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 TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
 

Αριθµός απόφασης:  73/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την Προε-
δρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 9996/06-03-2015 γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας,, που γνωστο-
ποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρό-
ντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2)       Ηλιάδης Νικόλαος 
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

Έγκριση όρων επανεκµίσθωσης δηµο-

τικής έκτασης 180,00 τ.µ. (θέση 20) στο 

λόφο Κορυλόβου, εντός του τεµαχίου 

292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστά-

σεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας. 

ΑΔΑ: Ω1ΕΓΩ9Μ-ΗΜΘ



          

           Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, απο-

φασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Έγκριση όρων επανεκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 

180,00 τ.µ. (θέση 20) στο λόφο Κορυλόβου, εντός του τεµαχίου 292ζ, για την τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 

τρίτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
10361 / 09 -03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Εσόδων  του  
∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 

 

«Παρακαλούµε, σε εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 
3463/2006  και της παρ. 1 περιπτ. ε  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
της Οικονοµικής Επιτροπής, στην οποία ορίζεται ότι : « ε) µε την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυ-
ρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ………………», να αποφα-
σίσετε για την έγκριση των όρων επανεκµίσθωσης  δηµοτικής έκτασης 180,00 τ.µ. (θέση 20) 
στο λόφο Κορυλόβου,  εντός του τεµαχίου 292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την 
λειτουργία κινητής  τηλεφωνίας. 

 

 Η σύµβαση µίσθωσης της ανωτέρω δηµοτικής έκτασης µες την εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας « WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» έληξε στις 25-01-2015. 

 

Προτεινόµενη τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας είναι το ποσό των  2.280,88€ / το µή-

να, σύµφωνα µε το τελευταίο βεβαιωµένο µίσθωµα.  
  

 Ετήσια προσαύξηση: Πρόταση της υπηρεσίας  2%.  
 

∆ιάρκεια της µίσθωσης :  πρόταση της υπηρεσίας   πέντε (5) έτη.  
 

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης.  
 

Συνηµµένα : 1)  νέο σχέδιο  όρων µίσθωσης 
        2) αντίγραφο των ΧΚ 904/2014 & 895/2015  
        3) αντίγραφο του αριθµ. πρωτ. 17197/02-2006 συµφωνητικού 
        4) αριθµ. 32209/22-07-1995 απόφαση Νοµάρχη» 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-

ντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, την 352/2014 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και το έγγραφο της υπηρεσίας  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 

• Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού για την επανεκµίσθωση δη- 
µοτικής έκτασης 180,00 τ.µ. (θέση 20) στο λόφο Κορυλόβου, εντός του τεµαχίου 292ζ, 
για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας» µε τους παρα-
κάτω  όρους, όπως τους εισηγήθηκε η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών: 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ 

       ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ  180,00 

Τ.Μ. ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  
                                 

Άρθρο 1ο 
                           

ΑΔΑ: Ω1ΕΓΩ9Μ-ΗΜΘ



    Αντικείµενο  της  µίσθωσης είναι η δηµοτική έκταση εµβαδού 180,00 τ.µ. (θέση 20) στην περιοχή του λό-
φου Κορυλόβου (ύψωµα αδελφών Ζαχαροπούλου) πλησίον της πίστας των αιωροπτέρων, εντός του τεµαχίου 
292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την λειτουργία κινητής τηλεφωνίας. 
 

Άρθρο 2ο 

        Η µίσθωση του παραπάνω χώρου γίνεται µε την προϋπόθεση να διατηρείται σκυροστρωµένη όλη η έ-
κταση , µε ευθύνη του µισθωτή, για λόγους δασοπροστασίας.                           
   Επιτρέπεται   ανέγερση  κτίσµατος  από  το  µισθωτή,  το  οποίο παραµένει  αναποζηµιώτως υπέρ του µισθί-
ου.  

