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                                                                                   ∆ράµα           18   Φεβρουαρίου   2015                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθµ. Πρωτ.    7071 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΠΕΝΤΕ (5) 
KAΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ   ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
β) το Ν.3852/2010 
γ) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
δ) την αριθµ. 34/2015  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της 
δηµοπρασίας. 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

 
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση πέντε (05) καταστηµάτων µε εσωτερική 
αρίθµηση  01,15,16, 19 και 20, εµβαδού 69,00 τ.µ. το καθένα και το Κυλικείο εµβαδού 41,60 τ.µ.,  στην 
∆ηµοτική Λαχαναγορά Αρκαδικού – ∆ράµας, που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε τους 
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον: 
 
 
Άρθρο 1. Αντικείµενο της µίσθωσης είναι πέντε (05) καταστήµατα µε εσωτερική αρίθµηση  01,15,16, 19 και 
20, εµβαδού 69,00 τ.µ. το καθένα και το Κυλικείο εµβαδού 41,60 τ.µ.,  στην ∆ηµοτική Λαχαναγορά 
Αρκαδικού – ∆ράµας.  

                                                                                                                               
   Τα καταστήµατα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την άσκηση του επαγγέλµατος του 
χονδρέµπορου. Η ιδιότητα αυτή θα αποδεικνύεται από έγγραφο του οικείου επιµελητηρίου ή άλλης αρµόδιας 
αρχής (∆ΟΥ κ.λ.π).  

       
 

Άρθρο 2.Το µηνιαίο µίσθωµα θα είναι αυτό που θα διαµορφωθεί από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και θα 
κατακυρωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, αναπροσαρµοζόµενο, κάθε µισθωτικό έτος 
µέχρι την συµβατική λήξη της µισθώσεως κατά ποσοστό ίσο µε το 75% της αύξησης του δείκτη τιµών του 
καταναλωτή , όπως αυτό θα προσδιορίζεται εκάστοτε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για 
τους αµέσως προηγούµενους της αναπροσαρµογής δώδεκα (12) µήνες. Η συµπλήρωση έτους για την πρώτη 
ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος, θα γίνει την αντίστοιχη ηµέρα του εποµένου έτους µε αυτήν της 
υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης. 
  
Α) Για τα πέντε ( 5) καταστήµατα µε αριθµό Νο 1,Νο 15, Νο 16, Νο 19 και Νο 20   το ελάχιστο όριο της 
πρώτης προσφοράς ορίζεται σε  2.251,08€  ετησίως ή 187,59€ µηνιαίως. 
 
Β) Για το κυλικείο, το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 2.322,96€ ετησίως ή 193,58 € 
µηνιαίως  
 
Άρθρο 3.Η δηµοπρασία θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2015 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.µ.-12:00 
µ.µ, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81 (Α.∆.Σ. 7/2015), µε φανερές προφορικές 
πλειοδοτικές προσφορές και µε µικρότερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 2.  
Τόπος δηµοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου (1ος όροφος.) 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέρα από την καθοριζόµενη ώρα , εφ΄ όσον εξακολουθούν χωρίς 
διακοπή οι προσφορές.  

 
Άρθρο 4 .Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ήµο ∆ράµας. 
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2) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα 
Τράπεζας, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ως άνω ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς και 
για µισθώµατα ενός (1) έτους, δηλαδή ποσού :   
 
 α) διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (225,11 €) {2.251,08 €/ετήσιο µίσθωµα  Χ 10% =  
225,11€} εγγυητική επιστολή για τα πέντε  (5) καταστήµατα  και 
 
 β) διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (232,30 €) {2.322,96 €/ετήσιο µίσθωµα  Χ 10% =  
203,60€} εγγυητική επιστολή για το Κυλικείο.  
 
Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµµετοχής 
επιστρέφεται σε όσους πήραν µέρος στη δηµοπρασία µόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσµα, εφόσον δεν 
είναι πλειοδότες. 
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (του φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων : 
Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου για τις Α.Ε., διαχειριστών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.).  
4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος 
δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών. 
6) Φορολογική Ενηµερότητα 
7) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης αξιόχρεου εγγυητή, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία 
θα  δηλώνει ότι αποδέχεται την εγγύηση και θα υπογράψει µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό της 
δηµοπρασίας και µετά από νόµιµη έγκριση τη σύµβαση µίσθωσης, και  ότι θα είναι αλληλέγγυος και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος 
από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
 

Οι εγγυητές οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο ∆ράµας  και Φορολογική 
Ενηµερότητα.  
 
