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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 14/2013
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆./τος 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-1981)

περί

καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας
δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006 «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010
«Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»)
4. Τις

διατάξεις

του

34/1995

(ΦΕΚ

Α΄30/10-02-1995),

όπως

αυτές

τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες του Ν. 2741/1999, σχετικά µε τις
εµπορικές µισθώσεις.
5. Την

αριθµ.

182/25-06-2013

[Α∆Α:ΒΛ4ΤΩΛ4-Ο86]

απόφαση

του

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η εκµίσθωση ∆ηµοτικής
έκτασης

στην

θέση

«Μουτουκάλα»,

που

βρίσκεται

στην

Τοπική

Κοινότητα Φούρκας του ∆ήµου Κόνιτσας.
6. Την

αριθ’

101/10-07-2013

[Α∆Α:ΒΛΒΠΩΛ4-9ΤΝ]

απόφαση

της

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

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση της δηµοτικής έκτασης
στην θέση «Μουτουκάλα», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φούρκας του
∆ήµου Κόνιτσας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ον
Περιγραφή ακινήτου
Πρόκειται για την δηµοτική έκταση 10.675.38 τ.µ. στη θέση «Μουτουκάλα»
της Τοπικής Κοινότητας Φούρκας όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε
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ηµεροµηνία Ιούνιος 2013 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός κ. Γκούντας
Απόστολος.
ΑΡΘΡΟ 2ον
Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική 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, 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 δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον
τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο
προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού,
παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
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.
ΑΡΘΡΟ 3ον
Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 19-Αυγούστου-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και από
ώρα

12:00

µέχρι

13:00,

στα

γραφεία

του

∆ήµου

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου- 2ος Όροφος),

Κόνιτσας

(αίθουσα

ενώπιον της αρµόδιας

επιτροπής δηµοπρασιών.
Σε περίπτωση

που η δηµοπρασία

αποβεί άγονος θα διεξαχθεί την επόµενη

∆ευτέρα (26-08-2013) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.
ΑΡΘΡΟ 4ον
∆ιάρκεια Εκµίσθωσης –Αναπροσαρµογή µισθώµατος
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια µε ηµεροµηνία
έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, χωρίς αναπροσαρµογή του
µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 5ον
Όριο Προσφοράς
Ως τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00) €
ετησίως.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη της προηγούµενης
τουλάχιστον κατά (5,00) €.
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.
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ΑΡΘΡΟ 6ον
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, βάσει του ∆.Κ.Κ. έχουν κατά
πρώτον οι δηµότες της Τοπικής Κοινότητας «ΦΟΥΡΚΑΣ», σε περίπτωση δε µη
εµφανισθέντων τοιούτων δικαιούνται συµµετοχής οι δηµότες των λοιπών Τοπικών
Κοινοτήτων του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 7ον
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας σαν εγγύηση γραµµάτιο σύστασης
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική Επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού ίσου µε το 10% της τιµής που ορίζεται στη
διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος ήτοι ποσό (10,00) €.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της
σύµβασης µε άλλη όµοια καλής εκτέλεσης της σύµβασης και ίση µε το ανωτέρω
ποσοστό επί του µισθώµατος που επιτεύχθηκε.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην
αρµόδια επιτροπή ∆ηµοπρασίας πριν της έναρξης του συναγωνισµού και πρέπει να
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο .
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 8ον
Υπογραφή πρακτικών - Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλέγγυος
και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της
σύµβασης και για όλο το χρόνο που θα διαρκέσει η µίσθωση.
Το αξιόχρεο του εγγυητή κρίνεται ελεύθερα από την αρµόδια επιτροπή
δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 9ον
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή της
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 10ον
Υπογραφή σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι
οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
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Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 11ον
∆ιατήρηση µισθίου
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου σε καλή
κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται
σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 12ον
Παράδοση µισθίου
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξη η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο
στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Με τη
λήξη της µίσθωσης αυτή λύεται αυτοδίκαια χωρίς να χρειάζεται προς τούτο
δικαστική απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 13ον
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου
από το µισθωτή καθώς και η αλλαγή χρήσεως του µισθίου.
ΑΡΘΡΟ 14ον
Καταβολή µισθώµατος
Το µίσθιο θα καταβάλλεται µία (1) φορά το χρόνο και όχι πέραν της 31/10
κάθε έτους και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του µισθώµατος πέραν
του χρόνου που απορρέει από τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος ο µισθωτής.
ΑΡΘΡΟ 15ον
Όλοι οι όροι της µισθώσεως θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε παράβαση
οποιουδήποτε όρου από τον µισθωτή συνεπάγεται την λύση της µισθώσεως χωρίς
να απαιτείται όχληση ή διαµαρτυρία του µισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 16ον
Όλοι οι όροι του παρόντος, που αφορούν την µίσθωση, θα περιληφθούν
στην σύµβαση µισθώσεως που θα υπογραφεί. Οι όροι τροποποιούνται µόνο µε νέα
γραπτή συµφωνία µε την διαδικασία που προβλέπει ο νόµος.
ΑΡΘΡΟ 17ον
Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Η τελική αποδοχή ή η απόρριψη του αποτελέσµατος των διαγωνισµών είναι
στην απόλυτη κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία δεν χρειάζεται να
αιτιολογήσει την απόφασή της.
ΑΡΘΡΟ 18ον
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,
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στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου. Η διακήρυξη
εφηµερίδα.

δεν θα δηµοσιευθεί στην

ΑΡΘΡΟ 19ον
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
υπέρ τρίτων κρατήσεις για την εξόφληση των µηνιαίων µισθωµάτων, βαρύνουν
τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 20ον
Επανάληψη δηµοπρασίας
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 τη ∆ηµαρχιακή 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 ελάχιστον δε όριο προσφοράς
ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του
δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και
δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας 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.
ΑΡΘΡΟ 21ον
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.
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας

Γαργάλας Παναγιώτης
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