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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 31/2021 διά περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Τυρνάβου
Στον Τύρναβο, σήµερα 31 Αυγούστου 2021 ηµέρα Τρίτη, η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Τυρνάβου πραγµατοποίησε δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από
την υπ’ αριθµ. 15722/27-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Κόκουρα Σ. Ιωάννη,
που δηµοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, και την αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Οι λόγοι της εκ περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθµη λειτουργία του
∆ήµου εν µέσω της πανδηµίας και για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία αφού επί συνόλου 7 Μελών, δήλωσαν
παρόντα µέλη 5, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. Κόκουρας Ιωάννης (Πρόεδρος Ο.Ε.),
2. Αµάρι Σάµερ - Αθανάσιος,
3. Γκάτσος Γεώργιος,
4. Μανδηλάς Λάσκαρης,
5. Σακούτσιος Γεώργιος,
---------------------------------ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Ντέλας Ευάγγελος, 2. Χρυσοβέργης Κωνσταντίνος
Τη διαδικασία παρακολούθησε η υπάλληλος του ∆ήµου Γκαλογιάννη Βάσω, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δια
περιφοράς συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
…………………………………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισµός των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση θέσης περιπτέρου
στην Κοινότητα Αργυροπουλίου.
Αριθµός Απόφασης :

227/2021

Για το παραπάνω θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής κ. Κόκουρας Ιωάννης εισηγήθηκε τα εξής:
Με την αριθ. 126/2021 (Α∆Α: ΩΥΘΤΩΗΚ-Κ64) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τυρνάβου αποφασίσθηκε, η εκµίσθωση της κατωτέρω θέσης περιπτέρου
που βρίσκεται στο ∆ήµο Τυρνάβου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω
απόφαση:
α/α
1

Κοινότητα
Κοινότητα
Αργυροπουλίου

Θέση
Γωνία δηµοτικού
σχολείου

Παρατηρήσεις
Κενωθείσα θέση
περιπτέρου

Προκειµένου λοιπόν να προβούµε στην εκµίσθωση του ανωτέρω ακινήτου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ύστερα από δηµοπρασία, προτείνεται όπως η
Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει τους όρους της σχετικής διακήρυξης και καλείστε όπως
αποφασίσετε σχετικά.
….……………………………...…………………………………………...……………..
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και: τις
διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α΄/19-09-2018) σε συνδυασµό µε τις οικείες διατάξεις του 270/81 «Περί
καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων & Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1
του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020) και την αριθ. 126/2021 (Α∆Α: ΩΥΘΤΩΗΚΚ64) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει τους όρους της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση της κατωτέρω
θέσης περιπτέρου, ως εξής :
Ο Ρ Ο Ι