         Εάν ο µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι στο ∆ήµο, κατά τον 
ίδιο τρόπο µε εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας. 
         Εφόσον συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν εν κοινοπραξία, αυτά ευθύνονται άπαντα, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, απέναντι στο ∆ήµο ∆ράµας, τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους, γενοµένη µετά 
την προσφορά τους, είναι απαράδεκτη. 
         Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι και την ηµέρα 
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας και συγκεκριµένα µια ώρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, δηλαδή µέχρι 
τις 11 Μαρτίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 π.µ.  , στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας µε 
υποβολή σχετικής αίτησης ή στην  επιτροπή διαγωνισµού. Ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν τους 
φακέλους των δικαιολογητικών εκπρόθεσµα  δεν θα γίνουν δεκτοί και  θα αποκλειστούν από το διαγωνισµό.  
         Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και 
ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων του 
προσφερόµενου µισθίου. 
 
Άρθρο 5.Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή 
µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον προηγούµενο στον επόµενο και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη ο οποίος και καθίσταται οριστικός µισθωτής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 
Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της 
κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής αυτής να ειδοποιήσουν αµέσως το ∆ήµο ∆ράµας , ειδάλλως 
διορίζουν, ως νόµιµο αντίκλητο αυτών, το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου ∆ράµας. Επίσης, αµφότεροι είναι 
υποχρεωµένοι να δηλώσουν τον αριθµό του φορολογικού τους µητρώου (Α.Φ.Μ.) . 
 
Άρθρο 6. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού πριν από την έναρξη του διαγωνισµού δείχνοντας σχετικό ειδικό συµβολαιογραφικό  
πληρεξούσιο διαφορετικά αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
 
Άρθρο 7.Η µίσθωση είναι ορισµένου χρόνου και η διάρκεια της ορίζεται για τρία  ( 3 ) χρόνια. Αρχίζει από 
την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µε τη 
συµπλήρωση των τριών ( 3)  ετών. 

 
        Η εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο, θα αποδεικνύεται µε σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογραφεί 
από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  και από 
τους µισθωτή και εγγυητή αυτού. 
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       Η υπογραφή της σύµβασης θα γίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη της ολοκλήρωσης της προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι για την προσφορά τους, 
χωρίς να µπορούν να προβάλλουν δικαίωµα παραίτησης ή αποζηµίωσης από το ∆ήµο λόγω καθυστερήσεως 
της υπογραφής της σύµβασης ή της εγκατάστασης στο µίσθιο   

       Μετά την υπογραφή της σύµβασης  µίσθωσης και πριν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητάς τους στο 
µίσθιο ο µισθωτής θα προσκοµίσει, στο αρµόδιο γραφείο, όλες τις απαιτούµενες από τις σχετικές διατάξεις 
άδειες, καθώς και τα αναγκαία φορολογικά βιβλία. 
 
Άρθρο 8. Η καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης. 
Το ετήσιο µίσθωµα βεβαιώνεται ολόκληρο σε βάρος του µισθωτή. Θα καταβάλλεται µηνιαία, εντός του 
πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα, στο Ταµείο Εισπράξεως του ∆ήµου, από όπου θα λαµβάνεται σχετική 
έγγραφη απόδειξη, η οποία  θα αποτελεί και το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωµής του µισθώµατος. Το 
µισθωτή βαρύνει, επίσης, και το επί του µισθώµατος τέλος χαρτοσήµου µετά τις επ’ αυτού νόµιµες 
προσαυξήσεις.  
Αν  ο  µισθωτής καθυστερήσει την πληρωµή   κάποιας δόσης πέρα από ένα µήνα, την  πρώτη  του  επόµενου  
µήνα  κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος. 
 Σε  περίπτωση έκπτωσης του ενοικιαστή, η εγγύηση που κατατέθηκε εκπίπτει  υπέρ του ∆ήµου και 
ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. 
Για κάθε καθυστέρηση καταβολής του µηνιαίου µισθώµατος ,ο   µισθωτής και ο εγγυητής  του 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 ∆ήµος να  προβεί  σε  όλες τις προβλεπόµενες 
από το Νόµο δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες κατά του µισθωτή και του  εγγυητή του. 
 

Άρθρο 9. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση, ολικά ή µερικά, της χρήσης του µισθίου, καθώς και η ολική ή 
µερική µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης  καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε τρίτο 
πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, µετά από έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή, η παραχώρηση της 
χρήσης του µισθίου, σε εταιρεία, κάθε τύπου, στην οποία θα είναι µέλος υποχρεωτικά ο αρχικός µισθωτής, 
µε συµµετοχή στην εταιρία και το κεφάλαιό της, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%). 
Το ποσοστό αυτό της συµµετοχής στην εταιρία και το εταιρικό κεφάλαιο του αρχικού µισθωτή δεν µπορεί να 
περιοριστεί µε µεταγενέστερη τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή, έναντι του 
εκµισθωτή ∆ήµου, θα ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, τόσο ο αρχικός µισθωτής όσο και η 
εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του µισθίου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Επικυρωµένο αντίγραφο 
του εγγράφου της σύστασης της εταιρίας, όπως και το αντίστοιχο των τροποποιήσεων αυτής, µε ευθύνη του 
µισθωτή, προσκοµίζεται στο ∆ήµο, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη νόµιµη δηµοσίευση της 
πράξης.  

Μεταβολές στο πρόσωπα των εταίρων δεν επιτρέπεται χωρίς την τήρηση όσων προβλέπονται παραπάνω.  
 

Άρθρο 10. α) Ο µισθωτής µε τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση 
να εκκενώσει και να αποδώσει  το µίσθιο στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.  Η απόδοση θα γίνει 
µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου απόδοσης που θα υπογραφή από τον εκµισθωτή και το µισθωτή. 
 Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο µίσθιο που παραµένουν προς 
όφελος του µισθίου, ανεξάρτητα από την αξία τους.  
      β) Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν αποδίδει στον εκµισθωτή ∆ήµο ∆ράµας  τη χρήση του µισθίου 
κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µισθώσεως, ή κατά την για οποιαδήποτε άλλη αιτία λύση της και για όσο 
χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την απόδοση του µισθίου ή σε περίπτωση που υπαιτιότητά του κατέστησε 
αυτήν ανέφικτη, όπως π.χ. µε την µη αποκοµιδή από το µίσθιο κινητών πραγµάτων που τυχόν εισκόµισε σε 
αυτό, και για όσο χρόνο εξακολουθεί να  αρνείται να καταστήσει αυτή εφικτή  υποχρεούται (ο µισθωτής) να 
καταβάλλει στον εκµισθωτή σαν αποζηµίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του 
µισθώµατος που κατέβαλλε κατά τον τελευταίο προ της λήξεως ή λύσεως της µισθώσεως µήνα και για κάθε 
µήνα καθυστέρησης και για χρονικό διάστηµα µικρότερο του µηνός θα καταβάλλεται ανάλογο ποσό. 
 
Άρθρο 11. α) Από τη συµµετοχή του και µόνο στο διαγωνισµό αποδεικνύεται ότι ο συµµετέχων έχει 
επισκεφθεί το µίσθιο και έχει διαπιστώσει την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό. Ο µισθωτής 
υποχρεούται να διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης το µίσθιο, τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισµό του σε άριστη κατάσταση και να το αποδώσει σε άριστη κατάσταση κατά τη λήξη ή την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης, διαφορετικά υπέχει υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή 
∆ήµου ∆ράµας , υπέρ του οποίου και θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή που θα έχει δοθεί. 
       β) Ο ∆ήµος δεν έχει καµιά υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθµισης, του µισθίου , 
οι οποίες θα πραγµατοποιούνται, σε κάθε περίπτωση, από τον ίδιο το µισθωτή, µετά από τη σύµφωνη γνώµη 
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του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη στο µίσθιο θα την αποκαθιστά ο µισθωτής µε δικά 
του έξοδα. 
        Σε περίπτωση που αναδειχθεί πλειοδότης σε παραπάνω από ένα παρακείµενο κατάστηµα απαγορεύεται 
η ενοποίηση των καταστηµάτων. 
       γ) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το ∆ήµο ζηµιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή 
ανεπαρκή συντήρηση του µισθίου έστω και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής 
έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των 
ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί. 
         Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί στο µισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την 
αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών του µισθίου, είναι δυνατόν ο εκµισθωτής να προβεί, για λογαριασµό 
και σε βάρος του µισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη 
είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του µισθωτή αφού εκδοθεί 
καταλογιστική απόφαση του ∆ηµάρχου σε βάρος του. 
        Συνοµολογείται ρητά, ότι άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του ∆ήµου, 
όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω περιπτώσεως γ’ του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της συµβάσεως µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες, που 
επέρχονται από αυτή. 
 

Άρθρο 12. Α) Ο µισθωτής υποχρεούται µε ευθύνη του να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την έκδοση 
Άδειας Λειτουργίας, η οποία θα έχει χρονική ισχύ αντίστοιχη µε τη διάρκεια της µίσθωσης. Μετά τη λήξη της 
µίσθωσης παύει αυτοδικαίως η ισχύς της Αδείας Λειτουργίας, απαγορευµένης απολύτως της λειτουργίας του 
µισθίου χωρίς τη νόµιµη άδεια. 
      Β) Ο µισθωτής υποχρεούται :  
α) να τηρεί τις ποινικές, αστυνοµικές, φορολογικές  και διοικητικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις για την 
κοινή ησυχία, την καθαριότητα και την υγιεινή, 
β) να εκδίδει ταµειακές  αποδείξεις σύµφωνα µε το Νόµο. 
 
Άρθρο 13. Σιωπηρή παράταση της µίσθωσης  ή η υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή ή η 
παραχώρηση χρήσης του µισθίου σε τρίτο, σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Η βούληση του ∆ήµου 
εκφράζεται σε κάθε περίπτωση ρητά από τα αρµόδια όργανά του µε τον τρόπο και τη διαδικασία που οι 
σχετικές διατάξεις προβλέπουν. 
 

Άρθρο 14. 1. Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το 
νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος για την κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας και προ της 
υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, έχει υποχρέωση να 
καταθέσει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό ίσο προς το 10% των µισθωµάτων τριών (3) ετών  
και να προσκοµίσει το σχετικό γραµµάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στη διάθεση του εκµισθωτή 
τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το µισθωτή στο ακέραιο οι 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση µίσθωσης (όπως µισθώµατα). Σε 
διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του δήµου µε απλή πράξη του ∆ηµάρχου για παράβαση όρου της 
σύµβασης. 

2. Ο αναδειχθείς από τη διαδικασία της δηµοπρασίας ως µισθωτής δεσµεύεται για την προσφορά του για 
διάστηµα τουλάχιστον τριών ( 3 ) µηνών από την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.   
 

Άρθρο 15.  α) Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν 
στην ελεύθερη κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει επιφυλάξει για τον 
εαυτό του το δικαίωµα αυτό. 
      β) Ο ∆ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και 
για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών. 
 

Άρθρο 16. Η Σύµβαση µίσθωσης θα υπογραφεί από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του εντός 
δέκα ηµερών (10 ) µετά από έγγραφη ειδοποίηση του ∆ήµου αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 
του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή 
του, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από την 
προηγούµενη. Τα οφειλόµενα στο ∆ήµο από τις υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά τα άνω δεκαήµερη προθεσµία ο 
εκµισθωτής, µπορεί κατά την ελεύθερη κρίση του να θεωρήσει ότι η σύµβαση καταρτίστηκε οριστικά.  
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Άρθρο 17. α) Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και χωρίς ζηµία για τον ίδιο, τη σύµβαση 
µισθώσεως και πριν από το χρόνο λήξης αυτής. Στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η σύµβαση µίσθωσης 
εµποδίζει την κατά τον προορισµό του λειτουργία του µισθίου ή γίνουν διάφορες πολεοδοµικές διαρρυθµίσεις 
στο χώρο, που θα έχουν σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η λειτουργία της µίσθωσης κατά την 
ανεξέλεγκτη κρίση του ∆ήµου ή αν αποφασιστεί να δοθεί στην κοινή χρήση ο χώρος που χρησιµοποιεί ο 
πλειοδότης. 
     β) Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής ειδοποιείται γι’ αυτό και έχει την υποχρέωση µέσα σε τρεις (3) µήνες 
να εκκενώσει και να αποδώσει το µίσθιο  χωρίς να έχει οιαδήποτε  απαίτηση ή αξίωση κατά του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 18.  α) Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση µε δικά του έξοδα να εξοπλίσει το µίσθιο  µε 
πυροσβεστήρες.  
       β) Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο µίσθιο , ο µισθωτής υποχρεούται στην εµπρόθεσµη 
καταβολή όλων εν γένει των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας ,φωτισµού, κ.λ.π.), 
καθώς και στην εµπρόθεσµη εξόφληση όλων εν γένει των λογαριασµών κατανάλωσης, (ρεύµατος, νερού , 
θέρµανσης  κ.λ.π.).   

Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο µισθωτής οφείλει να κάνει µεταβολή 
στοιχείων  καταναλωτή στην ∆ΕΗ και στην ∆ΕΥΑ∆ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ύδρευσης ∆ράµας)  και να µας  
προσκοµίσει την αλλαγή των στοιχείων. 
       γ) Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µισθώσεως να επιτρέπει στα αρµόδια όργανα του 
εκµισθωτή την επίσκεψη στο µίσθιο οποτεδήποτε για επιθεώρησή του. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται κατά 
το τελευταίο προ της λήξεως της µίσθωσης  εξάµηνο να επιτρέπει οποτεδήποτε την επίσκεψη στο µίσθιο, 
τόσο των αρµοδίων οργάνων  και εκπροσώπων του εκµισθωτή, όσο και των υποψηφίων νέων µισθωτών. 

δ) Ο  µισθωτής  είναι  υποχρεωµένος  να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας 
αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

     
Άρθρο 19. Ο µισθωτής είναι υπόχρεος κατά το ποσοστό που του αναλογεί σε σχέση µε τους άλλους 
µισθωτές για τη δαπάνη του κοινοχρήστου φωτισµού καθώς  και του κοινοχρήστου νερού. Οι σχετικοί 
λογαριασµοί της ∆ΕΗ και της ∆ΕΥΑ∆ θα είναι στο όνοµα του ∆ήµου ∆ράµας,   θα προπληρώνονται από αυτόν 
και εισπράττονται µαζί µε το µίσθωµα. Η άρνηση της πληρωµής έχει την έννοια της άρνησης καταβολής του 
µισθώµατος και όλες τις εξ αυτού συνέπειες. Επίσης ο µισθωτής είναι κατά όµοιο τρόπο υπόχρεος για τη 
δαπάνη της συντήρησης του κοινόχρηστου φωτισµού. 
 
Άρθρο 20. Ο µισθωτής είναι υπόχρεος κατά το ποσοστό που τον βαρύνει σε σχέση µε τους άλλους 
µισθωτές για την καθαριότητα για την καθαριότητα των χώρων της λαχαναγοράς, η οποία θα γίνεται µε 
µέριµνα και µε δαπάνες των µισθωτών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ρητώς συνοµολογείται και 
συµφωνείται ότι αυτό αποτελεί ουσιώδη λόγο καταγγελίας της µίσθωσης αφού προηγηθεί έγγραφη όχληση 
προς τον δυστροπούντα µισθωτή. 
 

Άρθρο 21. Ο µισθωτής είναι υπόχρεος κατά το ποσοστό που τον βαρύνει σε σχέση µε τους άλλους 
µισθωτές για την καθαριότητα και τη συντήρηση των κοινών W.C. Σε ότι αφορά τη συντήρηση και την 
αντικατάσταση υλικών αυτή µπορεί να γίνει και από τον εκµισθωτή ∆ήµο ∆ράµας και η δαπάνη θα 
επιµερίζεται στον κάθε µισθωτή και θα συνεισπράττεται µε το µίσθωµα. Σε περίπτωση άρνησης πληρωµής 
έχει την έννοια της άρνησης καταβολής του µισθώµατος και όλες τις εξ αυτού συνέπειες. Σε ότι αφορά την 
καθαριότητα των W.C ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 20. 
 

Άρθρο 22.Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται προς τον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται το µίσθιο 
της οποίας  οπωσδήποτε προηγουµένως  έλαβε γνώση αυτός, ούτε στην περίπτωση που θα υπάρχει 
οποιαδήποτε δουλειά στο κτήµα, ούτε συνεπώς  υποχρεούται για τους ανωτέρω λόγους στην επιστροφή ή 
µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µισθώσεως.  

  
Άρθρο 23. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή ούτε έχει υποχρέωση  αποζηµίωσης,  
αν  δεν  µπορεί  να παραδώσει σ' αυτόν το µίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εµποδίων που απορρέουν από 
οποιαδήποτε αιτία.  

