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Α   Π   Ο  Σ   Π  Α   Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 17ης  / 2018 Τακτικής    Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ι. Π. Μεσολογγίου               

    ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  209  /2018  

ΘΕΜΑ  «Έγκριση όρων ∆ηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου στη Κατοχή » 

 

Στο Μεσολόγγι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η  Μαΐου    του 2018, ηµέρα της 

εβδοµάδος  Τετάρτη   και ώρα 11.00   συνήλθε σε Τακτική    συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Ι. Π. Μεσολογγίου, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8319 /18-5-2018 πρόσκληση του 

Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό  στα  µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών  βρέθηκαν 

παρόντα  τα παρακάτω 6 ( έξι  ) µέλη : 

             
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

     
      

         
                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Καρβέλης  Σπυρίδων (Πρόεδρος)  

2.-Ευαγγελία Τσέλιου-

Παναγοδήµου(Αναπλ/κός)  

3.- Παπαδόπουλος  Γεώργιος 

4.-Σκαρµούτσος  Αναστάσιος 

5.- Σταθόπουλος  Λάµπρος 

6.- Καραπαπάς  Γεώργιος  

 1.-  Παπαδόπουλος Παναγιώτης 

2.- Μαργαρίτης  Θεόδωρος  

3.-  Καρατσόλης  Παντελής 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου  Τσακαλίδη  Αλεξάνδρα , για την 

τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2013 απόφαση ∆ηµάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου.  

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέµα της ηµερήσιας διάταξης « Έγκριση όρων ∆ηµοπρασίας µίσθωσης 

ακινήτου στη Κατοχή » και δίνει το λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Εσόδων Σοφία Κακδή η 

οποία µας γνωστοποιεί τα κάτωθι: 
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Με την υπ’ αριθµόν 102/2018 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αποφασίστηκε η 

εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κάτω Πλατεία ∆.Κ. Κατοχής ∆.Ε. 

Οινιάδων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των δηµοτικών ακινήτων γίνεται µε 

δηµοπρασία.  

Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 

270/81 τριµελής επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 

∆εκέµβριο κάθε έτους. 

Αρµόδιο όργανο για τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας, είναι η οικονοµική επιτροπή. 

(άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/10) 

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφανθούν σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου 

Οµόφωνα     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τους διακήρυξης  για  την ∆ηµοπρασία  µίσθωσης ακινήτου στη Κατοχή, ως κάτωθι: 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου 
Έκταση: 40 τµ 
Οδός : Κάτω Πλατεία 
Πόλη: Κατοχή 
∆ήµος: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που 
αναφέρεται παρακάτω, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει οριστεί µε την υπ’αριθµ. 
324/2017 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου. 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 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. 
 Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη ∆ηµοπρασία  πλειοδότης ή εγγυητής αν είναι οφειλέτης στο ∆ήµο. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία να προσκοµίζουν στην επιτροπή 
διενέργειάς της , τις αντίστοιχες βεβαιώσεις κατά την έναρξη της δηµοπρασίας.   
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί 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 άντ' 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 
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ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. 
3) ∆ικαίωµα συµµετοχής και δικαιολογητικά 

∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ηµεδαπά και αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή φάκελο 
µε τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισµού: 
3.1 Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από 
αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 
οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος, το οποίο 
ορίστηκε σε 90€ (90,00 ευρώ χ 12 µήνες), ήτοι 108,00 ευρώ που θα αντικατασταθεί µε την 
υπογραφή της σύµβασης µε άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε δύο µηνιαία µισθώµατα που 
θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία. 
3.2 Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραµονής για 
αλλοδαπούς. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία θα περιέχει σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και 
την επαγγελµατική του δραστηριότητα  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας 
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και της πραγµατικής 
κατάστασης του µισθίου µετά των εγκαταστάσεών του. 

4. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για 
αδικήµατα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόµου περί χορήγησης αδειών 
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και το οποίο θα έχει εκδοθεί το 
τελευταίο τρίµηνο. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ούτε 
εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση 

6. Σε περίπτωση µη έγκαιρης έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών ( και του ποινικού 
µητρώου) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και 
ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

7. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού . 
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του διαγωνιζοµένου από τον οικείο φορέα 

ασφάλισης, σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που απασχολεί 
προσωπικό και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ, σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. 

9. Βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι δεν 
µετέχει σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ∆ήµο . 

 
Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία: 
Ι) Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 3, 5, 6,7, 8, και 9 δικαιολογητικά. 
ΙΙ) Στο όνοµα όλων των οµορρύθµων εταίρων προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνοµα των 
νοµίµων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 
δικαιολογητικά. 
ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 
τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας Εµπορίου περί 
του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δηµοσιευθεί, 
οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η 
σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 
δηµοσιευθεί. 
IV) Πρακτικό συνεδρίασης ∆Σ µε το οποίο αποφασίστηκε η συµµετοχή της εταιρείας στη 
δηµοπρασία εκµίσθωσης του ακινήτου και η υποβολή προσφοράς, καθώς και το εξουσιοδοτηµένο 
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να καταθέσει την προσφορά φυσικό πρόσωπο. 
Τα συµµετέχοντα από κοινού φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. 
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο 
από τη διαδικασία της συµµετοχής. 
Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την 
φέρει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος. 
Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: 
Α) όσοι έχουν καταδικαστεί: 
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία 
δωροδοκία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
β)για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών 
γ)για παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για 
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε. 
δ)για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας, και 
ε) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και 
Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 
 
Το πρακτικό της δηµοπρασίας, εκτός του πλειοδότη, θα υπογραφεί και από εγγυητή, ο οποίος θα 
προσκοµίσει : 

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Φορολογική Ενηµερότητα 
3. Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµο Ι.Π. 

Μεσολογγίου 
 

4) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την …../……/……., ηµέρα …………… και ώρα ……….. στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31- 1ος όροφος – Μεσολόγγι) 
Αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται την  επόµενη εβδοµάδα , δηλαδή 
…………………..,  την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και µε τους ίδιους όρους. 
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας 
συµφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. (άρθρο 192 παρ. 1 ∆ΚΚ) 

 
5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό  των ενενήντα  ευρώ (90.,00 €) για κάθε µήνα του 
πρώτου µισθωτικού έτους. 
Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά πέντε (5) ευρώ τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου 
όρου (τιµή εκκίνησης), ενώ κάθε επόµενη προσφορά κατά πέντε (5) ευρώ τουλάχιστον ανώτερη 
της προηγούµενης 
 

6) Εγγυητής 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 
τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε 
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
 

7) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της διοικητικής αρχής που έχει 
αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

8) Σύµβαση  
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 
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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. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  

 
9) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος  

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασής και για εννέα (9) έτη. 
∆ικαίωµα παράτασης δύναται για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) χρόνια, εφόσον ο µισθωτής α) θα 
είναι απόλυτα συνεπής προς τις οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς τον εκµισθωτή και 
β) αιτηθεί τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της µίσθωσης και γίνει αποδεκτή από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση του µισθίου εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος (15 περίπου ηµερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και µόνο) 
πράγµατά του, ειδάλλως θεωρούνται ότι εκχωρούνται στο ∆ήµο. 
Αν σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του καταστήµατος επέλθει λύση της σύµβασης 
µίσθωσης δεν θα επιστρέφονται τα καταβληθέντα στον εκµισθωτή µέχρι τότε µισθώµατα. 
Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για το 1ο µισθωτικό έτος και από το 2ο έπειτα θα 
αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 1% ανά έτος. 
 

10) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 
Το µίσθωµα θα κατατίθεται το πρώτο πενθήµερο εκάστου µήνα στο ταµείο ή στον τραπεζικό 
λογ/σµό του ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υποκείµενο σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις 
(χαρτόσηµο, ΟΓΑ χαρτοσήµου κλπ). 
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του µισθώµατος (έστω και µιας εκ των ανωτέρω 
δόσεων αυτού), ο µισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
και ο εκµισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζηµίας (θετικής ή αποθετικής) που 
υπέστη από την πρόωρη λύση της µίσθωσης. 

11) Χρήση του Μισθίου 
Το µίσθιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου ή πλήρους 
γεύµατος (πλην κέντρου διασκέδασης και θα παρασκευάζει αποκλειστικά και µόνο τα είδη που 
προβλέπει ο Υγειονοµικός Κώδικας. 
Το κατάστηµα υποχρεούται να λειτουργεί νοµίµως υπό το καθεστώς της ισχύουσας για τη 
λειτουργία του α) υγειονοµικής νοµοθεσίας β) πολεοδοµικής νοµοθεσίας και γ) πυροσβεστικής 
νοµοθεσίας, όσο αφορά στις υποδοµές και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 

12) Εγγύηση συµµετοχής 
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη 
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως 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, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 
οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος, το οποίο 
ορίστηκε σε ενενήντα ευρώ 90€ (90,00 ευρώ χ 12 µήνες), ήτοι 108,00 ευρώ. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη µετά την κατάθεση της εγγύησης ακριβής 
και καλής εκπλήρωσης των όρων της υπογραφήσης  σύµβασης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφεται µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ηµέρα ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού 
 

13) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µε την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε άλλη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε τέσσερα (4) µηνιαία µισθώµατα (του επιτευχθέντος από 
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τη δηµοπρασία µηνιαίου µισθώµατος) , για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της 
διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. Γίνεται µνεία, ότι µπορεί, έπειτα 
από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των 
όρων της σύµβασης, η παραπάνω εγγύηση να εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 
Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται στον µισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης και την ολοσχερή 
εξόφληση των ενοικίων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
µίσθωση. 

14) Υποχρεώσεις µισθωτή 
1. Ο µισθωτής, µε τη συµµετοχή στου στη δηµοπρασία δηλώνει ότι το µίσθιο τυγχάνει της 

απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του. Παραλαµβάνει το ακίνητο ως έχει, γνωρίζοντας 
την κατάστασή του και υποχρεούται µε δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες 
επισκευές του µισθίου µε υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
πραγµατοποιηθούν προσθήκες , διαρρυθµίσεις κλπ (πάντα υπό την έγκριση των 
αρµοδίων αρχών) όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν το µισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές 
εισφορές σε ΙΚΑ κλπ. Οι γενόµενες επισκευές – προσθήκες, οι οποίες βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή, παραµένουν µετά τη λήξη της µίσθωσης σε όφελος του µισθίου, 
χωρίς απολύτως καµία υποχρέωση του εκµισθωτή προς αποζηµίωση του µισθωτή, ούτε 
κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού, ακόµα και για τα κατασκευάσµατα που 
θα έχουν γίνει. Επίσης, σε περίπτωση που γίνουν κατασκευές, προσθήκες κλπ στο µίσθιο 
άνευ αδείας κατά τα ανωτέρω, δύναται ο εκµισθωτής να αξιώσει αζηµίως την αποξήλωση 
των κατασκευών και την επαναφορά του µισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται 
δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης. 

2. Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη σύµφωνα µε το άρθρο 1 της αριθµ. Φ50/503/168 (ΦΕΚ 844/β/16-5-2011) 
απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, πριν 
την υπογραφή του συµβολαίου του µε τη ∆ΕΗ. Ο µισθωτής οφείλει να επισκευάσει τυχόν 
φθορές της εγκατάστασης και να την εναρµονίσει µε την ΚΥΑ 50/12081/642/06 
(εγκατάσταση διαφορικού ρεύµατος, ρελέ αντιηλεκτροπληξίας για κάλυψη από 
ηλεκτροπληξία κλπ. ) Σε περίπτωση φθοράς σε όλη ή µέρος της ιδιοκτησίας που 
προκλήθηκαν ύστερα από ηλεκτροπληξία, υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο µισθωτής. 

3. Ο µισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, στην άµεση 
αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και συνεχή συντήρηση 
του µισθίου (εσωτερικά και εξωτερικά), των εγκαταστάσεων του και του εξοπλισµού του 
γενικά, µε δαπάνες του πάντοτε. Σε κάθε περίπτωση που ο µισθωτής θα προβαίνει σε 
εργασίες δεν θα δικαιούται να ζητά συµψηφισµό αυτών µε τα µισθώµατα. Επιπλέον, σε 
κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης, οι όποιες κατασκευές θα παραµείνουν υπέρ του 
µισθίου. 

4. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκµισθωτή καµία απολύτως επισκευή, 
βελτίωση, προσθήκη κλπ ούτε προ αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

5. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για κατάστηµα.  
6. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε µετατροπή της χρήσης του µισθίου, όπως και η 

συνολική ή µερική υπεκµίσθωση, ή µε οποιονδήποτε τίτλο µε ή χωρίς αντάλλαγµα 
παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτους. 

7. Απαγορεύεται στο µισθωτή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση  ή µεταρρύθµιση στο 
µίσθιο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή. Κάθε δε παράβαση που γίνεται, 
ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραµένει προς όφελος του 
µισθίου, χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή. 

8. Εάν ο µισθωτής είναι εταιρεία, κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να 
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της 
τροποποίησης θα προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρωµένο αντίγραφο του 
καταστατικού στο ∆ήµο µαζί µε ΦΕΚ ανώνυµης εταιρείας. Εάν ο µισθωτής είναι φυσικό 
πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα µέλη της εταιρείας θα πρέπει να είναι 
φορολογικά, ασφαλιστικά και δηµοτικά ενήµερα και να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
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9. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος, να καταβάλει τους δηµόσιους και ∆ηµοτικούς φόρους και 
τέλη (καθαριότητας, φωτισµού, κλπ) τους σχετικούς µε το µίσθιο που βαρύνουν τους 
µισθωτές όπως και µε την καταβολή του τέλους χαρτόσηµου της προκείµενης µίσθωσης. 
Η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και κατανάλωση αυτών βαρύνει τον µισθωτή. 

10. Η σιωπηρή αναµίσθωση  ή παράταση του χρόνου της µίσθωσης που δεν προβλέπεται 
από τη διακήρυξη,  αποκλείεται απόλυτα και για κανένα λόγο δε θεωρείται σαν τέτοια η 
παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο, για οποιονδήποτε λόγο, µετά τη λήξη της µίσθωσης. 
Εξάλλου το τυχόν  ενοίκιο που έχει εισπραχθεί κατά τον χρόνο αυτό από τον εκµισθωτή θα 
θεωρείται ως καταβολή σ’ αυτόν λόγω αποζηµίωσης του για την µη εµπρόθεσµη 
παράδοση του µισθίου και όχι ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της µίσθωσης.  

11. Αν το µίσθωµα δεν καταβάλλεται εµπρόθεσµα γίνεται έξωση του µισθωτή από το µίσθιο 
και ξαναγίνεται δηµοπρασία. Αν προκύψει λιγότερη διαφορά µισθώµατος αυτή 
καταλογίζεται σε βάρος του µισθωτή που προέκυψε από την πρώτη δηµοπρασία, η δε 
εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.  

12. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 
όρια αυτού και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από 
κάθε καταπάτηση µε αγωγές που του εκχωρούνται µε το παρόν, αλλιώς ευθύνεται σε 
αποζηµίωση.  

13. Ο εγγυητής, αποδέχεται και εγγυάται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των όρων της 
µίσθωσης, όπως διαλαµβάνονται στην απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στην 
διακήρυξη και στο συµφωνητικό και υπόσχεται ότι θα εκτελέσει αυτός κάθε υποχρέωση 
του µισθωτή µε απλή ειδοποίηση του ∆ήµου. 

Κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης συνεπάγεται αυτοδίκαια τη λύση της 
σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.  

15) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται 
απολύτως. 

16) Ευθύνη ∆ήµου 
Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρετε ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί του ακινήτου, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του 
µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 
Επίσης, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το ,µίσθιο και να προβαίνει σε 
υποδείξεις στο µισθωτή για επισκευή του µισθίου και των κεντρικών εγκαταστάσεων και 
συµπλήρωση του εξοπλισµού, µέσα σε τακτή προθεσµία που θα ορίζει, µε δαπάνες του µισθωτή. 
 

17) Μεταβίβαση ή Λύση Μισθωτικής Σχέσης 

Α) Ο µισθωτής σε περίπτωση βαριάς νόσου του, η οποία συνεπάγεται πλήρη ανικανότητα του να 
συνεχίσει την επιχείρηση που ασκεί στο µίσθιο, έχει το δικαίωµα να µεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη 
µισθωτική σχέση σε τρίτον µέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση 
θανάτου του µισθωτή, το δικαίωµα αυτό µπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του µέσα σε 
ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονοµιάς. (άρθρο 12 παρ.1 Π.∆.34/1995). Για τη 
µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης απαιτείται σύµβαση µεταξύ του µισθωτή και εκείνου προς τον 
οποίο γίνεται η µεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύµβασης από εκείνον που 
µεταβιβάζει προς τον εκµισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύµβασης. Εκείνος που 
µεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον µε εκείνον προς τον οποίο έγινε η µεταβίβαση για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της 
µεταβίβασης. (άρθρο 12 παρ.2 Π.∆.34/1995) 

Β) Η σύµβαση λύεται: 

- κανονικά µε τη λήξη του χρόνου της συµβάσεως. 
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- Πριν από τον κανονικό χρόνο λήξης της σύµβασης, στις περιπτώσεις θανάτου του µισθωτή, 
µόνιµης ανικανότητας αυτού, κατόπιν έγγραφης αίτησής του και εφόσον δεν κάνει χρήση της παρ. 
Α) του παρόντος άρθρου,  και δια καταγγελίας. 
Η πρόωρη λύση της σύµβασης σε κάθε περίπτωση καταγγελίας αποφασίζετε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης έχει τις παρακάτω συνέπειες : 

• Την κατάπτωση, σαν ποινή υπέρ ∆ήµου της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να 
συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα ή οποιεσδήποτε οφειλές. 

