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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 69/2017           ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διακήρυξης

δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση

τµήµατος  του  υπ’αριθ.  955  τεµαχίου

(συνολικού  εµβαδού  158.865τµ)  του

Αγροκτήµατος  Καρδίας  έκτασης

8.613,00τµ  

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 8.30 π.µ.  συνεδρίασε  η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την

υπ’αριθ. 2649/27-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 τουΝ.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)

περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη

απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8 µέλη, δηλαδή:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Γεωργαλή Ζωή    1. Αναγνώστου Πασχάλης

3.Πράτανος Απόστολος           

4.Καρκατζίνος Νικόλαος             

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

6.Γκιζάρης Στέργιος

7.Αποστόλου Στυλιανός

8.Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι

µε την υπ’αριθµ. 19/2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Καρδίας  και  την  υπ’αριθµ.  7/2017  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  του

∆ήµου  Θέρµης  εγκρίθηκε  η  εκµίσθωση τµήµατος  του  υπ’αριθ.  955  τεµαχίου

(συνολικού εµβαδού 158.865τµ) του Αγροκτήµατος Καρδίας έκτασης 8.613,00τµ

και µε στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α όπως αυτό απεικονίζεται

στο  τοπογραφικό  διάγραµµα  Σεπτεµβρίου  2016  της  ∆ιεύθυνση  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης  για επαγγελµατική χρήση και σύµφωνα µε τις

χρήσεις  γης  που  επιτρέπονται  βάσει  της  Ζ.Ο.Ε.  του  πρώην  ∆ήµου  Μίκρας

(Φ.Ε.Κ. 537∆’/13.07.2007) για εννέα (9) έτη, ακολουθώντας τη διαδικασία της
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πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Π.∆. 270/1981. 

  Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 62894 / 18.11.1963 απόφαση Νοµάρχη

Θεσσαλονίκης και το σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα, η ∆ηµοτική Κοινότητα

Καρδίας  έχει  στην  κατοχή  της  το  υπ’  αριθµ.  955  αγροτεµάχιο  της

Συµπληρωµατικής  ∆ιανοµής  έτους  1955  αγροκτήµατος  Καρδίας  συνολικού

εµβαδού 158.865τµ. 

Το εν  λόγω τεµάχιο  απαλλοτριώθηκε  για  τη  διάνοιξη  της  Επαρχιακής

Οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, και το υπό εκµίσθωση τµήµα του υπ’αριθµ.

955  αγροτεµαχίου  του  αγροκτήµατος  Καρδίας  όπως  αυτό  απεικονίζεται  στο

τοπογραφικό διάγραµµα Σεπτεµβρίου 2016 της ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου Θέρµης µε στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α είναι

έκτασης 8.613,00τµ και βρίσκεται στην περιοχή µε στοιχείο ΓΒ της Ζ.Ο.Ε. του

πρώην ∆ήµου Μίκρας (Φ.Ε.Κ.  537∆’/13.07.2007),  στην οποία  επιτρέπονται  οι

εξής δραστηριότητες κεντρικών αστικών λειτουργιών και υποδοµών:

1.Καταστήµατα

2.Επαγγελµατικά  εργαστήρια  χαµηλής  όχλησης  (άρθρο  1  του  από

24.5.1985 ∆’270)

3.Πρατήρια καυσίµων

4.Γραφεία – Γραφεία ∆ιοίκησης

5.Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,

περίθαλψη – πρόνοια

6.Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια – αναψυκτήριο)

7.Αθλητικές εγκαταστάσεις

8.Ξενώνες, Ξενοδοχεία

9.Εµπορικές Εκθέσεις 

Η  εκµίσθωση   θα  γίνει  µε  δηµοπρασία,  τους  όρους  της  οποίας  καθορίζει  η

Οικονοµική Επιτροπή.

     Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής

Επιτροπής να καθορίσουν τους όρους. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της

την εισήγηση της υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις.

                                    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα

Καθορίζει  τους  όρους  της  διακήρυξης  βάσει  των  οποίων  θα  διεξαχθεί  η

δηµοπρασία  εκµίσθωσης  τµήµατος  του  υπ’αριθ.  955  τεµαχίου  (συνολικού

εµβαδού  158.865τµ)  του  Αγροκτήµατος  Καρδίας  έκτασης  8.613,00τµ  και  µε

στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α όπως αυτό απεικονίζεται στο

τοπογραφικό διάγραµµα Σεπτεµβρίου 2016 της ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου Θέρµης  για επαγγελµατική χρήση και σύµφωνα µε τις χρήσεις γης

που  επιτρέπονται  βάσει  της  Ζ.Ο.Ε.  του  πρώην  ∆ήµου  Μίκρας  (Φ.Ε.Κ.

537∆’/13.07.2007)  για  εννέα  (9)  έτη,  µε  πλειοδοτική  φανερή  και  προφορική

δηµοπρασία, ως εξής:
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Α ρ θ ρ ο  1: Ηµέρα και ώρα δηµοπρασίας  

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο (∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη) ενώπιον της

αρµόδιας Επιτροπής,  την 29η Μαρτίου 2017  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ.

έως 10:30π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

Η  κατακύρωση  των  πρακτικών  της  δηµοπρασίας  θα  γίνει  µε  απόφαση  της

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Α ρ θ ρ ο   2: Αντικείµενο µίσθωσης  

Το υπό εκµίσθωση δηµοτικό ακίνητο αποτελεί  τµήµα του υπ’αριθ. 955 τεµαχίου

(συνολικού εµβαδού 158.865τµ) του Αγροκτήµατος Καρδίας έκτασης 8.613,00τµ

και µε στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α όπως αυτό απεικονίζεται

στο  τοπογραφικό  διάγραµµα  Σεπτεµβρίου  2016  της  ∆ιεύθυνση  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης.

Α ρ θ ρ ο  3: ∆ιάρκεια µίσθωσης  

Η µίσθωση θα διαρκέσει εννέα  (9) έτη, και θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής

της σχετικής σύµβασης. Η παραπάνω µίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.

34/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4242/2014. Σιωπηρή αλλά και κάθε

είδους παράταση ή αναµίσθωση  απαγορεύεται απολύτως.  

Α ρ θ ρ ο  4: Χρήση του µισθίου  

Το µίσθιο  θα  χρησιµοποιηθεί  για  επαγγελµατική χρήση.  Συγκεκριµένα,  το  εν

λόγω αγροτεµάχιο βρίσκεται στην περιοχή µε στοιχείο ΓΒ της Ζ.Ο.Ε. του πρώην

∆ήµου  Μίκρας  (Φ.Ε.Κ.  537∆’/13.07.2007),  στην  οποία  επιτρέπονται  οι  εξής

δραστηριότητες κεντρικών αστικών λειτουργιών και υποδοµών:

1. Καταστήµατα

2. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης (άρθρο 1 του από 24.5.1985

∆’270)

3. Πρατήρια καυσίµων

4. Γραφεία – Γραφεία ∆ιοίκησης

5. Τράπεζες,  Ασφαλιστικές  εταιρείες,  Χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί,

περίθαλψη – πρόνοια

6. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια – αναψυκτήριο)

7. Αθλητικές εγκαταστάσεις

8. Ξενώνες, Ξενοδοχεία

9. Εµπορικές Εκθέσεις 

Α ρ θ ρ ο  5: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς – Μίσθωµα – Αναπροσαρµογή

Μισθώµατος

Η πρώτη προσφορά του ετήσιου µισθώµατος (τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας)

ορίζεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ για το σύνολο της υπό εκµίσθωσης έκτασης
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Το  µίσθωµα  του  πρώτου  έτους  (πλέον  του  νόµιµου  χαρτοσήµου  και  ΟΓΑ

χαρτοσήµου) θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη.

Το ποσό του µισθώµατος (πλέον του νόµιµου χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου)

που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα αναπροσαρµόζεται  σε ποσοστό ίσο

µε τη µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε

σχέση  µε  τον  αντίστοιχο  µήνα  του  προηγούµενου  έτους  (απλή  δωδεκάµηνη

µεταβολή),  όπως αυτή υπολογίζεται  από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της

Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.).

Σε περίπτωση που ο δείκτης αυτός είναι αρνητικός δεν θα επέρχεται µείωση του

µισθώµατος  αλλά  αυτό  θα  παραµένει  σταθερό  στο  ύψος  που  είχε  το  αµέσως

προηγούµενο δωδεκάµηνο. 

 

Α ρ θ ρ ο  6: Τρόπος καταβολής µισθώµατος  

Το ετήσιο µίσθωµα (πλέον του νόµιµου χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου)  θα

προκαταβάλλεται κάθε έτος και συγκεκριµένα µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε

µισθωτικής  περιόδου  (έναρξη  έκαστης  µισθωτικής  περιόδου  θεωρείται  η

ηµεροµηνία  υπογραφής  της  σύµβασης  µισθώσεως).  Η  πληρωµή  θα

αποδεικνύεται µόνο µε γραπτή απόδειξη της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου,

σε περίπτωση καθυστέρησης µπορεί ο  εκµισθωτής να καταγγείλει τη σύµβαση

και να  ζητήσει δικαστικώς την  αποβολή  του από το µίσθιο και  την επιδίκαση

των  δεδουλευµένων µισθωµάτων. Επίσης µπορεί  να  ζητήσει  την  αποβολή του

µισθωτή από το µίσθιο λόγω δυστροπίας και την επιδίκαση των δεδουλευµένων

χωρίς προηγουµένως να έχει καταγγείλει τη  σύµβαση.

Α ρ θ ρ ο  7:   K  αταλληλότητα του µισθίου – χρήση - επισκευές      

Το µίσθιο θα χρησιµοποιείται για επαγγελµατική χρήση σύµφωνα µε τις χρήσεις

γης που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Ο  µισθωτής  προ  της  συµµετοχής  του  έλεγξε  επισταµένα  το  µίσθιο  και  την

κατάσταση  αυτού  και   παραλαµβάνει   αυτό   ανεπιφύλακτα  και  το  οποίο

υποχρεούται  να παραδώσει  στην κατάσταση που το βρήκε µετά τη λήξη της

µίσθωσης.  Ο  µισθωτής δεν  έχει  και  δεν διατηρεί  καµία απολύτως  αξίωση για

επωφελείς  ή  αναγκαίες  δαπάνες  στο µίσθιο που  θα  διενεργηθούν καθόλη  της

διάρκεια   της   σύµβασης,  ούτε   µε   τις   διατάξεις   περί  αδικαιολόγητου

πλουτισµού  ούτε  µε  τς διατάξεις  περί διοίκησης  αλλοτρίων .

Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση του σκοπού, για τον οποίο

εκµισθώνεται το ακίνητο, βαρύνει αποκλειστικά τον µισθωτή.

Ειδικότερα, ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε δικές του δαπάνες προβεί σε όλες

τις απαιτούµενες και αναγκαίες εργασίες αναµόρφωσης ή/και εξωραϊσµού ή/και

επισκευής ή/και συντήρησης του µισθίου ακινήτου  για τις οποίες δεν θα έχει

καµία απαίτηση αποζηµίωσης  ή  µείωσης ή  µη  καταβολής του  µισθώµατος.

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσει την κατοχή του µισθίου,

τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση διαφορετικά ευθύνεται σε

αποζηµίωση.

Απαγορεύεται  η  κατασκευή οποιασδήποτε  κτιριακής εγκατάστασης,  κτίσµατος,

λυόµενου κατασκευάσµατος ή στεγάστρου.
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Σε περίπτωση που ο µισθωτής προβεί σε τέτοιου είδους εγκατάσταση ο ∆ήµος δεν

έχει απολύτως καµία ευθύνη, ενώ έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης χωρίς

να έχει ο µισθωτής καµία αξίωση αποζηµίωσης.

Επιτρέπεται µόνο στο µισθωτή να διαρρυθµίσει τον ακάλυπτο χώρο κατάλληλα,

ώστε  να  εξυπηρετεί  την  ανάγκη του  για  τη  χρήση  που  το  προορίζει.  Για  την

υλοποίηση  οποιασδήποτε  διαρρύθµισης  ή  βελτίωσης  στο  χώρο  ο  µισθωτής

υποχρεούται  πρωτίστως  να γνωστοποιεί  τα σχέδια και  τις  προτάσεις  του στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.

Μετά  τη  λύση  της  µίσθωσης  µε  οποιονδήποτε  τρόπο  όλα  τα  ανωτέρω  θα

παραµείνουν προς όφελος του µισθίου χωρίς αποζηµίωση. 

Επίσης  έλεγξε  και  βεβαιώθηκε  ότι  δύναται  να  λάβει  την  αναγκαία  άδεια

λειτουργίας της  επιχείρησης στην οποία  θέλει   να προβεί.  Για το λόγο αυτό

καµία απολύτως ευθύνη δεν έχει ο ∆ήµος αν ο µισθωτής δε µπορεί να λάβει άδεια

λειτουργίας,  καθώς και  οποιαδήποτε άλλη άδεια δηµόσιας ή ιδιωτικής αρχής

απαιτηθεί για τη νόµιµη λειτουργία του. Αν για οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και

λόγω πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος  του µισθίου  ο µισθωτής  δε  λάβει

άδεια ο εκµισθωτής καµία ευθύνη δεν φέρει και καµία απολύτως αξίωση για

οποιαδήποτε  θετική  ή  αποθετική  ζηµία  δεν  έχει   ο  µισθωτής  κατά  του

εκµισθωτή. Επίσης ο µισθωτής δεν δύναται να αναζητήσει µισθώµατα που τυχόν

έχει καταβάλει ενώ επιπλέον οφείλει τα δεδουλευµένα µισθώµατα  ανεξάρτητα

από τη λειτουργία του.

Ο  µισθωτής  οφείλει  να  λειτουργεί  επιχείρηση  µε  νόµιµη  άδεια  άλλως  ο

εκµισθωτής  έχει  δικαίωµα  να  καταγγείλει  τη  σύµβαση.  Το   γεγονός   ότι

επιτρέπονται οι  προαναφερόµενες  χρήσεις δεν  συνιστούν ούτε συνοµολόγηση

ιδιότητας του  µισθίου  ούτε  διαβεβαίωση  του εκµισθωτή  περί  λήψης  των

αδειών που  απαιτούνται  καθώς  αυτές  χορηγούνται  αρµοδίως και   εφόσον

πληρούνται οι  νόµιµες προϋποθέσεις.  

Ο ∆ήµος δεv ευθύνεται έναντι  τoυ µισθωτή δια  την πραγµατική κατάσταση

στην οποία βρίσκεται   το  µίσθιο της  οποίας τεκµαίρεται ότι  έχει  λάβει  υπόψιν

λόγω της  δηµοσιοποίησης των  όρων της σύµβασης  και  της  ταυτότητας  του

ακινήτου. Επίσης  ο  εκµισθωτής δεν  ευθύνεται για  την ύπαρξη  οιασδήποτε

δουλείας επί  του  µισθίου. Γενικά  δεν ευθύνεται για πραγµατικά  ελαττώµατα

του  µισθίου ή για  έλλειψη ιδιοτήτων και  για  τους  λόγους  αυτούς ο µισθωτής

δεν δικαιούται  να  ζητήσει  τη επιστροφή   του  µισθώµατος, τη µείωση  του µι-

σθώµατος, τη  λύση  της µίσθωσης και  γενικά  δεν δικαιούται  οιασδήποτε απο-

ζηµίωσης. 

Επίσης ο  τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά  προς αποζηµίωση εκ

της  µη  εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου

του ∆ήµου και  από  την αρµόδια  ∆ιοικητική Αρχή.

