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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 01/2013
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας, έχοντας υπόψη:
Την

αριθµ.

213/06-09-2013

[Α∆Α:Β4Σ9ΩΛ4-Μ24]

απόφαση

του

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η εκµίσθωση του δηµοτικού
ακινήτου (Ξενώνας), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αµαράντου του
∆ήµου Κόνιτσας.
Την

αριθ’

142/06-09-2013

[Α∆Α:Β4ΣΛΩΛ4-ΦΓ6]

απόφαση

της

Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αποφασίστηκε ο καθορισµός των όρων
διεξαγωγής της πλειοδοτικής δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο

πλειοδοτικό

διαγωνισµό

για την εκµίσθωση του δηµοτικού

ακινήτου που βρίσκεται Τοπική Κοινότητα Αµαράντου του ∆ήµου Κόνιτσας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ον
Περιγραφή ακινήτου
Πρόκειται για τον κύριο χώρο του δηµοτικού ακινήτου (ξενώνα) που
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Αµαράντου, ∆ήµου Κόνιτσας
και αποτελείται από ισόγειο χώρο που περιλαµβάνει εστιατόριο, µε τραπεζαρία,
κουζίνα, ρεσεψιόν και WC και όροφο αποτελούµενο από πέντε δωµάτια και 5 WC,
εξωτερική αποθήκη και λεβητοστάσιο,

όπως απεικονίζεται στα σχέδια της

οικοδοµής άδειας
ΑΡΘΡΟ 2ον
∆ιάρκεια µίσθωσης ακινήτου
Η µίσθωση ορίζεται για εννέα (9) έτη και αρχίζει από την πρώτη του µηνός
µετά την υπογραφή του συµφωνητικού και λήγει µετά την παρέλευση του
παραπάνω διαστήµατος, οπότε ο µισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει τα
εκµισθωµένα ακίνητα αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζηµίωση του εκµισθωτή.
Σιωπηρή αναµίσθωση ή ανανέωση ή παράταση του χρόνου διάρκειας της
µίσθωσης αποκλείεται. Η χρήση των µισθίων ακινήτων που ενδεχοµένως γίνει από
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τον µισθωτή και µετά την λήξη της µισθώσεως δεν λογίζεται ως ανανέωση ή
σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της διάρκειας της µισθώσεως.
ΑΡΘΡΟ 3ον
Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 27-Μαρτίου-2013 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα
10:00 µέχρι 11:00, στα γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας (αίθουσα συνεδριάσεων
∆ηµοτικού

Συµβουλίου-

2ος

Όροφος),

ενώπιον

της

αρµόδιας

επιτροπής

δηµοπρασιών.
Σε περίπτωση

που η δηµοπρασία

αποβεί άγονος θα διεξαχθεί την επόµενη

Τετάρτη (03-04-2013) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ον .
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσει στην
επιτροπή της δηµοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί του ελαχίστου ορίου
πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 120,00 €, τούτου υπολογιζόµενου προκειµένου
µεν για χρόνο µικρότερο του έτους επί ολόκληρου του χρόνου της µίσθωσης,
προκειµένου δε για χρόνο µεγαλύτερο του έτους, όπως στην προκειµένη
περίπτωση, επί ενός έτους τουλάχιστον.
Το παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης σε γραµµάτιο σύστασης
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην
δηµοπρασία ή άλλον

που να ενεργεί

για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου

οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισµού Κοινής Ωφελείας, που να
αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες.
Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συµµετέχοντες και µη
πλειοδοτήσαντες, µετά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως, σε κάθε δε
περίπτωση εντός εξήντα (60) ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ον .
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό
∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες,
ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα.
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Οι συµµετέχοντας µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα
εξής δικαιολογητικά:
Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο -4- της
παρούσης απόφασης.
Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνοµικής
ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν
είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού
µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωµένο
απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο αποφασίζεται η συµµετοχή
στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει
την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και
διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που
έχουν σχέση µε την παρούσα
Πιστοποιητικά

ασφαλιστικής & φορολογικής ενηµερότητας του

συµµετέχοντος καθώς και του εγγυητή.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου των φυσικών προσώπων και των
διαχειριστών των οµορρύθµων, ετερορρύθµων, ετερορρύθµων εταιριών και
ΕΠΕ και µελών του ∆.Σ. των Α.Ε., που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, προ του
διαγωνισµού, δίµηνο.
Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης του Ποινικού Μητρώου, ο
υποψήφιος

πρέπει

να

καταθέσει

υπεύθυνη

δήλωση

όπου

θα

συµπληρώνονται µε λεπτοµέρεια όλα τα προσωπικά του στοιχεία και
ο τόπος γέννησής του, µε την οποία θα δίδει
υπηρεσία

του

διαγωνισµού

να

αναζητήσει

εξουσιοδότηση στην
από

την

αρµόδια

Εισαγγελία του τόπου γέννησής του απόσπασµα του ποινικού του
µητρώου.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το
οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε

πτώχευση

ή

έκδοσης

απόφασης

αναγκαστικής

εκκαθάρισης

ή

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι
έλαβαν γνώση του χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί και ειδικότερα των
κτιριακών εγκαταστάσεων
Προκειµένου περί εταιριών, αντίγραφο του καταστατικού συστάσεως
και πιστοποιητικό περί µη λύσης τους.
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Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης
και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο.
1. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής του
συµµετέχοντος.
2. Το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία.
3. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία περί µη οφειλής του εγγυητή.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ον
Εξουσιοδότηση προσώπου συµµετοχής στον διαγωνισµό
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του

διαγωνισµού, στην οποία

πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ον .
Αποκλεισµός στο διαγωνισµό
Αποκλείονται από την δηµοπρασία οι οφειλέτες του ∆ήµου και όσοι δεν
προσκοµίσουν κατά την διενέργεια την δηµοπρασίας βεβαίωση της αρµόδιας
∆.Ο.Υ ότι εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ον .
Όριο πρώτης προσφοράς και τρόποι αναπροσαρµογής
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό
των εκατό ευρώ (100,00 €)
Το µίσθωµα θα µείνει σταθερό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 176/05-072010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την ηµέρα υπογραφής του
συµφωνητικού µέχρι τις 31/12/2015.
Μετά θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 5% υπολογιζόµενη κάθε φορά στο
προηγουµένως καταβαλλόµενο µίσθωµα.
Θα καταβάλλεται στο ∆ήµο προκαταβολικά ανά τρίµηνο. Το πρώτο τρίµηνο
θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού.
Ο µισθωτής βαρύνεται και µε το τέλος χαρτοσήµου.
ΑΡΘΡΟ 9ον
Συµµετοχή στο διαγωνισµό
Οι ενδιαφερόµενοι, για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να
παρουσιαστούν τη συγκεκριµένη ηµέρα και µέχρι την προβλεπόµενη από τη
διακήρυξη ώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας µε τα
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απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου -5-, µαζί µε αξιόχρεο εγγυητή και να
δηλώσουν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Μετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται από το άρθρο -9- της παρούσας
διακήρυξης, για αποδοχή εκ µέρους του ∆ήµου των αιτήσεων εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν διαβιβάζονται στην επιτροπή που
προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.∆. 270/81.
Η ∆ηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ηµέρα
και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η ∆ηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από
τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή ή επίδοση προσφορών. Για
συνέχιση της δηµοπρασίας πέρα από την ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη
αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα
πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφώνησης µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε
δέσµευση µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται κατά δέκα (10)
ευρώ από την προηγούµενή της.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την
Οικονοµική Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρµόδιο,
σύµφωνα µε το Νόµο, όργανο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Επανάληψη δηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία θα επαναληφθεί µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης.
Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου:
α)

Όταν τα αποτέλεσµα δεν εγκριθούν από το αρµόδιο όργανο, λόγω

ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά την διενέργεια
της δηµοπρασίας.
β)

Όταν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης της

αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, όπως και όταν µετά τη κοινοποίηση στον
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τελευταίο πλειοδότη της απόφασης της ∆ιοικητικής Αρχής µε την οποία εγκρίνεται
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, αυτός δεν προσέλθει για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης.
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη
του ∆ήµου, που αναφέρεται στους

όρους

της

πρώτης διακήρυξης

και

δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της
δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 12ον
Ενστάσεις κατά διακήρυξης & διαγωνισµού
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στα γραφεία
του ∆ήµου Κόνιτσας, στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή άλλο εξουσιοδοτηµένο µέλος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή αρµόδιο υπάλληλο, εγγράφως, µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
που θα γίνει ο διαγωνισµός.
Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή του
∆ήµου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισµός.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή
δηµοπρασιών.
ΑΡΘΡΟ 13ον
Χρήση µισθίου
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί για κάθε επαγγελµατική χρήση υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, εκτός από ιχθυοπωλείο, γραφείο κηδειών και για συναφείς προς
τα ανωτέρω επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Απαγορεύεται ρητά η υποµίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο.
Απαγορεύεται η χρήση του µισθίου ως οικογενειακής κατοικίας του
µισθωτή.
Απαγορεύεται στον µισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή
µεταρρύθµιση του µισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Κόνιτσας.
Ο µισθωτής έλεγξε την πραγµατική και νοµική κατάσταση του κτιρίου και το
βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση που πρόκειται να
λειτουργήσει, υποχρεώνεται δε µετά την λήξη της µίσθωσης και την αποχώρησή
του, να το παραδώσει στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.
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ΑΡΘΡΟ 14ον
Άδειες λειτουργίας µισθίου
Ο µισθωτής θα εφοδιασθεί µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας µε
δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο µισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει
την απαιτούµενη άδεια, ο εκµισθωτής (∆ήµος Κόνιτσας) δεν φέρει καµία
απολύτως ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 15ον
Ώρες λειτουργίας µισθίου
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί όλες τις µέρες του χρόνου,
καθηµερινές και αργίες, να τηρεί το συνηθισµένο ωράριο ανάλογα µε την κίνηση
των πελατών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 16ον
Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί
κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µε
τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά ή
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, άνευ δικαστικής παρέµβασης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος του καθώς και του εγγυητή του,
ενεχοµένων και των δύο για την επιπλέον διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από της προηγουµένης αυτής.
Α Ρ Θ Ρ Ο 17ον
Μη καταβολή αποζηµίωσης λόγω µη έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας
Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα

δεν αποκτά για αποζηµίωση

λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας

από τα κατά τον νόµο

αρµόδια όργανα.
Από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της ∆ιοικητικής Αρχής
στον τελευταίο πλειοδότη η σύµβασης θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 18ον
Εγγύηση τήρησης όρων σύµβασης
Η εγγυητική επιστολή του άρθρου -4- του παρόντος αντικαθίσταται, µετά
την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλη, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί
του επιτευχθησοµένου µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της
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εντός των υπό της διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του
µισθώµατος.
Η εγγύηση αυτή δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να συµψηφιστεί µε τα
µισθώµατα ή άλλες οφειλές.
ΑΡΘΡΟ 19ον
∆ιατήρηση µισθίου
Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το µίσθιο ακίνητο σε άριστη κατάσταση
τηρώντας τις νοµικές διατάξεις που αφορούν

τα καταστήµατα εν γένει

υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου,
υδραυλικές κλπ σε άριστη λειτουργία µέχρι την ηµέρα λήξης της µίσθωσης, πρέπει
επίσης να κάνει καλή χρήση του µισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά,
φθορά ή βλάβη στο µίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε µέλη της οικογένειάς
του, είτε προστεθέντα από αυτόν πρόσωπα. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το
µίσθιο καθαρό, να το χρησιµοποιεί µε τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την
υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των γειτόνων ή κατοίκων.
ΑΡΘΡΟ 20ον
Λογαριασµοί µισθίου
Με την έναρξη της µίσθωσης, οι µετρητές νερού (υδρόµετρο) και ρεύµατος
(ρολόϊ ∆ΕΗ) θα µεταφερθούν στο όνοµα του µισθωτή µε ευθύνη του και οι
δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 21ον
Υποχρεώσεις µισθωτή – Έλεγχος µισθίου
•

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις τυχόν

υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση,
αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση.
•

Ο µισθωτής σε περίπτωση λύσης ή λήξης της µίσθωσης δεν δικαιούται από

τον εκµισθωτή καµιάς αποζηµιώσεως για οποιοδήποτε δαπάνη προέβη στο µίσθιο
ή εξαιτίας της µισθώσεως. Όλες οι κτιριακές,

βοηθητικές και µηχανολογικές

εγκαταστάσεις παραµένουν στο µίσθιο υπέρ του εκµισθωτού.
•

Ο ∆ήµος (εκµισθωτής) δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται κατά τη διάρκεια

της µίσθωσης σε επισκευές του µισθίου ακινήτου

έστω και αν αυτές είναι

αναγκαίες. Για τις επισκευές αυτές βαρύνεται και υποχρεούται ο µισθωτής.
Οποιαδήποτε παρέµβαση στο µίσθιο γίνεται απαραίτητα µε έγγραφη συναίνεση
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του ∆ήµου. Οι δαπάνες των εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή και θα
παραµείνουν στην λήξη της µίσθωσης υπέρ του µισθίου.
•

Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται αµέσως στις γραπτές υποδείξεις

του ∆ηµάρχου.
•

Ο ∆ήµαρχος µπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του µισθωτή για την τήρηση

των όρων της µισθώσεως σε οποιοδήποτε δηµοτικό σύµβουλο, ή στον εκπρόσωπο
της Τοπικής Κοινότητας.
•

Ο µισθωτής οφείλει να λειτουργήσει τον εκµισθούµενο χώρο µέσα σε τρεις

µήνες από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 22ον
Περιπτώσεις λύσης σύµβασης
Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος και των κοινοχρήστων
δαπανών,

των

τελών

του

∆ήµου,

και

των

λοιπών

λογαριασµών

που

προαναφέρονται, καθώς και η µη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι
οποίοι όλοι συµφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωµα στον
εκµισθωτή να καταγγείλει άµεσα την µίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την
απόδοση του µισθίου, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆.
•

Σε καµιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα µισθώµατα.

•

Κάθε

παράβαση

συµφωνηθέντος

όρου

συνεπάγεται

την

λύση

της

µισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαµαρτυρία προς τον µισθωτή.
•

Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπονται από το παρόν ισχύουν οι διατάξεις

του ∆ηµοτικού Κώδικα και του νόµου περί µισθώσεων.
Α Ρ Θ Ρ Ο 23ον
Τρόπος δηµοσίευσης διακήρυξης
Η

παρούσα

διακήρυξη

δηµοσιεύεται

µε

φροντίδα

του

∆ηµάρχου,

τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, δια
τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στην ξώθυρα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος,
στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου.
Περίληψη της διακηρύξεως σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και επειδή για το συγκεκριµένο ακίνητο

δεν συντρέχουν λόγοι

σπουδαιότητας, περίληψη της διακήρυξης δεν θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 24ον
Έξοδα δηµοπρασίας
Τα τυχόν έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης και γενικά τα πάσης φύσεως
έξοδα της δηµοπρασίας, τα έξοδα συντάξεως και υπογραφής του σχετικού
µισθωτηρίου, µαζί µε τα απαιτούµενα αντίγραφα, χαρτόσηµα, όροι και γενικά οι
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υπέρ τρίτων κρατήσεις για την εξόφληση των µηνιαίων µισθωµάτων, βαρύνουν
τον τελευταίο πλειοδότη.
Α Ρ Θ Ρ Ο 25ον
Κάθε θέµα σχετικό µε την εν λόγω µίσθωση και το οποίο δεν ρυθµίζεται
από τους όρους της παρούσας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ.114Α /8-6-2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 καθώς και του Π.∆.
270/30-3-1981.
Α Ρ Θ Ρ Ο 26ον
Ο µισθωτής θα αναλάβει,

αν απαιτηθεί, την επισκευή του ακινήτου µε

δαπάνες του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Κόνιτσας, κατόπιν

αιτήµατός του και έγκρισης από το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο και σύµφωνα µε µελέτη που θα συνταχθεί από τον ∆ήµο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 27ον
Με την υπογραφή της σύµβασης θα καταρτιστούν πρωτόκολλα παραλαβής
– παράδοσης του κτιρίου.

Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας

Γαργάλας Παναγιώτης
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