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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων προκηρύσσει ∆ηµόσια Φανερή και Προφορική
Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρου της πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ
Μικροσπηλιάς για την διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14,15 και 16
Αυγούστου 2017.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Βουργαρελίου στις 27/03/2017
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα τη 11η προ µεσηµβρίας. Στην περίπτωση που αποβεί
άγονη, θα επαναληφθεί στις 03/04/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα τη 11η προ
µεσηµβρίας.
Το τεύχος της διακήρυξης του ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού θα
χορηγείται από το ∆ηµαρχείο Βουργαρελίου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Τηλ.
FAX
e-mail
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.

Βουργαρέλι: 15/03/2017
Αριθµ. Πρωτ.: 1422

: 2685360200
: 2685022223
: info@dhmosktzoumerkwn.gr
: Βουργαρέλι Άρτας
: 470 45

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14,15 ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.ε του ν. 3852/2010, του Π∆ 270/81, τα άρθρα
574 – 618 Α.Κ.
2. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του Π∆ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων
νόµων περί «εµπορικών µισθώσεων» σύµφωνα µε την οποία δεν είναι εµπορικές οι
µισθώσεις χώρων εντός δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν
γένει κοινόχρηστων χώρων.
3. Την υπ’ αριθµ. 31/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Περί εκµίσθωσης πλατείας
Τ.Κ. Μικροσπηλιάς για διοργάνωση εκδήλωσης»
4. Την υπ’ αριθµ. 23/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού των όρων
δηµοπράτησης για την εκµίσθωση χώρου της πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ Μικροσπηλιάς
για την διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρου της
πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ Μικροσπηλιάς για την διοργάνωση του παραδοσιακού
πανηγυριού στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Άρθρο 1
Ο εκµισθούµενος χώρος έχει εµβαδόν 830,00m2 και εκµισθώνεται προκειµένου να διοργανωθεί
παραδοσιακό πανηγύρι στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017.

Άρθρο 2
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο στο Βουργαρέλι
(Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045) στις 27 Μαρτίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 ενώπιον της

αρµόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε
περίπτωση που η δηµοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική την 3η Απριλίου 2017 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 11:00 µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 3
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες µε έναρξη της µίσθωσης την 13η Αυγούστου
2017 και καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης την 17η Αυγούστου 2017.

Άρθρο 4
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή φάκελο µε τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή
αποκλεισµού:
Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας:
1. Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
4. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον
του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή
άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγµατικής
κατάστασης των προς µίσθωση εγκαταστάσεων.
6. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων και των εργαζοµένων τους.
8. Βεβαίωση του Τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι δεν
µετέχει σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων
Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία ή σύλλογος τα ανωτέρω έγγραφα (εκτός των
εγγράφων 8 και 9, που θα εκδοθούν µόνο στο όνοµα του νόµιµου εκπροσώπου) θα εκδίδονται στο
όνοµα της εταιρείας ή του συλλόγου και στο όνοµα του νόµιµου εκπροσώπου της.
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
δωροδοκία, νοµιµοποίηση εσόδων
διατάξεων των νόµων περί ηθών
νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας

κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία
από παράνοµες δραστηριότητες, β)για παραβίαση των
και λεσχών, γ) για παράβαση της περί συναλλάγµατος
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 ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.

Άρθρο 5
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το
σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο.

Άρθρο 6
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.

Άρθρο 7
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό, καθιστάµενος για την εκπλήρωση των όρων της
συµβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή, παραιτούµενος των
ευεργετηµάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 8
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο και πριν την
υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος εκείνου, του
οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισµού θα ανακοινώνεται
και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και θα είναι πλήρως αιτιολογηµένη ως προς τους λόγους
του αποκλεισµού.

Άρθρο 9
Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού µέχρι στις 11:00π.µ. της ηµέρας
της δηµοπρασίας στην Επιτροπή. Στη διαδικασία µπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των συµµετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα
του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.

Άρθρο 10
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών
της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.

Άρθρο 11
Η εκµίσθωση θα γίνει µε τη διενέργεια ∆ηµόσιας Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής
∆ηµοπρασίας και ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων ευρώ
(200,00 €). Κάθε επόµενη προσφορά που θα κατατίθεται θα προσαυξάνεται µε το ελάχιστο ποσό

των 10 ευρώ, δηλαδή τιµή εκκίνησης 200,00€, επόµενες προσφορές 210,00€, 220,00€, 230,00€
κοκ.