• Την υποχρέωση του µισθωτή να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, 
µε τις τυχόν βελτιώσεις αυτού, και τον εξοπλισµό του γενικά, την ηµέρα και ώρα που θα 
του ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή για παράδοση. Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται 
στον µισθωτή µε δικαστικό επιµελητή και εν ελλείψει αυτού, µε τον αρµόδιο υπάλληλο του 
∆ήµου. 
Αν ο µισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του µισθίου 
και του εξοπλισµού του, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επιβάλλει πλέον της αποζηµίωσης 
για τη χρήση αυτού, ποσό ίσο προς το συµβατικό µίσθωµα και ποινική ρήτρα ίση προς το 
πενταπλάσιο του ηµερήσιου συµβατικού αναλογούντος µισθώµατος για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης του µισθίου, των επίπλων ή του εξοπλισµού του και να αποβάλλει το 
µισθωτή από το µίσθιο µε κάθε νόµιµο τρόπο. 

• Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για κάθε ζηµιά την 
οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτή. 

• Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση όλων 
των επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισµού, που ανήκουν στο µισθωτή µέχρι έξι 
(6) µήνες, είτε η εκµετάλλευση του µισθίου γίνει µε αυτεπιστασία του ∆ήµου είτε ανατεθεί 
σε τρίτο πρόσωπο. 

18) Παράδοση- Παραλαβή 
Η παράδοση του µισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισµού, σκευών κλπ. στον µισθωτή από το 
∆ήµο και µετά τον καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της σύµβασης µίσθωσης, γίνεται µε πρωτόκολλο 
παράδοσης-παραλαβής. 
Η παράδοση στον µισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το µίσθιο εντός δέκα ηµερών από 
την πρόσκληση για την παράδοση. 
Κατά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται και οφείλει να αποδώσει το µίσθιο, τα 
µηχανήµατα και γενικά τον εξοπλισµό που είχε παραλάβει, αποκαθιστάµενης κάθε ζηµιάς, µε 
δαπάνες του. 
Αν αρνηθεί ο µισθωτής να αποδώσει το µίσθιο εφαρµόζονται τα στο άρθρο 16 της παρούσας 
οριζόµενα. 
Κατά την απόδοση του µισθίου από τον µισθωτή στο ∆ήµο, ο µισθωτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε από διάφορους 
κοινωφελείς οργανισµούς ή ∆ήµο (ήτο ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας 
κλπ). 
Επίσης, ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογ/σµούς που τυχόν θα 
εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις µέχρι την ηµέρα απόδοσης του 
µισθίου στο ∆ήµο, άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται µε κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, την οποία ο µισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεως της και αν λήγει κατά την 
ηµέρα απόδοσης του µισθίου. 
Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς της, ο ∆ήµος δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της 
εγγυήσεως πριν τη λήξη της. 
Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ή του 
γραµµατίου παρακαταθήκης από το ∆ήµο στο µισθωτή γίνεται, εάν δεν καταπέσει, µετά την 
εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή. 

19) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράµµατος ∆ι@ύγεια» και του 
∆ήµου www.messolonghi.gov.gr , θα δηµοσιευθεί  σε µία (1) ηµερήσιας τοπική εφηµερίδα 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας, καθώς επίσης αντίγραφο 
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αυτής θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων και στο 
δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

20) Επανάληψη της 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 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 
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 δηµοσιευόµενης, 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. 

21) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας, τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στη διεύθυνση Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι και στο τηλ. 2631360964 - 
FAX.2631025041 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 
Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα 
δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 
Η απόφαση πήρε αυξ αριθµό   209/2018  

Συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται πιο κάτω. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

(έπονται υπογραφές) 
 

Η  Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

Τσακαλίδη  Αλεξάνδρα 
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