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, γίνεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτρο-
πής, (Α.∆.Σ. 7/2015)  σε µέρα και ώρα που ορίζεται από τον κ.∆ήµαρχο 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 διαδο-
χικά 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 µι-
σθωτή ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 
  Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικών προσώπων να προσκοµίζονται κατά την  ώρα  διεξαγωγής  της  δηµο-
πρασίας τα κατά νόµο νοµιµοποιητικά έγγραφα.  

Άρθρο 5ο 

 Η  µίσθωση  είναι  ορισµένου χρόνου, η διάρκειά της ορίζεται σε Πέντε ( 5 ) χρόνια,  αρχίζει  από  την  
ηµεροµηνία  υπογραφής  του συµφωνητικού µίσθωσης  και  λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µε τη συµπλή-

ρωση των Πέντε ( 5 ) χρόνων.   
Άρθρο 6ο 

 Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 2.280,88 € µηνιαίως δηλαδή  27.370,56 € 
ετησίως. 
 Το ετήσιο  µίσθωµα θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά 2% αθροιστικώς.  
 

Άρθρο 7ο 

 Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ήµο ∆ράµας. 
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 ∆ύο χιλιάδες Ε�τακόσια Τριάντα Ε�τά € και Πέντε λε-
�τών (2.737,05€) 
Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφε-
ται σε όσους πήραν µέρος στη δηµοπρασία µόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσµα, εφόσον δεν είναι πλει-
οδότες. 
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 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 διζήσε-
ως. 
 

ΑΔΑ: Ω1ΕΓΩ9Μ-ΗΜΘ



Οι εγγυητές οφείλουν επίσης να καταθέσουν βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο ∆ράµας  και Φορολογική Ε-
νηµερότητα. 
 
         Εάν ο µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επι-
τροπή, 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 ολόκληρων, 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 διε-
ξαγωγής της ∆ηµοπρασίας και συγκεκριµένα µια ώρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου ∆ράµας ή στην επιτροπή διαγωνισµού  µε υποβολή σχετικής αίτησης.  Οι φάκελοι οι οποίοι θα κατατε-
θούν εκπρόθεσµα  δεν θα ελεγχθούν από την επιτροπή και δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην ως άνω 
δηµοπρασία.   
         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 που θα ασκείται το 
εκµισθούµενο δικαίωµα.  

Άρθρο 8ο 

  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 κα-
τοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το ∆ήµο ∆ράµας, άλλως διορίζουν νόµιµο αντίκλητο 
αυτών τον γραµµατέα Πρωτοδικών ∆ράµας. 
 

Άρθρο 9ο 

 Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή, µέχρι δε να εγκριθούν ο τε-
λευταίος πλειοδότης είναι  υποχρεωµένος µε τον εγγυητή του για την προσφορά του, χωρίς να µπορεί να προ-
βάλει δικαίωµα παραίτησης ή αποζηµίωσης από το ∆ήµο εξ αιτίας της µη έγκρισης του πρακτικού δηµοπρασίας 
από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα ή καθυστέρησης της έγκρισής του. 
 

Άρθρο 10ο 

Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη διενέργεια της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/1981. 
      Α) Με επικόλληση αντιγράφου της στο ∆ηµοτικό 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 11ο 

 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από τον κ. ∆ήµαρχο, αν δεν παρουσιαστεί κατά τη διάρκειά της πλει-
οδότης. 
  Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 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 εκτέλε-
σης 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 εγ-
γυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε  απ' αυτόν δυνάµενο να µει-
ωθεί µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
         Αντιπροσφορές κατά νόµο δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 12ο 

  Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη  του ∆ηµάρχου, που ανα-
φέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται  όπως  ορίζει  το άρθρο 10, πέ-
ντε(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 13ο 

  Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση  σ' αυτόν της από-
φασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σχετικά µε την έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, να παρουσιαστεί µαζί µε τον  εγγυητή  του  στο  ∆ηµοτικό  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 θεω-
ρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του ∆ήµου και ενεργείται νέα δη-
µοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την  επί έλατ-
τον διαφορά του νέου µισθώµατος και για τα µισθώµατα µέχρι την  υπογραφή της νέας σύµβασης που υπολο-
γίζονται µε βάση την προσφορά τους. 
                             

Άρθρο 14ο 

       1. Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το νόµο εγκρι-
τικής 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 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 αναλαµβά-
νει µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση µίσθωσης (όπως µισθώµατα). Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπί-
πτει υπέρ του δήµου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως ποινική ρήτρα, η οποία δεν υπολογίζεται στις 
τυχόν οφειλές του µισθωτή,  για παράβαση όρου της σύµβασης. 
  

Άρθρο 15ο 

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 
∆ήµου ∆ράµας σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις στην αρχή εκάστου  µήνα µαζί µε το ανάλογο τέλος χαρτοσήµου 
και ποσοστού υπέρ Ο.Γ.Α., 
Κάθε δόση θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήµερο του τριµήνου. 
Αν ο µισθωτής καθυστερήσει την πληρωµή του µισθώµατος πέρα από ένα µήνα, την πρώτη του επόµενου µή-
να 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 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 απαλ-
λάσσεται από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. 
 Για την είσπραξη των οφειλοµένων µισθωµάτων δικαιούται ο ∆ήµος να προβεί  σε  όλα  τα προβλεπόµενα από 
το Νόµο αναγκαστικά µέτρα κατά του ενοικιαστή και του εγγυητή του. 
      

Άρθρο 16ο 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς ευ-
θύνεται για αποζηµίωση. 
  

Άρθρο 17ο 

 Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική  κατάσταση της οποίας ο µισθω-
τής 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 18ο 

 Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή ούτε έχει υποχρέωση  αποζηµίωσης,  αν  δεν  µπορεί  
να παραδώσει σ' αυτόν το µίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εµποδίου. 
 

Άρθρο 19ο 
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 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 ∆ήµου ∆ράµας, ή σε περίπτωση που ο προς µίσθωση χώρος θεωρηθεί απαραί-
τητος για το ∆ήµο, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και ο µισθωτής παραδίδει αµέσως ελεύθερο το µίσθιο. 
  

Άρθρο 20ο 

 Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µισθώσεως να παραδώσει το µίσθιο  χωρίς αντίρρηση στην κατά-
σταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε  αποζηµίωση.      
Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο µίσθιο που παραµένουν προς όφε-
λος 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 21ο 

Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση ή η υπεκµίσθωση του µισθίου από το  µισθωτή ή η παραχώ-
ρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτο. 
Επιτρέπεται η πρόσληψη συνεταίρου, µόνο µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να 
εγκρίνει ή να µην εγκρίνει την παραπάνω πρόσληψη. 
  

Άρθρο 22ο 

 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 23ο 

 Η µίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.∆. 34/1995, ούτε το µίσθιο αποτελεί απαραίτητο χώρο 
για τη λειτουργία της εµπορικής επιχείρησης του µισθωτή. 
  

Άρθρο 24ο 

 Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης, συνεπάγεται  την µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κήρυξη εκπτώτου του µισθωτή, τη διάλυση της µίσθωσης και την έξωση αυτού από το µίσθιο, οπότε η 
εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου,ως ποινική ρήτρα,  χωρίς δικαστική µεσολάβηση, γίνεται 
δε δηµοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή  του,  που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο κα-
θένας για τη επί έλαττον διαφορά του νέου µισθώµατος και τα µισθώµατα µέχρι την υπογραφή της νέας σύµ-
βασης, που υπολογίζονται µε βάση την προσφορά τους. 
Αρµόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από  τη σύµβαση που θα υπο-
γραφεί µε τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά ∆ικαστήρια της ∆ράµας. 
 

Άρθρο 25ο 

 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει την πλήρη γνώση, καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων αυτής της απόφασης. 
 

     Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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