&

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

Άρθρο 1ο Θέση µίσθιου
α/α
1

Κοινότητα
Κοινότητα
Αργυροπουλίου

Θέση
Γωνία δηµοτικού σχολείου

Παρατηρήσεις
Κενωθείσα θέση
περιπτέρου

Άρθρο 2ο Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και
πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι
προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας
αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η απόφαση της οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι
δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε αυτούς που ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο πλειοδότη έστω και αν αυτός δεν υπογράφει τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δηµοπρασίας προτού να αρχίσει ο διαγωνισµός αφού παρουσιάσει για τον
σκοπό αυτό το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται σαν να µετέχει για
λογαριασµό του.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της
οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά
της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.
Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράµµατος, υπογράφει αντί αυτού άλλος, βάσει, ειδικού
νοµίµου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά την διενέργεια της
δηµοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας και τα οποία
βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής
του δήλωσε άγνοια γραµµάτων.
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Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι :
φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του ενδιαφεροµένου και του
εγγυητή του,
πιστοποιητικό δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
φορολογική ενηµερότητα του ιδίου,
εγγυητική επιστολή (σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσης),
Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 του ιδίου και του εγγυητή στην οποία θα δηλώνουν
ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται αυτούς
ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο για
το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Άρθρο 3ο ∆ικαίωµα συµµετοχής - Οφειλές προς τον ∆ήµο
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε την
προϋπόθεση να προσκοµίσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
παρούσης. Κάθε συµµετέχων µπορεί να πλειοδοτήσει µόνο για µία θέση περιπτέρου.
Επισηµαίνεται ότι κάτοχοι αδειών περιπτέρων δεν δικαιούνται να λάβουν µέρος στη
δηµοπρασία.
Όποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία είτε σαν πλειοδότης είτε σαν εγγυητής δεν
πρέπει να έχει οποιαδήποτε ταµιακή ανωµαλία έναντι του ∆ήµου. Η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισµού, θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφη για το σκοπό αυτό βεβαίωση
του ταµείου την οποία είναι υποχρεωµένος ο πλειοδότης ή ο εγγυητής, να φέρει.
Η φερεγγυότητα των πλειοδοτών ή εγγυητών θα κριθεί από την επιτροπή και η
προφορική δήλωση αυτών (πλειοδοτών – εγγυητών) περί της προσφοράς των δηµιουργεί
σ’ αυτούς υποχρεώσεις και ευθύνες σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη απέναντι του
∆ήµου έστω και αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
Άρθρο 4ο Τόπος – Ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών εκµίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του ∆ήµου
Τυρνάβου την 20η Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Τυρνάβου.
Άρθρο 5ο ∆ιάρκεια µίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, η οποία αρχίζει από την
υπογραφή του οικείου συµφωνητικού, µε δυνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει µετά από έγγραφη προειδοποίηση ή µε
δήλωσή του, τουλάχιστον ένα µήνα πριν.
Ο ∆ήµος Τυρνάβου διατηρεί το δικαίωµα µε απόφαση του να λύσει τη σύµβαση
σε περίπτωση παράβασης των όρων του µισθωτηρίου και µετά από έγγραφη
προειδοποίηση.
Άρθρο 6ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του µηνιαίου µισθώµατος της ανωτέρω
θέσης περιπτέρου ορίζεται το ποσό των 60,00€/µήνα.
Περαιτέρω αναπροσαρµογή των µισθωµάτων θα γίνεται, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες νόµους.
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µίσθωµα δεν περιλαµβάνονται τα τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων, για τα οποία ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τυρνάβου περί καθορισµού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3
ν. 1080/80).
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Οι θέσεις των περιπτέρων περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που
συνοδεύουν την αριθ. 319/2015 περί συνολικής χωροθέτησης περιπτέρων στο ∆ήµο
Τυρνάβου, και κάθε επέκταση ή αλλαγή θέσης θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου.
Άρθρο 7ο Προθεσµία καταβολής του µισθώµατος
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις καταβλητέες
εντός του πρώτου δεκαηµέρου εκάστου µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου ή θα κατατίθεται
στον ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ήµος Τυρνάβου, µε την υποχρέωση προσκόµισης
στην αρµόδια Υπηρεσία του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης, προκειµένου να
λαµβάνει το αντίστοιχο τριπλότυπο είσπραξης. Σε περίπτωση δε καθυστερήσεως ο
εκµισθωτής είναι δυνατόν να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο από τη µίσθωση και να
ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασµό σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσης.
Άρθρο 8ο Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,
ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε
ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως χωρίς
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Σε περίπτωση θανάτου του εγγυητή ο δικαιούχος υποχρεούται σε διάστηµα ενός
(1) µηνός να ορίσει νέο εγγυητή του οποίου το αξιόχρεο θα ελέγξει η Οικονοµική
Επιτροπή.
Άρθρο 9ο ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης
των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
Άρθρο 10ο Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη
µε αποδεικτικό παραλαβής κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από την κατά νόµο υπεύθυνη διοικητική αρχή, να προσέλθει µαζί µε τον
εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που
έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, διενεργείται δε
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο για
τυχόν µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, από την προηγούµενη
δηµοπρασία.
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά µετά την έγκριση του
αποτελέσµατος από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
Άρθρο 11ο Εγγύηση συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί καταθέσεως σε
αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί
για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού
κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συµµετοχή στον
διαγωνισµό, ποσού ίσο µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς.
Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς τους πλειοδότες που
αποσύρονται την εποµένη της δηµοπρασίας, στον τελευταίο όµως πλειοδότη αφού φέρει
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άλλη εγγύηση των ανωτέρω υπηρεσιών ποσού ίσου µε το 10% του επιτευχθέντος
συνολικού αθροίσµατος των ετησίων µισθωµάτων δύο ετών, για την εξασφάλιση της
εγκαίρου και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από την παρούσα, καταβολή των
µισθωµάτων, καθώς και για την εκπλήρωση γενικά των όρων της συµβάσεως.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα προσκοµισθεί πριν την
υπογραφή της συµβάσεως θα επιστραφεί στον τελευταίο πλειοδότη µετά την λήξη της
µισθώσεως και την παράδοση του ακινήτου. Η εγγύηση δύναται να αντικαθίσταται
ύστερα από απαίτηση του εκµισθωτή, ώστε να είναι ανάλογη µε το κάθε φορά
καταβαλλόµενο µίσθωµα, συνεπεία της νόµιµης αναπροσαρµογής του µίσθιου.
Άρθρο 12ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης χωροθέτησης/κατασκευής περιπτέρου
Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
υπέρ του οικείου δήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της
εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανωτέρω
όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την
ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου.
Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο.
Το ύψος της εγγύησης αυτής ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €),
ποσό περίπου ίσο µε το ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του
περιπτέρου και επαναφοράς των πραγµάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής
του.
Άρθρο 13ο Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί πιστά των Κανονισµό Πεζοδροµίων, Οδών,
Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων του ∆ήµου Τυρνάβου.
Ο µισθωτής υποχρεούται όπως εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του
οικείου συµφωνητικού µίσθωσης να κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας του περιπτέρου
διαφορετικά ο εκµισθωτής ∆ήµος Τυρνάβου θα δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε τις
σε βάρος του συνέπειες. Η µη συµµόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση
συνεπάγεται έκπτωση του µισθωτή µετά από προηγούµενη έγγραφη κλήση προς παροχή
εξηγήσεων εντός προθεσµίας 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση µίσθωσης
λύνεται, ο δε µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να αναζητήσει το τυχόν υπόλοιπο καταβληθέν
µίσθωµα, το οποίο καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή ∆ήµου Τυρνάβου, ως συµφωνηµένης
από τώρα ποινικής ρήτρας για παράβαση ουσιώδους όρου της µίσθωσης.
Ο µισθωτής υποχρεούται µε δαπάνες του να διατηρεί σε καλή κατάσταση και
λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις του και να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά αυτού,
διαφορετικά ευθύνεται σε κάθε αποζηµίωση του εκµισθωτή. Αν ο µισθωτής εκµεταλλευτής βελτιώσει τις εγκαταστάσεις, αυτές παραµένουν στο µίσθιο και µετά τη
λήξη της µισθώσεως, χωρίς να αποκτά ο µισθωτής δικαίωµα αφαιρέσεως ή
αποζηµιώσεως.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου, τις υπέρ
αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να
προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µόλις θα λήξει η µίσθωση να αποσύρει το
περίπτερο και να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε µε πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Στην περίπτωση αυτή ο εκµεταλλευτής του ακινήτου υποχρεούται να καταβάλλει
νόµιµη ειδική ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €) για κάθε ηµέρα
καθυστερήσεως της παραδόσεως πέρα από την ηµέρα λήξη της µίσθωσης.

5

ΑΔΑ: Ψ79ΡΩΗΚ-Ω5Γ

Κάθε βλάβη που θα προκληθεί στη δηµοτική ιδιοκτησία ύστερα από αιτία του
µισθωτή ή τρίτου θα βαρύνει στο ακέραιο τον µισθωτή, ο οποίος θα είναι υποχρεωµένος
για την επιδιόρθωση του ακινήτου.
Ο µισθωτής - εκµεταλλευτής του ακινήτου θεωρείται ότι έχει εξετάσει το µίσθιο
το οποίο βρήκε της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση που έχει
συµφωνηθεί και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµά του να καταγγείλει τη µίσθωση
που έχει συναφθεί ή να ζητήσει µείωση του µισθώµατος για ελαττώµατα ή τυχόν
υφιστάµενες παραλείψεις έστω και κεκυρωµένες ή που πρόκειται να εµφανιστούν.
Άρθρο 14ο Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Απαγορεύεται κάθε σκόπιµη αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µίσθιου από
το µισθωτή, είτε ολική είτε µερική, ή η για οποιαδήποτε αιτία µεταβίβαση ή
παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτον µε ή χωρίς αντάλλαγµα, καθώς και η µείωση
του µισθώµατος για κάθε λόγο και αιτία. Πρόσληψη συνεταίρου ή δηµιουργία αφανούς
εταιρείας ισούται προς µεταβίβαση.
Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου
του Ν.4093/12, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η εκµίσθωση του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης σε τρίτους, µόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του
δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων.
Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή ή νοµικής ανικανότητας αυτού κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης να ασκεί αυτός προσωπικά την εκµετάλλευση του µισθίου δια της
παρουσίας του, σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρων
προσώπων, κατά το διάστηµα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα,
εφόσον το επιθυµούν.
Άρθρο 15ο Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το µίσθιο και για την οποία υποτίθεται ότι έλαβε γνώση ο µισθωτής,
ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας πάνω στο µίσθιο και συνεπώς δεν
υποχρεούται για επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε για την λύση της µισθώσεως.
Ο µισθωτής δεν θα έχει απαίτηση από το ∆ήµο για την µη έγκαιρη εγκατάστασή του στο
ακίνητο για κάθε λόγο και αιτία.
Άρθρο 16ο ∆απάνες Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας – Τέλη
Η δαπάνη συνδέσεως µε το ηλεκτρικό δίκτυο της ∆ΕΗ, η ηλεκτρική ενέργεια που
θα καταναλώνεται στο ακίνητο, η δαπάνη σύνδεσης µε την ∆ΕΥΑΤ και τα τέλη ύδρευσης
– αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλη κατά νόµο δαπάνη, θα βαρύνουν τον µισθωτή
(κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, δαπάνες της συµβάσεως, έξοδα δηµοσιεύσεως,
εισφορά ΕΡΤ, κ.λ.π.).
Άρθρο 17ο Έκπτωση µισθωτή
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Η παράβαση
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ή των υποχρεώσεων του µισθωτή – εκµεταλλευτή
συνεπάγεται την κήρυξη του ως έκπτωτου µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
του ∆ήµου Τυρνάβου. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύµβασης
επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρµόδιας κατά νόµο Επιτροπής, κατά τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. Η κήρυξη έκπτωτου του µισθωτή επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες:
1. Εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης του άρθρου 11 της παρούσας.
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2. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συµβατικό δικαίωµά του και κάθε απαίτησή του από
εκτέλεση έργων ή παρεµβάσεων.
3. Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στον ∆ήµο τις κτιριακές και λοιπές
εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ∆ήµο, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν
καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία
ορίζεται στο δεκαπλάσιο της κατατεθειµένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης για κάθε µήνα καθυστέρησης.
Επίσης, αποβάλλεται µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων του Πρωτοδικείου, είτε
µε τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης δυστροπούντων µισθωτών, των παραπάνω µέτρων
λαµβανοµένων αθροιστικά και ταυτόχρονα ακόµα.
Άρθρο 18ο ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης – ∆ηµοσιότητα
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της
έδρας του δήµου.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 19ο Επανάληψη δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε περίπτωση που θα συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 270/81 «Περί ∆ηµοπρασιών», σύµφωνα µε το
οποίο:
• Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
• Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου
όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το
δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β)
µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
• Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’
ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου.
• Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του
δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και
δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας
της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
• Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 20ο Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων &
Περιουσίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (διεύθυνση Στ. Καράσσου 1 Τύρναβος,
υπεύθυνη κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350136).
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Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα της δηµοπρασίας.
Άρθρο 21ο Λοιπές διατάξεις
Λοιπά επιµέρους θέµατα που δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους
διακήρυξης, θα επιλύονται σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, ήτοι:
Π.∆. 270/1981, ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), Αστικό Κώδικα, ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
περί εµπορικών µισθώσεων κ.λπ.
Το οικείο συµφωνητικό δύναται να περιέχει ειδικότερους όρους, ιδίως ως
προς τη χρήση και την ασφάλεια του µίσθιου.
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η
οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 217/2020 (Α∆Α: 6ΜΞ∆ΩΗΚ-Τ9∆) απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου.
3. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου για την υπογραφή της οικείας
σύµβασης µετά του τελευταίου πλειοδότη, ύστερα από την έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο.
…………………………………………………………………………………………….
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η

Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή

Ε π ι τ ρ ο π ή

Ο Πρόεδρος
Κόκουρας Ιωάννης

Τα Μέλη
Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος,
Γκάτσος Γεώργιος,
Μανδηλάς Λάσκαρης,
Σακούτσιος Γεώργιος,
Ακριβές Απόσπασµα
Τύρναβος 03-09-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Κόκουρας Ιωάννης
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