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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων προκηρύσσει ∆ηµόσια Φανερή και
Προφορική Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικού κτηρίου
στον οικισµό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
(∆ηµαρχείο Βουργαρελίου) στις 05/04/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα τη 11η
πρωινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 12/04/2019
ηµέρα Παρασκευή και από ώρα τη 11η πρωινή.
Για τη συµµετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή
Τ.Π.∆. ύψους 30,00 ΕΥΡΩ.
Το τεύχος της διακήρυξης του ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού θα
χορηγείται από το ∆ηµαρχείο Βουργαρελίου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

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

Βουργαρέλι: 26-03-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 1638

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

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2) Τον κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).
3) Το άρθρο 253 του Π.∆. 410/1995 περί εκµίσθωσης ακινήτων των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων.
4) Το Π.∆. 270/11-3-81 (ΦΕΚ 77Α/30-3-81) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν πραγµάτων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
5) Την απόφαση ∆.Σ. 74/2019, περί µίσθωσης δηµοτικού καταστήµατος στον οικισµό
Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης
6) Την απόφαση Ο.Ε. 54/2019, Περί καθορισµού όρων διακήρυξης για τη εκµίσθωση
δηµοτικού καταστήµατος στον οικισµό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

∆ηµόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικού
καταστήµατος στον οικισµό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης, σύµφωνα µε τους
κάτωθι όρους:
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο 1 - Περιγραφή του ακινήτου
Εµβαδόν ισογείου: 54,91m2
Οικισµός: Παλαιοκάτουνο
Τοπική Κοινότητα: Κάτω Καλεντίνης
∆ηµοτική Ενότητα: Αθαµανίας
∆ήµος: Κεντρικών Τζουµέρκων
Είδος: Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
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Άρθρο 2 - Πραγµατική κατάσταση εκµισθούµενου ακινήτου
Το Κατάστηµα, βρίσκεται στον οικισµό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης και είναι ισόγειο
κτήριο. Η επιφάνεια του ισογείου είναι: 54,91m2.
Το παραπάνω κτήριο εκµισθώνεται στην πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα (ως έχει),
µε σκοπό, να χρησιµοποιηθεί ως Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος. Τη δαπάνη
συντήρησης ή ανακαίνισης του κτηρίου θα αναλάβει ο µισθωτής.

Άρθρο 3 - Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
1) Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που
εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον
πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους
και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
2) Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν
ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη
αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
3) Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που
προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό.
4) Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4 - Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 05/04/2019, ώρα 11:00η πρωινή, στο ∆ηµαρχείο Κεντρικών
Τζουµέρκων, Βουργαρέλι, 47045.

Άρθρο 5 - Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πενήντα ευρώ (50,00€) µηνιαίως ήτοι:
εξακόσια ευρώ (600,00€) ετησίως.

Άρθρο 6 - ∆ικαιολογητικά - ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής
µορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε
εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση
καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου
προσώπου. Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική
προσωπικότητα.
2) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας τριάντα ευρώ (30,00€).
3) Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
4) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση
πτώχευσης των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη δηµοπρασία.
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5) Φορολογική ενηµερότητα.
6) ∆ηµοτική ενηµερότητα εφόσον ο συµµετέχων είναι ∆ηµότης του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέκων
7) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων
διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
8) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και µάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόµιµο
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του
λογαριασµό.
Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής δεν χορηγείται ή µπορεί να
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το δήµο, ο συµµετέχων οφείλει µε υπεύθυνη δήλωσή του να το
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Με τη δήλωσή
του θα δεσµεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που ενδεχόµενα
εκπροσωπεί, κανένα κώλυµα συµµετοχής µε βάση τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι την
έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από
τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει
δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη θα
προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόµενη όµως
επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που
µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του πλειοδότη - αµέσως µετά την απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται µετά την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, αφού την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του
ετήσιου τιµήµατος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της
έγκαιρης και εντός της οριζόµενης προθεσµίας καταβολής του τιµήµατος καθώς και την καλή
εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της
σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 7 - Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
Ανακοίνωση περί της έκδοσης της απόφασης για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κοινοποιείται
στους συµµετέχοντες.