 
Άρθρο 24. Ο µισθωτής δικαιούται να επιφέρει βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στο µίσθιο µε δικές του δαπάνες, 
αλλά µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη και γραπτή άδεια του ∆ήµου. Επίσης είναι υπεύθυνος για την 
εγκατάσταση,   καλή λειτουργία, συντήρηση των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν (ηλεκτρικής, 
τηλεφωνικής, κ.λ.π), βαρύνεται µε τις σχετικές δαπάνες και είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που 
ήθελε προξενηθεί από αυτές σε πρόσωπα ή πράγµατα.  
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Άρθρο 25. Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται δέκα (10 ) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της. 
      Α)Με επικόλληση αντιγράφου της στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  και στα προς ενοικίαση κατάστηµα. 
      Β) ∆ηµοσίευση της διακήρυξης περιληπτικά σε δύο  ( 2 ) ηµερήσιες νοµαρχιακές  εφηµερίδες  και µία (1) 
εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα.  
      Γ) Με ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα ∆ΑΥΓΕΙΑ   
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής δηµοπρασίας βαρύνουν τον 
τελευταίο πλειοδότη. 
 
 Άρθρο 26. Η   δηµοπρασία   επαναλαµβάνεται  από  τον  κ. ∆ήµαρχο,  αν  δεν παρουσιαστεί κατά τη 
διάρκειά της πλειοδότης. 
 Η  δηµοπρασία  επαναλαµβάνεται  µετά  από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  αν: 
 
α) το  αποτέλεσµά  της  δεν  εγκριθεί  από  τη 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  απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της  
οικείας Περιφέρειας  για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, δεν 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Αντιπροσφορές κατά νόµο δεν γίνονται δεκτές. 
          
Άρθρο 27.Οι  επαναληπτικές δηµοπρασίες  γνωστοποιούνται  µε  περιληπτική διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  
που  αναφέρεται  στους όρους της πρώτης διακήρυξης  και  δηµοσιεύεται  όπως  ορίζει  το άρθρο 26, 
πέντε(5) τουλάχιστον µέρες πριν από τη µέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. 
Η  επανάληψη  της  δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε στην 
προηγούµενη δηµοπρασία. 
 

Άρθρο 28. α) Ο ∆ήµος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος για όποιο λόγο ή αιτία, 
έχει το δικαίωµα να καταγγείλει  τη σύµβαση και να κάνει έξωση στον µισθωτή, την κήρυξη εκπτώτου  του 
µισθωτή, τη διάλυση της µίσθωσης, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου,  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, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κώδικα Πολ. ∆ικονοµίας. 

Αρµόδια  πολιτικά  δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από  τη  σύµβαση  
που  θα  υπογραφεί  µε τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά ∆ικαστήρια της ∆ράµας. 

 
    β) Ο ίδιος ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση µισθώσεως προ της 
συµφωνηθείσας λήξεώς της από υπαιτιότητά του, ή µετά από αποδοχή σχετικού αιτήµατός του, 
υποβαλλοµένου εγγράφως προ τριών  (3) µηνών, στην καταβολή µετά τη λύση της µίσθωσης µισθωµάτων 
ενός (1) µηνός σαν αποζηµίωση, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωµα του ∆ήµου να επιδιώξει και άλλη 
αποζηµίωση. 
     γ) Εκτός από την µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από το ∆ήµο κατά τα ανωτέρω, η λήξη της 
συµβάσεως χωρεί αυτοδικαίως στις περιπτώσεις θανάτου, συνταξιοδότησης ή νοµικής ανικανότητας του 
µισθωτή (επί φυσικού προσώπου) ή λύσης της εταιρικής σύµβασης (επί νοµικού προσώπου). 
Στις περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται εκ νέου στην κατοχή και χρήση και εκµετάλλευση του ∆ήµου. 
Στους κληρονόµους του µισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα µισθωτικό δικαίωµα. 
       δ) Αντίγραφο της διακήρυξης να δηµοσιευθεί µε τοιχοκόλληση δέκα (10) ηµέρες πριν από τη 
δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/1981. 
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Άρθρο 29.Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
αυτής της διακήρυξης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

 
 

Αναλυτικοί όροι της δηµοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία παρέχονται στο  ισόγειο του ∆ήµο 
∆ράµας, Τµήµα Προσόδων, γραφείο (002),  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο  τηλ. 2521350672 
(κ. Ψαρρά Μαρία)      
 

                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 
 
                                                                                               ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
 
Κοινοποίηση                                                                                                
1). Τοιχοκόλληση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   
2).Τοιχοκόλληση στην είσοδο  των προς  εκµίσθωση καταστηµάτων.    

 
 
 
 
 
 

 

  