Άρθρο 12
Για την παράδοση της πλατείας προς χρήση απαιτείται προηγουµένως να καταβληθεί το µίσθωµα
στην Ταµειακή Υπηρεσία.

Άρθρο 13
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να φροντίσει για την έκδοση των αναγκαίων για την διοργάνωση
του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017 αδειών, χωρίς ο ∆ήµος να έχει
οποιαδήποτε υποχρέωση νοµική ή άλλη να συµπράξει στην έκδοση των αδειών αυτών.
Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύµατος και νερού βαρύνει τον µισθωτή. Όλες οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις θα γίνουν µε ευθύνη του και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη.
Η προµήθεια και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την
διοργάνωση του πανηγυριού είναι στην ευθύνη του µισθωτή. Τα τραπεζοκαθίσµατα από τις
πρωινές µέχρι τις απογευµατινές ώρες θα αποσύρονται από το χώρο της πλατείας. Η καθαριότητα
του χώρου της πλατείας, τις συγκεκριµένες ηµέρες µίσθωσης, θα γίνεται από τον µισθωτή.
Ο µισθωτής αναλαµβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά
την εγκατάσταση - απεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού, όσο και κατά τη διοργάνωση του
παραδοσιακού πανηγυριού.

Άρθρο 14
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε
τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά ενεργείται
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη
διαφορά
του
αποτελέσµατος
της
δηµοπρασίας
από
την
προηγούµενη
όµοια.
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει
στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας ή Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων εξάµηνης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των
όρων της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα
είναι ίσο µε το 5% της τιµής του µισθώµατος που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία.

Άρθρο 15
Ο µισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζηµίωση για ζηµιές ή βλάβες, που θα προκληθούν σε
πρόσωπα ή πράγµατα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόµενη στη σφαίρα της αντικειµενικής του ευθύνης.

Άρθρο 16
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα
µείωσης του µισθώµατος, για βλάβη από θεοµηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει
µετά την υπογραφή της σύµβασης.

Άρθρο 17
Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως το µίσθιο καθαρό και
σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στο
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλοµένου, κατά τη λήξη της
µίσθωσης, για κάθε µέρα παραµονής του στο µίσθιο, από την ηµέρα της λήξης της µίσθωσης.

Άρθρο 18
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον
µισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε
µορφής χωρίς την σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου.

Άρθρο 19
Ο εκµισθωτής δηλαδή ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε
επισκευή του µισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο µίσθιο, όπως και
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση θα µπορεί να γίνει από το µισθωτή µόνο µετά από έγγραφη
συναίνεση του ∆ήµου, περιέρχεται δε στην κυριότητα του ∆ήµου µετά τη λήξη ή τη διάλυση της
µίσθωσης, χωρίς καµία απολύτως αποζηµίωση του µισθωτή.
Ο ∆ήµος καµία ευθύνη φέρει έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση (πραγµατικά και
νοµικά ελαττώµατα, κατάσταση από πλευράς συντηρήσεως) στην οποία βρίσκεται το µίσθιο της
οποίας ως εκ της συµµετοχής του στη δηµοπρασία αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση.

Άρθρο 20
Τον πλειοδότη και τελικό µισθωτή του µισθίου επιβαρύνουν τα έξοδα δηµοσιεύσεων της
διακηρύξεως, τα τέλη της συµβάσεως (νόµιµες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήµου).

Άρθρο 21
Η µίσθωση εξαιρείται από την προστασία του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (άρθρο 3 περ.δ
του Ν.813/78).

Άρθρο 22
Αν ο µισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το µίσθωµα ή παραβεί ολικά ή µερικά οποιονδήποτε
από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται και στη σύµβαση µισθώσεως και οι
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:
α. τη λύση της σύµβασης και την έκπτωση του µισθωτή από κάθε δικαίωµα από τη σύµβαση και
την αποβολή του από το µίσθιο κατά τη νόµιµη διαδικασία.
β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων ως
εύλογης και ρητά συµφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 23
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια
αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το µίσθιο σε καλή
κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

Άρθρο 24
Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση: ∆ηµαρχείο Βουργαρελίου,
Βουργαρέλι Άρτας, 47045 τηλ. 2685360219 και 2685360225.
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, θα τοιχοκολληθεί στο
∆ηµαρχείου Βουργαρελίου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τουλάχιστον δέκα πλήρεις
ηµέρες πριν τη δηµοπρασία.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ

