζει και 
να συντηρεί το µίσθιο, η Α.∆.Η.-∆.Μ. µε απόφαση της η οποία βασίζεται σε 
σχετικό προϋπολογισµό για το ύψος της δαπάνης µπορεί να την εισπράξει 
προκαταβολικά από την εγγύηση. 

20.Θεωρούνται έγκυρες και νόµιµα κοινοποιηµένες οι γραπτές ειδοποιήσεις της 
Α.∆.Η.-∆.Μ. αν τοιχοκολληθούν στα Γραφεία του Συνοριακού Σταθµού 
Μαυροµατίου, στο χώρο του αναψυκτηρίου ή στη διεύθυνση του µισθωτή ή 
του αντικλήτου του, µέσω Αστυνοµικής Αρχής, αν δεν είναι δυνατή η επίδοση 
τους µε άλλο τρόπο. 

21.Το ∆ηµόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για τυχόν νοµικά ή πραγµατικά 
ελαττώµατα του µισθίου, γιατί ο µισθωτής βεβαιώνει και οπωσδήποτε θεωρείται ότι 
έλαβε γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του και την αποδέχεται. 

22.Πέραν από την κατά τα άρθρα 334 και 922 του Α.Κ. ευθύνη της επιχείρησης  
για τις παράνοµες πράξεις  ή παραλείψεις  του προσωπικού της και την 
δικαιοδοσία της Α.∆.Η.-∆.Μ., η οποία ισχύει για το προσωπικό της 
προκειµένης επιχείρησης    συµφωνείται εδώ ρητά, ότι το ∆ηµόσιο ως 
εκµισθωτής  µε τα αρµόδια όργανα του ασκεί απόλυτο δικαίωµα ελέγχου της 
επιχείρησης, τόσο για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµβάσεως όσο και 
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για τις παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις αυτής και του προσωπικού της 
ιδιαίτερα  σε θέµατα  και αντικείµενα που έχουν σχέση µε την τάξη και την 
οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, σε συνάρτηση µα την λειτουργικότητα του 
Συνοριακού Σταθµού Μαυροµατίου. 

23.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νοµοθεσίας σχετικά µε 
την λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Ειδικά µνηµονεύεται ότι 
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3277/2005, µε τις οποίες 
προσδιορίζονται οι ανώτατες τιµές  πώλησης των προϊόντων κυλικείου – 
αναψυκτηρίου. 

 
Άρθρο 10 

Έλεγχος µισθίου 
 

1. Τα αρµόδια όργανα του εκµισθωτή, έχουν δικαίωµα να επιθεωρούν οποτεδήποτε 
το µίσθιο και να προβαίνουν σε υποδείξεις επισκευής των κτιριακών και λοιπών  
εγκαταστάσεων και σε υποδείξεις για συµπλήρωση, συντήρηση ή αντικατάσταση 
του εξοπλισµού του µισθίου. 

2. Εάν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τους όρους λειτουργίας του µισθίου ή από το επίπεδο των 
υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται και γενικά αν η κατάσταση του µισθίου και 
των προσφερόµενων υπηρεσιών είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην 
παρούσα Σύµβαση και στην κείµενη νοµοθεσία, τότε θα τάσσεται προθεσµία δέκα 
ηµερών στον ανάδοχο προς αποκατάσταση και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής 
του, ο εκµισθωτής-παραχωρών θα δικαιούται να καταγγείλει τη µίσθωση µε όλες 
τις σε βάρος του αναδόχου συνέπειες.  

 
Άρθρο 11 

Παράδοση - παραλαβή µισθίου 
 

1. Μετά την υπογραφή της παρούσας, καλείται ο ανάδοχος, εντός 3 εργασίµων 
ηµερών, να προσέλθει στην τοποθεσία του χώρου για να το παραλάβει και να 
υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο θα 
συνταχθεί µε βάση την αποτύπωση και απεικόνιση της υφιστάµενης κατάστασης 
του χώρου και όλων των εγκαταστάσεων του µισθίου, που θα γίνει από κοινού 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Από την υπογραφή του πρωτοκόλλου, η 
παράδοση από το εκµισθωτή του µισθίου θεωρείται γεγενηµένη. Ο ανάδοχος δεν 
θα έχει οποιαδήποτε αξίωση από τον εκµισθωτή για ελαττώµατα του µισθίου, 
παραιτούµενος ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν αξίωσή του ως προς 
αυτόν. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει µετά τη λήξη της Σύµβασης να παραδώσει το µίσθιο µε 
πρωτόκολλο, µαζί µε όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές και λοιπές, που 
κατασκεύασε, και µε τα οποία λειτούργησε την επιχείρηση, σε ανάλογη κατάσταση 
από πλευράς λειτουργίας µε αυτήν που το παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, δεν επιστρέφεται και ο 
εκµισθωτής δικαιούται να αποκαταστήσει τις φθορές και ελλείψεις µε δαπάνες του 
παρακρατώντας τα αντίστοιχα ποσά από την εγγυητική επιστολή. 