Άρθρο 8 - Πρόσκληση υπογραφής σύµβασης
1. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα
Ανάδοχο, που καλείται σε ορισµένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύµβασης,
προσκοµίζοντας:
−

Απόδειξη πληρωµής της δηµοσιευµένης διακήρυξης σε τρεις εφηµερίδες όπως αυτές
αναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.

−

Απόδειξη καταβολής του µισθώµατος του πρώτου εξαµήνου

2. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η υπογραφή της
σύµβασης και κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
3. Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και πριν τη συµπλήρωση ενός έτους η σύµβαση
καταγγελθεί ή ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
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επιστρέφεται σ' αυτόν το µέρος του ποσού που προκατέβαλε και αντιστοιχεί για τη µη
µισθωµένη περίοδο. Καταπίπτει, όµως, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφόσον από την απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία ορίζεται το ποσό που
κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
5. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή των
διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Κώδικα ∆ήµων (Ν. 3463/2006).
6. Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης.

Άρθρο 9 - ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος
Η µίσθωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών η οποία θα αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του
µισθίου στον µισθωτή και µε την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου και θα λήγει την
αντίστοιχη ηµέρα µετά από παρέλευση αντιστοίχων προς την διάρκεια ετών από την έναρξη της
µίσθωσης.
Το µίσθωµα από το δεύτερο έτος και µετά θα προσαυξάνεται για κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο µε
το 75% της µεταβολής του µέσου ετήσιου ρυθµού πληθωρισµού την προηγούµενη χρονιά,
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας. Η αύξηση αυτή είναι
υποχρεωτική για τον ανάδοχο, εκτός αν µε διάταξη νόµου ή δικαστική απόφαση κριθεί µε
διαφορετικό τρόπο, η ετήσια αύξηση του µισθώµατος των ακινήτων που εκµισθώνει το δηµόσιο.
Σε περίπτωση µη αποδοχής και µη καταβολής της, λύεται η µίσθωση σε βάρος του.
Κατά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται χωρίς καµία άλλη όχλησή του να παραδώσει
το µίσθιο µε πρωτόκολλο στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων στην κατάσταση που αυτό (µίσθιο) θα
ευρεθεί.
Παράταση µίσθωσης µπορεί να γίνει εφ’ όσον συναινέσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της
σύµβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 10 - Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα είναι ετήσιο πάγιο. Ελάχιστο ετήσιο µίσθωµα (τιµή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των
εξακοσίων ΕΥΡΩ (600,00€) .
Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων σε τέσσερις ισόποσες
τριµηνιαίες δόσεις µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε τριµήνου. Η καταβολή αυτή του µισθώµατος
δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, οφείλεται ανεξάρτητα
από την συνεχή ή εποχιακή λειτουργία του µισθίου και της µερικής ή ολικής εκµετάλλευσής του.
Ο µισθωτής θα βαρύνεται µε την καταβολή των δηµοσίων φόρων και τελών σε σχέση µε το µίσθιο.
Οι τυχόν καθυστερούµενες οφειλές του πλειοδότη προς το δήµο θα εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου περί είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, επιβαρυνόµενες και µε τις νόµιµες
προσαυξήσεις.

Άρθρο 11 - ∆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.
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Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις µισθωτή - ∆ήµου
Ο χώρος δύναται να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. ∆ιαφοροποίηση
της χρήσης του απαγορεύεται χωρίς την άδεια του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε
δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος. Ακόµα,
αποκλείεται στο µισθωτή η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό.
Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και οφείλονται σε κακή
χρήση του ακινήτου εκ µέρους του µισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το µισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται
να ενεργήσει στο χώρο καµιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλλει
την αρχική του µορφή, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν
παρέµβαση χωρίς την άδεια του ∆ήµου συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή, λόγω παράβασης των
όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης. Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για την
υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισµό, τηλεφωνικής σύνδεσης και οφείλει
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί
µε το αντίστοιχο δίκτυο.
Αν προκύψει θέµα εγκατάστασης κάποιου αντικειµένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την
τεχνική υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το µισθωτή. Αυτός υποχρεούται µε
δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει πυροσβεστήρες σε ένα τουλάχιστον σηµείο έξω από το µίσθιο
και σε ένα εντός αυτού.
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ∆ήµου και του πλειοδότη σχετικά µε τη λειτουργία της µεταξύ
τους σύµβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής στον Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης ή και άλλων ανεξάρτητων αρχών ή ελεγκτικών οργάνων και οι δύο δικαιούνται να
ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση.
Εάν τούτο δεν επιτευχθεί, το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια.
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια
αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις προσήκουσες αγωγές, οι
οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αµέλεια του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου, ο οποίος διατηρεί το
δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων του. Υποχρεούται
ακόµη, µόλις λήξει η σύµβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση µετά τις
τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα
οικοδοµήσιµο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραµείνουν για όφελος του ∆ήµου, χωρίς αποζηµίωση.
Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζηµιώσει
το ∆ήµο.
Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου, ούτε
απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο πλειοδότης για όσο χρόνο µετά τη λήξη της σύµβασης, κάνει χρήση του χώρου, οφείλει να
καταβάλλει στο ∆ήµο αποζηµίωση για τη χρήση, ποσό ίσο µε το µίσθωµα της σύµβασης που έληξε.
Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δικαιώµατος προσφυγής
του στο δικαστήριο για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και µείωσης των ποσών αυτών.
Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆ήµο ή µείωσης του µισθώµατος για βλάβη του
µισθίου ή της επιχείρησης του από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν µετά
την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος εάν δεν
έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους
πολίτες µε τον απαιτούµενο σεβασµό, να φροντίζει µε υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την
τήρηση των συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συµπεριφέρονται προς
τους πολίτες µε πνεύµα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.
Το προσωπικό του πλειοδότη θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συµπεριφοράς, ταχείας
εξυπηρέτησης και εµφάνισης, η οποία θα είναι οµοιόµορφη και καλαίσθητη. Η µισθοδοσία του
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προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη
τυχόν εισφορά ή αποζηµίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.
Απαγορεύεται η µερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτο και η σιωπηρή ανανέωση
της σύµβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώµατος
σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο ∆ήµο και προσκοµίσει τα σχετικά
περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκοµείο.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 13 - Άλλοι όροι
1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης.
β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή
του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο
µε απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
2) Τα τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής
περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής
του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.
3) ∆ικαίωµα ένστασης στους όρους της διακήρυξης δίνεται εντός διαστήµατος πέντε (5) ηµερών
από την ηµέρα τελευταίας δηµοσίευσης αυτής.

Άρθρο 14 - Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί αν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης την 12/04/2019 και ώρα 11η
πρωινή, στο ∆ηµαρχείο Κεντρικών Τζουµέρκων, Βουργαρέλι, 47045.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν
φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους
καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μπορεί µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοπρασία να επαναληφθεί
όταν:
1) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια
της δηµοπρασίας,
2) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα
πρακτικά,
3) µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν
προσέλθει εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της.
Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του
Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
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Άρθρο 15 - ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη
διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην ηµερήσια εφηµερίδα «Ηχώ της Άρτας».
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

Άρθρο 16 - Πληροφορίες
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα στο Βουργαρέλι,
47045, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 πµ µε 13:00 µµ. Τηλέφωνο 2685360225 FAX2685022223.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και 5 ηµέρες πριν από την οριζόµενη από τη
διακήρυξη ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους
δαπάνη και επιµέλεια.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ

