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                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ     

                                                                ΑΝΑΨΑΝΑΨΑΝΑΨΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 16 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι» ΤΗς ΤΚ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣΥΚΤΗΡΙΟΥ 16 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι» ΤΗς ΤΚ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣΥΚΤΗΡΙΟΥ 16 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι» ΤΗς ΤΚ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣΥΚΤΗΡΙΟΥ 16 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι» ΤΗς ΤΚ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ    

  

                                                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ    

    

Έχοντας υπ’όψινΈχοντας υπ’όψινΈχοντας υπ’όψινΈχοντας υπ’όψιν    

1) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)  

2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

3) το άρθρο 192 του ∆.Κ.Κ 

4) τις διατάξεις του Π.∆ 270/81 

5) την υπ’ αριθµόν 90/2014  απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

6) τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου                                                                                                     

                                                                                                                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ     

πλειοδοτική δηµοπρασία µε κλειστές οικονοµικές  προσφορές για την εκµίσθωση 
προκατασκευασµένου αναψυκτηρίου 16 τ.µ. στην περιοχή «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι» που βρίσκεται στην Τοπική 
Κοινότητα Σαγιάδας. 

                                     Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίαςΤρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίαςΤρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίαςΤρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας  

 Η δηµοπρασία θα είναι φανερή µε κλειστές οικονοµικές  προσφορές, και θα διεξαχθεί  κατά την 
ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και 
πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
 

 Άρθρο 1οΆρθρο 1οΆρθρο 1οΆρθρο 1ο 

Η ∆ηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική µε κλειστές οικονοµικές  προσφορές. 

    

Άρθρο 2οΆρθρο 2οΆρθρο 2οΆρθρο 2ο    

Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται, για έξι (6)έτη. 

 

Άρθρο 3ο 

Η τιµή εκκίνησης του µισθώµατος καθορίζεται σε τριακόσια πενήντα (350,00) Ευρώ 
µηνιαίως και το οποίο θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο µε 100% του τιµαρίθµου 
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του κόστους ζωής όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τους 
προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες . 
Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται ολόκληρο από την 1η έως την 10η κάθε µισθωτικού µηνός 
στο Ταµείο του ∆ήµου χωρίς άλλη ειδοποίηση και η µίσθωση θα αρχίσει µε την υπογραφή του 
συµφωνητικού. 

Άρθρο 4ο 

Η δηµοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Κεντρικό ∆ηµαρχείο, µπροστά 

στην αρµόδια επιτροπή, στις 18-7-2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ – 11:00 π.µ. 

Άρθρο 5ο 

Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η 
∆ιακήρυξη, µέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Οι προσφορές κατατίθενται, είτε 
αυτοπροσώπως από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, είτε από εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. 
Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει : 

�τον προσφέροντα: την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυµίες και τις 
διευθύνσεις των µελών της ένωσης, 

�τον αποδέκτη: ∆ΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 46300 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΚΕΡΑΜΙ∆Ι»  ΤΗΣ 

∆.Κ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 
                Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας περιλαµβάνει τους ακόλουθους ∆ΥΟ 

(2) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν 
εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον : 

�ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

�ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Όλα τα ζητούµενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και 
τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο, 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές και δεν έχουν ξεχωριστούς φακέλους θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι: 

1.Εγγύηση σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
Τράπεζας για ποσό ίσο προς το δέκα τοις εκατό (10%) του πάγιου ετησίου µισθώµατος ήτοι 
τετρακόσια είκοσι  (420,00) €. Το ως άνω γραµµάτιο ή η εγγυητική επιστολή µετά τη λήξη της 
δηµοπρασίας επιστρέφεται στους λοιπούς συµµετέχοντες , πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. H άρνηση υπογραφής από τον έχοντα την µεγαλύτερη 
βαθµολογία θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δηµοπρασίας και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, καθώς και του χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί. 
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι µε την λήξη της µίσθωσης θα παραδώσει χωρίς άλλη προειδοποίηση στο 
∆ήµο το µίσθιο. 
4.Βεβαίωση της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς 
τον ∆ήµο. 
5.Ασφαλιστική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου 
6.Εάν ο διαγωνιζόµενος απασχολεί προσωπικό υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ( 
άρθρο 8 του Ν. 1599/86 ) νοµίµως θεωρούµενη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρηση καθώς και ασφαλιστική Ενηµερότητα για τους εργαζόµενους. 

7.Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο. 
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8. Πιστοποιητικά από τις αρµόδιες αρχές ότι δεν τελεί και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία για την κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, δικαστικής συµπαράστασης ή 
δικαστικής απαγόρευσης. 
Σε περίπτωση µη έκδοσης κάποιου πιστοποιητικού από τις αρµόδιες Αρχές, αυτό αναπληρώνεται 
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου και σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου, του νοµίµου 
εκπροσώπου του. 

Επιπλέον ∆ικαιολογητικά 

 Τα νοµικά πρόσωπα προκειµένου να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 
προσκοµίσουν τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής τους και την προσωπική κατάσταση 
των εταίρων και επιπλέον τα ακόλουθα: 
?Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 
και συνδιαλλαγής, καθώς και ότι δεν έχει ασκηθεί αίτηση για τα ανωτέρω. 
?Πρακτικό Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση Α.Ε. ή απόφαση 
των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., µε την οποία : α) εγκρίνεται η συµµετοχή τους 
στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σε σύµπραξη, 
β) ορίζεται νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον συµµετέχοντα όλα 
τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. 

Σε περίπτωση συµµετοχής ενώσεως προσώπων ισχύουν και οι εξής:  προϋποθέσεις : α) ότι 
στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου, β) ότι όλα τα 
µέλη καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα καθώς και σε κάθε άλλο κράτος της Ε.Ε., γ) ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο σε περίπτωση που η προκήρυξη κατακυρωθεί σε ένωση 
προσώπων, υποχρεούται να περιβληθεί σε ορισµένη νοµική µορφή για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύµβασης. 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει υπογεγραµµένη 
την οικονοµική προσφορά αριθµητικώς σε Ευρώ και ολογράφως. Απαγορεύεται η χρήση 
διορθωτικού. 

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση και κηρύσσεται η έναρξη 
της παραλαβής των προσφορών. Παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιoν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας  Ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές (σηµειώνεται ότι στο 
πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και 
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, 
κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη 
διαδικασία του διαγωνισµού. 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν σε 
δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του 
πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Εάν κατά το στάδιο ανοίγµατος των 
δικαιολογητικών υπάρχουν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται να µεταθέσει την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών. 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει 
(µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει 
(τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την 
ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της 
προσφοράς. 
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Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. 

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους) και κατόπιν µονογράφει τα 
έγγραφα αυτά. 
Κατόπιν η Ε. ∆., ξεκινώντας από τον πρώτο φάκελο που κατατέθηκε, διαπιστώνει: 

     
    - αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό 

δικαίωµα. 

- ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων. 

- το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό και 

    - την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 5 της παρούσας (δικαιολογητικά συµµετοχής). 

Και συντάσσει πρακτικό ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών. Κατά του ανωτέρω 
πρακτικού είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από τους συµµετέχοντες εντός µίας ηµέρας. 
Εάν δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση 
προκειµένου να προχωρήσει η Ε. . στο επόµενο στάδιο. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της 
Οικονοµικής Προσφοράς για τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό. 
Μονογράφεται το πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των 
διαγωνιζοµένων. 
Εάν η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών δεν γίνει την ίδια µέρα, τότε αποσφράγιση θα 
γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους που έχουν 
προκριθεί µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε fax, ή έγγραφο τουλάχιστον µία 
ηµερολογιακή ηµέρα πριν τη συνεδρίαση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο θα εισηγείται 
και θα τεκµηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο 
αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του παρόντος σταδίου. Ακολουθεί η εξέταση τυχόν υποβληθεισών 
ενστάσεων και η έκδοση απόφασης επ’ αυτών εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής, µε την οποία 
οριστικοποιείται ο ανάδοχος. 

Άρθρο 6οΆρθρο 6οΆρθρο 6οΆρθρο 6ο    

Εκτός από την εγγύηση 10% επί του πάγιου ετήσιου µισθώµατος, ο πλειοδότης υποχρεώνεται να 
προσκοµίσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας και τη σύµβαση 
που θα συναφθεί και έτσι θα είναι αυτεπάγγελτα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή, για 
την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Με την υπογραφή της σύµβασης ο πλειοδότης 
υποχρεούται να προσκοµίσει απόσπασµα ποινικού µητρώου σε αντίθετη περίπτωση θα ζητηθεί 
αυτεπάγγελτα. 

Άρθρο 7οΆρθρο 7οΆρθρο 7οΆρθρο 7ο    

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αντικαθίσταται πριν την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µε 
άλλη ισόποση, µε το ποσό έξι (6) πάγια µηνιαία µισθώµατα (ως µίσθωµα θα υπολογισθεί αυτό 
που θα προκύψει από το αποτέλεσµα της διακήρυξης) και θα ισχύει για όσο διάστηµα ο µισθωτής 
παραµένει εντός του µισθίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και εντός των οριζόµενων 
από την προκήρυξη προθεσµιών καταβολή του µισθώµατος. 
Στον ανάδοχο η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αποδοθεί µετά τη λήξη της µίσθωσης εφόσον δεν 
υπάρξει κατά αυτού οποιαδήποτε αξίωση του ∆ήµου, προερχόµενη από την µίσθωση, διαφορετικά 
η εγγύηση θα συµψηφιστεί προς το ανάλογο µέρος των τυχόν απαιτήσεων του ∆ήµου. 
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Άρθρο 8οΆρθρο 8οΆρθρο 8οΆρθρο 8ο    

Ο ενοικιαστής που θα αναδειχθεί, υποχρεώνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση σ’ 
αυτόν της Απόφασης της ∆ηµοτικής Αρχής «περί έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας », 
να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, µαζί µε τον εγγυητή του. 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα αυτός, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του στο διαγωνισµό εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 
΄ 

Αρθρο 9οΑρθρο 9οΑρθρο 9οΑρθρο 9ο    

Σιωπηρή αναµίσθωση απαγορεύεται απολύτως, οσοδήποτε χρόνο µετά τη λήξη της µισθώσεως και 
αν παραµείνει ο µισθωτής στο µίσθιο. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και η ολική ή µερική 
υπεκµίσθωση του µισθίου, καθώς και η για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση τούτου σε τρίτους 
έστω και χωρίς αντάλλαγµα. 

΄Αρθρο 10ο΄Αρθρο 10ο΄Αρθρο 10ο΄Αρθρο 10ο    

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο και τις παραχωρούµενες σε αυτήν 
εγκαταστάσεις του σε καλή κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες φύλαξης , συντήρησης 
και καθαριότητας του χώρου που τις παραχωρείται, καταβάλλουσα την εν τοις ιδίοις 
καταβαλλόµενη επιµέλεια, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση ή και σε ανάκληση της 
παραχώρησης , που ρητώς ορίζεται ότι δεν υπάγεται στο καθεστώς των εµπορικών ή 
επαγγελµατικών µισθώσεων. 
 

       ΄Αρθρο 11οΑρθρο 11οΑρθρο 11οΑρθρο 11ο 

Ο ∆ήµος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα, να καταγγείλει µετά από προειδοποίηση ενός 
µήνα τη µίσθωση εάν ο µισθωτής καθυστερήσει το πολύ δέκα πέντε (15) ηµέρες στην καταβολή 
των µισθωµάτων από τις ηµεροµηνίες που ορίζει το άρθρο 3 και δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου 
΄ 

Άρθρο 12οΆρθρο 12οΆρθρο 12οΆρθρο 12ο    

Οποιαδήποτε φθορά κι εάν επέλθει κατά τον χρόνο της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να την 
τακτοποιήσει δίχως να ζητήσει από το ∆ήµο οποιαδήποτε υλική ή χρηµατική αποζηµίωση. Ο 
ενοικιαστής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 13οΆρθρο 13οΆρθρο 13οΆρθρο 13ο    

Ο ∆ήµος Φιλιατών δεν έχει καµία ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο χώρος που διαθέτει για εκµετάλλευση ή για την τυχόν ύπαρξη νοµικών ή 
πραγµατικών ελαττωµάτων αυτού. 
Ο µισθωτής αναλαµβάνει το χαρακτηρισµό του χώρου σύµφωνα µε τη δασική και την πολεοδοµική 
νοµοθεσία. 
Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στον διαγωνισµό σηµαίνει ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης 
του χώρου. 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται επίσης για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου ούτε 
υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή την λύση της µισθώσεως 
για οποιαδήποτε αιτία αναγόµενη στην ύπαρξη τυχόν οποιονδήποτε νοµικών ελαττωµάτων τούτου 
(µισθίου). 

Άρθρο 14οΆρθρο 14οΆρθρο 14οΆρθρο 14ο    

Απαγορεύεται κάθε αλλοίωση του χώρου από τον ενοικιαστή χωρίς προηγούµενη έγκριση του 
∆ήµου Φιλιατών και τη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Κάθε αναγκαία προσθήκη ή διαµόρφωση ή εγκατάσταση µηχανηµάτων και πάσης φύσεως 
συσκευών στο δηµοτικό χώρο που µισθώνεται από τον µισθωτή, παραµένει σε όφελος του χώρου 
µη δυναµένου του µισθωτού να αξιώσει αποζηµίωση για ότι κατασκεύασε στο δηµοτικό χώρο, 
δυναµένου του εκµισθωτή να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην πρότερη κατάσταση µε 
δαπάνες του µισθωτή. 
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Άρθρο 15οΆρθρο 15οΆρθρο 15οΆρθρο 15ο    

Τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού και ύδρευσης όπως επίσης χαρτόσηµα κ.τ.λ. βαρύνουν το 
τελευταίο πλειοδότη. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να αλλάξει επ’ ονόµατί του όλες τις συµβάσεις µε τις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Υ∆ΡΕΥΣΗ κ.λ.π). 

    

Άρθρο 16οΆρθρο 16οΆρθρο 16οΆρθρο 16ο    

Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων της παρούσας διακήρυξης, όπως και 
κάθε διένεξη που προκύπτει από τα ανωτέρω για τη µίσθωση αυτή υπάγεται στην αρµοδιότητα 
των ∆ικαστηρίων της Θεσπρωτίας. 
 

Άρθρο 17οΆρθρο 17οΆρθρο 17οΆρθρο 17ο    

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον τύπο και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του ∆ήµου Φιλιατών. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία, 
ηµέρες και ώρες γραφείου, στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 8 και στα τηλ. 2664-3-60160 & 2664-3-
60161.  

 

  

Ο ΠρόεδροςΟ ΠρόεδροςΟ ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος    

    Μηνάς ΠΜηνάς ΠΜηνάς ΠΜηνάς Παππάςαππάςαππάςαππάς 