3. Για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης των παραπάνω, έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ο εκµισθωτής-παραχωρών ενεργεί 
επιθεώρηση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι 
υποχρεώσεις του µισθωτή για αποκαταστάσεις ζηµιών ή αντικατάσταση 
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ελλειπόντων ή και στοιχείων εξοπλισµού. 
4. Κατά την παράδοση του µισθίου (µε την λήξη της παρούσας σύµβασης) στον 

εκµισθωτή, ο ανάδοχος  οφείλει να προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς 
που τυχόν έχουν εκδοθεί στο όνοµα του, µέχρι τότε των διαφόρων Οργανισµών, 
Εταιρειών, όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. υποχρεούµενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα 
εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες µέχρι την ηµεροµηνία 
παράδοσης του µισθίου στον εκµισθωτή-παραχωρούντα, άλλως τα ποσά θα 
εισπράττονται µε ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης. 

 
Άρθρο 12 

Συνέπειες παράβασης όρων της σύµβασης 
 

1. Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
σύµβασης, ο εκµισθωτής-παραχωρών δικαιούται, µε την επιφύλαξη των λοιπών 
συνεπειών που προβλέπονται στη σύµβαση, να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο 
να συµµορφωθεί εντός χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών 
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και εάν αυτός δεν τις έχει εκπληρώσει εντός 
της τασσοµένης προς τούτο προθεσµίας, να καταγγείλει αζηµίως γι’ αυτόν την 
Σύµβαση, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα, η καταγγελία της 
σύµβασης θα γίνεται µε απόφαση του εκµισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
εκµισθωτής θα δικαιούται να ζητήσει την άµεση κατάπτωση της εις χείρας του 
εγγυητικής επιστολής, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αναστολή της 
κατάπτωσης αυτής, παραιτούµενη ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή της 
κατά του εκµισθωτή. 

 
Άρθρο 13 

Λήξη της σύµβασης 
 
Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη πάροδο του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε.  
Πριν από την πάροδο του συµβατικού χρόνου, η σύµβαση λύεται: 
∆ια καταγγελίας της Σύµβασης στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τους όρους της 
Σύµβασης και το νόµο. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η σύµβαση θα λύεται, εφόσον ζητηθεί από ένα ή και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Τυχόν παραµονή του αναδόχου στο µίσθιο µετά τη λήξη της σύµβασης δεν επιφέρει 
παράταση ή ανανέωση της σύµβασης, η δε τυχόν είσπραξη εκ µέρους του εκµισθωτή 
οποιουδήποτε ποσού µετά τη λήξη της σύµβασης θεωρείται ως αποζηµίωση αυθαίρετης 
χρήσης. 
 

Άρθρο 14 
Τροποποιήσεις 

 
Οι συµβαλλόµενοι µε αµοιβαία έγγραφη συµφωνία δύνανται να τροποποιούν τους όρους 
της παρούσας. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης θα αποδεικνύεται µόνο εγγράφως, 
αποκλειοµένου, οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου.  
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Τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από τους συµβαλλόµενους των δικαιωµάτων που απορρέουν 
από την παρούσα είτε εφάπαξ, είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από 
τα δικαιώµατα τους αυτά.   
 

Άρθρο 15 
∆ωσιδικία – εφαρµοστέο δίκαιο 

 
Η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του εκµισθωτή-παραχωρούντα και του 
αναδόχου, θα γίνεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Ιωαννίνων.  
 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο ορίζεται αποκλειστικά το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
Ο µισθωτής δηλώνει ότι γνωρίζει όλους  τους όρους της διακήρυξης και της σύµβασης 
αυτής, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και είναι υποχρεωµένος  να τηρεί πιστά τις 
καθοριζόµενες υποχρεώσεις. 
 
Τέλος τα συµβαλλόµενα µέρη δήλωσαν ότι η σύµβαση αυτή είναι έγκυρη, ισχυρή και 
απρόσβλητη, παραιτούµενα κάθε δικαιώµατος προσβολής ή ακυρώσεως αυτής για 
οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναφερόµενους στα 
άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. 
 
Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα η οποία υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) ένα 
παρέλαβε ο ανάδοχος, ένα (1) για την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ένα (1) για το Π.Τ.Α. Ηπείρου και 
τα υπόλοιπα δύο (2) για το αρχείο της υπηρεσίας.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ                                  
        …………………….                                                          Ο Μισθωτής                                                       
                                                                                          
       
       …………………….                                                      …………………… 
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