                

Α ρ θ ρ ο  8: Εγγύηση  

Στη  δηµοπρασία  γίνονται  δεκτοί  όσοι  καταθέσουν  στην  επιτροπή  γραµµάτιο

συστάσεως  εγγυήσεως του  Τ.Π.  και  ∆ανείων  ή  εγγυητική επιστολή  Τράπεζας

ποσού ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης

προσφοράς  της  διακήρυξης,  το/η  οποίο/α  θα  πρέπει  να  περιέχει  τα  ακόλουθα

στοιχεία:       
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1) να έχει  εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί  νόµιµα στην Ελλάδα ή σε

οποιαδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2) να είναι συντεταγµένη στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση

να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, αλλιώς δε γίνεται

αποδεκτή

3) να απευθύνεται στο ∆ήµο Θέρµης

4) να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εγγυάται και τον τί-

τλο του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη

5) να περιλαµβάνει ρητή δήλωση παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωµα

διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός 5

ηµερών από την ηµέρα της λήψης της σχετικής ειδοποίησης

6) να αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής να ορίζεται

µέχρι την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης

7) το ποσό. 

Η  ανωτέρω  εγγυητική  επιστολή  θα  ισχύει  µέχρι  την  ηµέρα  υπογραφής  της

σύµβασης  και  στη  συνέχεια  θα  αντικατασταθεί  µετά  την  υπογραφή  της

µίσθωσης  µε  άλλη  εγγυητική  επιστολή  που   επίσης  θα   περιέχει   όλα   τα

ανωτέρω στοιχεία αλλά θα  αναφέρεται στη  σύµβαση  µισθώσεως  και  όχι  στη

διακήρυξη, ποσού ίσου µε  το 10%  του επιτευχθέντος συνολικού µισθώµατος (9

έτη),  για  την  ορθή  τήρηση  των  όρων  της  µίσθωσης,  χωρίς  να  δύναται  ο

µισθωτής να συµψηφίσει µε µισθώµατα ή άλλες οφειλές του προς τον εκµισθωτή

και θα καταπίπτει  ως  ποινική ρήτρα και   αναπόδεικτη αποζηµίωση και  στις

περιπτώσεις πρόωρης καταγγελίας της σύµβασης  από το µισθωτή, καταγγελίας

ή  αγωγής  εκ  µέρους  του  εκµισθωτή  για  παραβίαση   των  συµβατικών  και

νοµίµων υποχρεώσεων του  µισθωτή.  

Ο µισθωτής υποχρεώνεται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος ευθύνεται

αλληλέγγυα,  αδιαίρετα,  εξ’ολοκλήρου  και  ως  πρωτοφειλέτης  για  όλες  τις

υποχρεώσεις του µισθωτή, παραιτούµενος του δικαιώµατος της διαιρέσεως και

διζήσεως  και  θα  υπογράψει  τα  πρακτικά  δηµοπρασίας  και   τη   σύµβαση

µισθώσεως.  Προς  τούτο  θα  πρέπει  ο  εγγυητής  να  καταθέσει  ενώπιον  της

Επιτροπής πριν την έναρξη της δηµοπρασίας φορολογική ενηµερότητα καθώς

και  βεβαίωση  από  την  Ταµειακή  Υπηρεσία  του  ∆ήµου  περί  µη  οφειλής  στο

∆ηµόσιο και στο ∆ήµο, αντίστοιχα. Η βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία θα

πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι και την προηγουµένη την ηµεροµηνίας διενέργειας

της δηµοπρασίας. Η ευθύνη του  εγγυητή δεν περιορίζεται µόνο στο  χρόνο  της

συµβατικής  διάρκειας της σύµβασης  αλλά και  κατά  την κατά  νόµο συµβατική

ή µονοµερή παράτασή της αλλά και  κατά  το χρόνο που µη νοµίµως  ο µισθωτής

παρακρατεί  το  µίσθιο  και  µετά  τη  µε   οποιονδήποτε  τρόπο  λήξη  αυτής,

ευθυνόµενος όπως ο µισθωτής ενδεικτικά  για µισθώµατα, αποζηµίωση χρήσης,

την ως άνω ποινική ρήτρα, για την αποζηµίωση κάθε  περαιτέρω  ζηµίας  κατ’

άρθρο  601  ΑΚ.  

Ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής αυτού υποχρεούνται να υπογράψουν τα

πρακτικά δηµοπρασίας µετά το τέλος της, ακόµη δε οφείλουν και οι δύο µέσα σε

δέκα (10) ηµέρες από της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της σχετικής µε την

έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθουν για τη
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σύνταξη  και  υπογραφή  της  σύµβασης,  προσκοµίζοντας  την  νέα   εγγυητική

επιστολή   που   περιγράφεται  παραπάνω,  άλλως  η  κατατεθείσα  εγγύηση

καταπίπτει  υπέρ  του  ∆ήµου,  άνευ  δικαστικής  παρεµβάσεως,  ενώ  παράλληλα

διενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος των ενεχοµένων και των δύο για την

επί  το  έλασσον  διαφορά  του  µισθώµατος  από  αυτό  της  προηγουµένης

δηµοπρασίας.  Από  της  λήξεως  της  παραπάνω  δεκαηµέρου  προθεσµίας  η

σύµβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα για όλους τους όρους, οι οποίοι σε

κάθε  συγκεκριµένη  περίπτωση  επιδιώκουν  την  πληρέστερη  εξασφάλιση  των

συµφερόντων του ∆ήµου.

Α ρ θ ρ ο  9: Υποχρεώσεις µισθωτή  

Ο µισθωτής υποχρεούται καθ’  όλη τη διάρκεια της µίσθωσης να χρησιµοποιεί

τούτο  κανονικά  και  να  καταβάλλει  το  µίσθωµα  καθ’όλη  τη  διάρκεια  της

µίσθωσης κανονικά.

Μετά τη λύση της µίσθωσης αυτή θεωρείται αυτοδίκαια λυµένη, παραιτούµενος

ο µισθωτής από κάθε ένδικο µέσο και βοήθηµα περί παρατάσεως της µισθώσεως

και υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµο. Σε  περίπτωση που  µετά τη

λήξη  της  σύµβασης  ο  µισθωτής  παρακρατεί το  µίσθιο  και  δεν  αποδίδει

αυτό , οφείλει  αποζηµίωση χρήσης ίση µε  το  µίσθωµα που  θα κατέβαλε εάν

υπήρχε  έγκυρη  και  ισχυρή  σύµβαση  µισθώσεως  δηλαδή ίση µε το µίσθωµα

της  αµέσως  προηγούµενης   µισθωτικής περιόδου  προσαυξηµένου   µε   το

ποσοστό     του   άρθρου   5   του  παρόντος  και  χωρίς   να  αποκλείεται   η

αποκατάσταση κάθε  άλλης  ζηµίας  κατ’ άρθρο 601 ΑΚ. Επίσης  θα  οφείλει ως

ποινική ρήτρα για  κάθε  ηµέρα παρακράτησης του  µισθίου του  1/30 του  ποσού

της  αποζηµίωσης χρήσης  που  αναλογεί για  κάθε µήνα παρακράτησης.

Α ρ θ ρ ο 10: Επιβαρύνσεις – Τέλη κ.λ.π.  

Τον µισθωτή θα βαρύνει επίσης η δαπάνη κατανάλωσης νερού και ρεύµατος,

εφόσον  υπάρχει,  και  γενικά  κάθε  λειτουργική  δαπάνη  της  επιχείρησης.  Ο

µισθωτής µε  δικές του δαπάνες και   επιµέλεια  υποχρεούται να συνδέσει  το

µίσθιο  επ΄  ονόµατί   του  µε   τη   ∆ΕΗ,  τη  ∆ΕΥΑ  Θέρµης  και   όλους   τους

οργανισµούς  κοινής  ωφελείας  καταβάλλοντας  κάθε  δαπάνη και  εγγύηση που

απαιτείται.

Κάθε δηµόσιος ή δηµοτικός φόρος κάθε δηµόσιο ή δηµοτικό τέλος (όπως είναι

για  παράδειγµα  το  τέλος  χαρτοσήµου,  τα  τέλη  φωτισµού,  καθαριότητας,

αποχέτευσης  µετά  των  πρόσθετων  τελών,  το  ΤΑΠ)   και  λοιπές  οικονοµικές

επιβαρύνσεις ως και σχέσεις µετά του ∆ηµοσίου βαρύνουν τον µισθωτή.

Α ρ θ ρ ο 11: Παραχώρηση χρήσης µισθίου  

Απαγορεύεται  η  µερική  ή  ολική  παραχώρηση  χρήσης,  µέρους   ή  όλου  του

µισθίου µε ή χωρίς αντάλλαγµα καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης

σε  οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

Σε  περίπτωση  θανάτου  ή  δικαιοπρακτικής  ανικανότητας  του  µισθωτή  και

εφόσον  οι  κληρονόµοι  του  προτείνουν  την  ολική  ή  µερική  µεταβίβαση  του

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του ακινήτου στους ίδιους ή σε τρίτους,  για τον

υπόλοιπο  χρόνο  της  µεταβίβασης  ο  ∆ήµος  δεσµεύεται  και  υποχρεούται  να
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συναινέσει  στην  µεταβίβαση  (µε  σχετική  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου)

διατηρώντας όµως το δικαίωµά του για την επιβολή και νέων δεσµευτικών ή

εξασφαλιστικών όρων υπέρ  του  ∆ήµου και  υπό τον όρο ότι  οι  νέοι  µισθωτές

έχουν δηµοτική και φορολογική ενηµερότητα. 

Αν οι κληρονόµοι του αποβιώσαντα µισθωτή δεν επιθυµούν την αυτοπρόσωπη

εκµετάλλευση ούτε την σε τρίτους µεταβίβαση µε υπόδειξή τους, τότε η σύµβαση

θεωρείται αυτοδίκαια και αµετάκλητα λυµένη. 

Η προθεσµία είτε να συνεχίσουν οι κληρονόµοι του αποβιώσαντα µισθωτή  τη

σύµβαση µίσθωσης ή να υποδείξουν τρίτο πρόσωπο είναι τέσσερις (4) µήνες από

το θάνατο του µισθωτή. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η λύση

της σύµβασης.

Α ρ θ ρ ο 12: Λοιποί όροι  

1. Κανείς  οφειλέτης  του  ∆ήµου  ή  του  ∆ηµοσίου  δεν  γίνεται  δεκτός  στη

δηµοπρασία. Προς τούτο θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής

πριν  την έναρξη της δηµοπρασίας φορολογική ενηµερότητα καθώς και

βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής στο

∆ηµόσιο  και  στο  ∆ήµο,  αντίστοιχα.  Η  βεβαίωση  από  την  Ταµειακή

Υπηρεσία  θα  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  µέχρι  και  την  προηγουµένη  την

ηµεροµηνίας διενέργειας της δηµοπρασίας.

  

2. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει ρητά

στην αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου και µάλιστα πριν από την έναρξη της

δηµοπρασίας,  παρουσιάζοντας  είτε  το  νόµιµο  συµβολαιογραφικό

πληρεξούσιο  είτε   υπεύθυνη  δήλωση  του   άρθρου  8  του  Ν.1599/1986

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει

για ίδιον λογαριασµό.

3. Ο  πλειοδότης  και  ο  εγγυητής  πρέπει  πριν  από  τη  διεξαγωγή  της

δηµοπρασίας να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση της παρούσας διακήρυξης

καθώς  και  των  διατάξεων  των  άρθρων  5  και  6  του  Π.∆.  270/81,

καταθέτοντας προς τούτο σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του

Ν.1599/1986.

4. Ο  µισθωτής  δεν  αποκτά  δικαιώµατα   από  την  µη  έγκριση  της

δηµοπρασίας.

5. Ως τόπος επίδοσης κάθε εξώδικου ή δικαστικού εγγράφου για ακόµη και

για το χρόνο µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύµβασης

ορίζεται από το µισθωτή και  τον εγγυητή η διεύθυνση που δηλώνουν στη

σύµβαση  µισθώσεως  εκτός  εάν  εγγράφως  υποδείξουν  άλλη  διεύθυνση

εντός του Νοµού Θεσσαλονίκης. Αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά

που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από τη σύµβαση αυτή και µετά και από τη

λήξη ή λύση της ορίζονται αποκλειστικά αυτά της Θεσσαλονίκης.

6. Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε

όρου  αποτελεί  λόγο  καταγγελίας  της  σύµβασης  και  της  κατάπτωσης

εγγύησης υπέρ του εκµισθωτή.

ΑΔΑ: 607ΨΩΡΣ-ΡΓ4



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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 αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  69/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

 Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     

 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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