
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.105/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ.
           στην Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
   

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα
από  την  αρ.πρωτ.3764/23-02-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.Ροπόκης Ευάγγελος
     2.  Νέσσερης Χρήστος 2.Κατέρης Κωνσταντίνος
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     6.  Παππάς Δημήτριος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα,  παρουσίασε  την εισήγηση  του Γραφείου Δημοτικής
Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Πασσά Αμαλία), που έχει ως
εξής: 
  «....Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ.75/2018  Απόφασή του ενέκρινε την εκμίσθωση με
δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Άνω
Ράχης, Δημ. Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας ώστε να γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος ΒΟΧ
της  εταιρείας  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  και  τοποθέτηση κατόπτρου,  προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες
υπηρεσίες ευρυζωνικότητας στον οικισμό.
   Συγκεκριμένα η εγκατάσταση αποτελείται από: 
-Την τοποθέτηση νέου κατόπτρου τεχνολογίας  WiMAX σε στύλο ΟΤΕ, για παροχή υπηρεσιών
internet.
-Καμπίνα  τύπου  RAYCAP-BOX,  μέσω της  οποία  εξυπηρετείται  τηλεπικοινωνιακά  με  σταθερή
τηλεφωνία ο οικισμός, που τοποθετείται εντός του υφιστάμενου κτιρίου διαστάσεων 0,54 μ Χ
0,80 μ.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. για την εκμίσθωση
θέσης απαιτείται η διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Καλείτε η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.....». 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ. 75 /2018 AΔΣ
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης ως
εξής:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο  της  μίσθωσης  είναι  η  μίσθωση  δημοτικής  έκτασης  εμβαδού   17,00  τ.μ., που
βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Άνω Ράχης,  Δ.E Λούρου,  Δήμου  Πρέβεζας  ώστε  να  γίνει
αντικατάσταση  του  υπάρχοντος  ΒΟΧ της  εταιρείας  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  και  τοποθέτηση  κατόπτρου,
προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες ευρυζωνικότητας στον οικισμό. Συγκεκριμένα η
εγκατάσταση αποτελείται από: 
-Την τοποθέτηση νέου κατόπτρου τεχνολογίας  WiMAX σε στύλο ΟΤΕ, για παροχή υπηρεσιών
internet.
-Καμπίνα  τύπου  RAYCAP-BOX,  μέσω της  οποία  εξυπηρετείται  τηλεπικοινωνιακά  με  σταθερή
τηλεφωνία ο οικισμός, που τοποθετείται εντός του υφιστάμενου κτιρίου διαστάσεων 0,54 μ Χ
0,80 μ.

Άρθρο 2ο
Το δημοτικό ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού
και  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  για  την  στέγαση  μηχανημάτων  που  θα  συντελέσουν  να
υλοποιηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα της αναβάθμισης των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών  σε  απομακρυσμένες  περιοχές  για  την  Τηλ/κή  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  των
παραπάνω  περιοχών  και  της  ευρύτερης  περιοχής.  Προκειμένου  η  ανωτέρω  περιγραφόμενη
χρήση του μισθίου να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η μισθώτρια έχει το δικαίωμα
να  περιφράσσει,  καλύπτει,  προστατεύει  ή  με  κάθε  κατάλληλο  μέσο  διαφυλάσσει  τις
εγκαταστάσεις της. Επίσης με δικές της δαπάνες θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικό
φρούρησης των εγκαταστάσεών της εάν τούτο κριθεί απαραίτητο από την ίδια. Η μισθώτρια
υποχρεούται  να  βεβαιώνει  ότι  οι  εγκαταστάσεις  της  και  κάθε  εκπεμπόμενη  από  αυτές
ακτινοβολία είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί ορίων ακτινοβολίας. Η
μισθώτρια θα απομακρύνει τις εγκαταστάσεις της σε περίπτωση που υποχρεωθεί με τελεσίδικη
απόφαση του Αρμόδιου Δημόσιου Φορέα (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), οπότε και η
μίσθωση θα λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη.
Ο εκμισθωτής  θα  επιτρέψει  στη μισθώτρια  να  περάσει,  εφόσον κριθεί  απαραίτητο  από  την
τελευταία, δια μέσου της υπολοίπου ιδιοκτησίας του καλώδια για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
στο χώρο των μηχανημάτων και κεραιών, καλώδια γείωσης, τηλεφωνικά καλώδια, καθώς και
καλώδια οπτικών ινών, με έξοδα της μισθώτριας.
Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως
που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει
τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη
του χρόνου της μισθώσεως.
Άρθρο 3ο
Ο  μισθωτής  είναι  υπεύθυνος  για  την  ασφάλεια  και  τη  συντήρηση  του  κτίσματος,  για  την
εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία,  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  που  θα  τοποθετηθούν
(ηλεκτρικής,  τηλεφωνικής,  κ.τ.λ)  βαρύνεται  με  τις  σχετικές  δαπάνες  και  είναι  απόλυτα
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προξενηθεί από αυτές σε πρόσωπα ή πράγματα.
Άρθρο 4ο
Η δημοπρασία  είναι  φανερή  και  προφορική,  και  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο  Πρέβεζας ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής,  την 7η Μαϊου 2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00-11.30 και μπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα,
εφ' όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται
στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοματεπώνυμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο
στους  επόμενους  και  επιβαρύνει  υποχρεωτικά  τον  τελευταίο  πλειοδότη.  Αν  κάποιος  παίρνει
μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή
πριν  αρχίσει  ο  διαγωνισμός  και  να  καταθέσει  σχετικό  πληρεξούσιο,  αλλιώς  θεωρείται  ότι
συμμετέχει για δικό του λογαριασμό. Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι  έγγραφο και να φέρει
βεβαία χρονολογία. Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία δύο ή περισσότερα πρόσωπα
μαζί. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται τα πρόσωπα αυτά σαν συμμισθωτές και καθένα έχει τις
ίδιες υποχρεώσεις με το μεμονωμένο μισθωτή ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε
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περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων να προσκομίζονται κατά την ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας τα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.

Άρθρο 5ο
Η μίσθωση είναι ορισμένου χρόνου, η διάρκειά της ορίζεται σε εννέα (9)χρόνια, αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία με τη
συμπλήρωση των εννέα (9) χρόνων.
Άρθρο 6ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00),
με ετήσια αναπροσαρμογή κατά ποσοστό ίσο με 100% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που
δίνει  η  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  της  Ελλάδας. Σε  περίπτωση  αρνητικού  τιμάριθμου  το
μίσθωμα δεν θα μειώνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο
μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.
Αρθρο 7ο
7.1 Εγγυήσεις συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας
δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και
δανείων, ίση με 10% επί του ορίου της αρχικής προσφοράς, ήτοι το ποσό των τετριακοσίων
πενήντα ευρώ (450,00 €). Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο, εφόσον
δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού,
με  εξαίρεση  την  Εγγυητική  Επιστολή  του  πλειοδοτήσαντος,  που  θα  επιστρέφεται  με  την
υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση, εκ μέρους του, των από αυτήν προβλεπομένων
εγγυήσεων. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με
άλλη σε ποσοστό 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί.
7.2. Εγγυήσεις Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Μίσθωσης
Για  την  καλή  εκπλήρωση  των  όρων  της  Σύμβασης  Μίσθωσης,  ο  υποψήφιος  Μισθωτής
υποχρεούται  κατά  την υπογραφή της  Σύμβασης  και  για  όλη τη  διάρκεια  που θα  διαρκεί  η
μίσθωση,  να έχει  κατατεθειμένη  στο  Δήμο  Εγγυητική  Επιστολή,  ισόποση προς  το 10% της
συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης. Σε περίπτωση που
προσκομισθεί  εγγυητική  επιστολή  που  λήξει  κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης,  ο  μισθωτής
υποχρεούται να ανανεώσει αυτή εγκαίρως και άνευ οχλήσεώς του. Σε περίπτωση που η μίσθωση
διαρκέσει  και  πέραν  της  συμβατικής  διάρκειας  αυτής,  η  εγγυητική  επιστολή  θα  πρέπει  να
αντικατασταθεί  από  άλλη  ισόποση  προς  το  10%  των  υπολειπομένων  ενοικίων  μέχρι
συμπληρώσεως 9 ετίας, όπως αυτά θα έχουν προσδιορισθεί από νέα σύμβαση ή το νόμο. Η
εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο
λύση της Σύμβασης και  εφόσον δεν συντρέχει  εύλογος αιτία κατάπτωσής της.  Οποιαδήποτε
παράβαση του όρου αυτού και ιδία η μη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής,
παρέχει  το  δικαίωμα  στο  Δήμο  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  και  να  καταστήσει  εξωστέο  το
Μισθωτή.
Άρθρο 8ο
8.1. Δικαιολογητικά
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
8.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής
ελάχιστης συμβατικής αξίας, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο
εγγυητή  ο  οποίος  θα  υπογράψει  μαζί  του τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  ώστε  να  καταστεί
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης.
8.3. Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου
α. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι  Α.Ε.  : Κωδικοποιημένο καταστατικό, ή αρχικό καταστατικό,
καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.,  βεβαίωση της αρμόδιας
Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Εμπορίου  (σήμερα  Ανάπτυξης)  ότι  το  καταστατικό  δεν
τροποποιήθηκε, ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές, ανακοίνωση
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Φ.Ε.Κ. Και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Α.Ε.,  με  το  οποίο  αποφασίζεται  η  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό,
ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο
Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη

ΑΔΑ: 72ΤΦΩΞΧ-ΓΘ8



διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
β. όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι  Ε.Π.Ε. : Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό,
καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., βεβαίωση του αρμόδιου
Δικαστικού Γραμματέα του οικείου  Πρωτοδικείου  περί  κατάθεσης  του Καταστατικού και  των
τυχών  τροποποιήσεών  του  που  έγιναν  μετά  την  έκδοση  αυτού,  απόφαση  της  Γενικής
Συνέλευσης  των  Εταίρων,  με  την  οποία  αποφασίζεται  η  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  και
καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά
καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με
τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
γ. όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): καταστατικό και οι τυχόν
τροποποιήσεις του, με τη βεβαίωση του Δικαστικού Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου για μη
δημοσίευση άλλων και  έγκριση του ή των Διαχειριστών,  που καθορίζει  το/τα πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον Αντίκλητο.
δ.  όταν  ο  Διαγωνιζόμενος  είναι  φυσικό  πρόσωπο  και  δεν  καταθέτει  αυτοπροσώπως  την
προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια αρχή
του γνήσιου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό Αντικλήτου.
Σε  περίπτωση  Αλλοδαπής  Επιχείρησης,  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά  που  ισχύουν  στη  χώρα
εγκατάστασης  της  Επιχείρησης  και  βεβαίωση  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  έκδοσης  ή
γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.
8.4. Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)
Πιστοποιητικό  Γραμματείας  Πρωτοδικών,  του  τελευταίου  διμήνου,  της  έδρας  του
διαγωνιζομένου, ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  έχει  κηρυχθεί  σε  κατάσταση  πτώχευσης  ούτε  τελεί  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και
ανάλογο  Πιστοποιητικό  ότι  δεν  εκκρεμεί  αίτηση  για  την  κήρυξη  του  διαγωνιζομένου  σε
κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
8.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας
Προκήρυξης, και των γραπτών τροποποιήσεών τους, που τυχόν θα γίνουν από το Δήμο και θα
γίνουν  γνωστές  δια  του  τύπου  στους  παραλήπτες  της  παρούσας  πριν  από  την  ημερομηνία
υποβολής προσφορών, καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο ως προς το
κτίριο και εγκαταστάσεις του για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους
αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του.
8.6. Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Αποδεικτικό  Φορολογικής,  Δημοτικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  έναντι  του  Ελληνικού
Δημοσίου, του Δήμου και Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν
υποχρεούται  κατά  την  ελληνική  νομοθεσία  σε  υποβολή  φορολογικής  δήλωσης,  Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 για αυτό.
8.7. Ποινικό Μητρώο
Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  ή  προκειμένου  περί
Αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ανάλογο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος  δεν  έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα  κλοπής,  δόλιας  χρεοκοπίας,  υπεξαίρεσης
απάτης, απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών, εγκλήματα
κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας εθνικού νομίσματος με
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  καθώς  και  πιστοποιητικό  της  Εισαγγελίας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι δεν διώκεται για τα ίδια. Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν (ανάλογα με τη νομική
υπόσταση  του  διαγωνιζόμενου)  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Α.Ε.  ή  τους
διαχειριστές Ε.Π.Ε. η τα ομόρρυθμα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., ή τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν
μέρος στο Διαγωνισμό χωριστά ή ως μέλη Κοινοπραξίας.
8.8. Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας
Σε  περίπτωση  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  Κοινοπραξίας,  το  κάθε  μέλος  της  ξεχωριστά  θα
υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή.
Επίσης  κάθε  μεμονωμένο  μέλος  της  Κοινοπραξίας  θα  καταθέσει  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.
1599/86,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  οι  συμμετέχουσες  Επιχειρήσεις  ή  τα  άτομα  που
συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη
μίσθωση και εκμετάλλευση της υπόψη μονάδας του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του
Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον,
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μέχρι  τη  σύσταση  της  προβλεπόμενης  Α.Ε.  και  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  εφόσον  η
Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Άρθρο 9ο
Τα  πρακτικά  μετά  το  τέλος  της  δημοπρασίας  υπογράφονται  από  την  Επιτροπή,  από  τον
τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος, υπογράφουν γι'
αυτόν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δημοπρασία, τα οποία καλεί η επιτροπή και βεβαιώνουν
στο πρακτικό ότι  ο τελευταίος  πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. Ο
τελευταίος  πλειοδότης  και  ο  εγγυητής  του  είναι  υποχρεωμένοι  να  δηλώσουν  την  ακριβή
διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το Δήμο Πρέβεζας,
άλλως διορίζουν νόμιμο αντίκλητο αυτών τον γραμματέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Άρθρο 10ο
Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή, μέχρι δε να εγκριθούν
ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος με τον εγγυητή του για την προσφορά του, χωρίς
να μπορεί  να προβάλει  δικαίωμα παραίτησης ή αποζημίωσης από το Δήμο εξ αιτίας της  μη
έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή καθυστέρησης της
έγκρισής του.
Άρθρο 11ο
Η δημοπρασία γνωστοποιείται  με διακήρυξη του Δημάρχου που δημοσιεύεται  με επικόλληση
αντιγράφου της στο Δημοτικό Κατάστημα και στη Διαύγεια.
Άρθρο 12ο
Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αν:  α)το
αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορης προσφοράς ή
σφάλματος κατά τη διενέργειά της. β)μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, ο
τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, γ)μετά την
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δε
έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, δ)δεν
αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης
της  σύμβασης  ε)  βάσιμα  προκύπτει  η  υπόνοια  συνεννοήσεως  ή  συμπαιγνίας  μεταξύ  των
πλειοδοτών  με  αποτέλεσμα  να  γίνει  η  εκμίσθωση  χωρίς  πραγματικό  συναγωνισμό.  Στην
περίπτωση αυτή η αρμόδια για τη δημοπρασία επιτροπή εκθέτει στα πρακτικά τα όσα συνέβησαν
καθώς και τη γνώμη της γι' αυτά. Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται
σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς
ορίζεται  το  ποσό που προσφέρθηκε  απ'  αυτόν δυνάμενο  να μειωθεί  μόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Αντιπροσφορές κατά νόμο δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 13ο
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της
απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  σχετικά  με  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  της
δημοπρασίας, να παρουσιαστεί μαζί με τον εγγυητή του στο Δημοτικό κατάστημα για τη σύνταξη
του συμφωνητικού μίσθωσης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του μισθίου. Από
την ημερομηνία των δύο αυτών εγγράφων, αρχίζει η μίσθωση και η υποχρέωση καταβολής του
μισθώματος. Αν ο μισθωτής δεν παρουσιαστεί με τον εγγυητή του μέσα στην προθεσμία αυτή, η
σύμβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του
Δήμου και ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος
και για τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης που υπολογίζονται με βάση την
προσφορά τους.
Άρθρο 14ο
Η καταβολή του μισθώματος του άρθρου 6 θα γίνεται με τον εξής τρόπο: Το ετήσιο μίσθωμα
βεβαιώνεται ολόκληρο σε βάρος του μισθωτή και καταβάλλεται απ' αυτόν στο Ταμείο του Δήμου
Πρέβεζας σε μία δόση την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού εκάστου έτους
μαζί με το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου και ποσοστού υπέρ Ο.Γ.Α. χωρίς καμιά ειδοποίηση από
τον Δήμο Πρέβεζας.
Αν ο μισθωτής καθυστερήσει την πληρωμή του μισθώματος πέρα των δύο μηνών, την πρώτη
του επόμενου μήνα κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος. Σε περίπτωση έκπτωσης του ενοικιαστή, η
εγγύηση που κατατέθηκε εκπίπτει υπέρ του Δήμου και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος
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αυτού  και  του  εγγυητή  του.  Για  κάθε  καθυστέρηση  καταβολής  του  μισθώματος,  ο  ενοικιαστής  είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει την προβλεπόμενη νόμιμη αύξηση που αρχίζει από τη μέρα που έπρεπε να
γίνει η κάθε κατάθεση, χωρίς να απαλλάσσεται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Για την
είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων δικαιούται ο Δήμος να προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα από το
Νόμο αναγκαστικά μέτρα κατά του ενοικιαστή και του εγγυητή του.
Άρθρο 15ο
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς
ευθύνεται για αποζημίωση.
Άρθρο 16ο
Ο Δήμος δεν φέρει  καμία ευθύνη απέναντι  στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση της οποίας ο
μισθωτής έχει λάβει γνώση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, ούτε επομένως υποχρεώνεται απ' εδώ και
πέρα για την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε για τη λύση της μίσθωσης.
Άρθρο 17ο
Ο Δήμος δεν φέρει  καμία ευθύνη απέναντι  στον μισθωτή ούτε έχει  υποχρέωση αποζημίωσης,  αν δεν
μπορεί να παραδώσει σ' αυτόν το μίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εμποδίου.
Άρθρο 18ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που ήθελε τυχόν προκληθεί από
πτώση κτίσματος, της κεραίας, των επιτόνων της, των αντηρίδων στηρίξεως και από οποιοδήποτε εν γένει
αντικείμενο που θα βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο χώρο ή θα έχει σχέση με την παρούσα μίσθωση. Σε
περίπτωση που η ύπαρξη των εγκαταστάσεων του μισθωτή δημιουργεί προβλήματα στις υφιστάμενες και
μελλοντικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας, ή σε περίπτωση που ο προς μίσθωση χώρος θεωρηθεί
απαραίτητος για το Δήμο, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο μισθωτής παραδίδει αμέσως ελεύθερο το
μίσθιο.
Άρθρο 19ο
Ο μισθωτής  υποχρεούται  με  τη  λήξη  της  μισθώσεως  να  παραδώσει  το  μίσθιο  χωρίς  αντίρρηση  στην
κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις
οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο μίσθιο που παραμένουν προς όφελος του μισθίου, ανεξάρτητα από
την αξία τους. Σε περίπτωση που δεν θα παραδώσει το μίσθιο στη συμφωνημένη προθεσμία, υποχρεούται
να καταβάλλει  για  κάθε ημέρα το  διπλάσιο  μίσθωμα σαν ποινική  ρήτρα,  μέχρι  την ημέρα που θα το
αδειάσει ή θα αποβληθεί από αυτό.
Άρθρο 20ο
Απαγορεύεται  αυστηρά  η  σιωπηρή  αναμίσθωση  ή  η  υπεκμίσθωση  του  μισθίου  από  το  μισθωτή  ή  η
παραχώρηση  της  χρήσης  του  μισθίου  σε  τρίτο.  Επιτρέπεται  η  πρόσληψη συνεταίρου,  μόνο  μετά  από
απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  μπορεί  να  εγκρίνει  ή  να  μην εγκρίνει  την παραπάνω
πρόσληψη.
Άρθρο 21ο
Τον μισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς
και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και έχει σχέση με τη μίσθωση του χώρου
αυτού. Επίσης αυτός βαρύνεται  με τα τέλη δημοσίευσης της διακήρυξης,  τα τέλη χαρτοσήμου και τις
λοιπές νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις.
Άρθρο 22ο
Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή, τη διάλυση
της μίσθωσης και την έξωση αυτού από το μίσθιο, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του
Δήμου, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, γίνεται δε δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, που
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για τη επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος
και τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, που υπολογίζονται με βάση την προσφορά
τους. Αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από τη σύμβαση που
θα υπογραφεί με τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά Δικαστήρια της Πρέβεζας.
Άρθρο 23ο

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη την πρώτη φορά, θα επαναληφθεί την 14η Μαίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα

11.00-11.30 π.μ.

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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