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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
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 αριθ. 70/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
εκµίσθωση ακινήτου, δ) την 73/22-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής
µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας, ε) Το από 30/10/2015
πρακτικό της πρώτης, άγονης δηµοπρασίας.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του
δηµοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Περιγραφή του ακινήτου
Ισόγειο κτίσµα, είκοσι 20,00 τετρ. µέτρων, που βρίσκεται στην κεντρική οδό ∆.
Στάη, στην Χώρα Κυθήρων, (πρώην κρεοπωλείο «Κυβερνήτη»), κείµενο από
την µία πλευρά δίπλα σε κτίσµα ιδιοκτησίας Λουράντου Κων/νου, και από την άλλη,
σε κτίσµα ιδιοκτησίας Σαραντόπουλου.

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και
πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής
οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας
αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η απόφαση της οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΔΑ: 6ΘΛΧΩΛΨ-0Η2

Οι

προσφορές

των

πλειοδοτών

αναγράφονται

στα

πρακτικά

κατά

σειρά

εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι
δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την
επί

της

δηµοπρασίας

επιτροπή,

προ

της

ενάρξεως

του

συναγωνισµού,

παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται
ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου
να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας
διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της
δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή
αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράµµατος, υπογράφει αντί αυτού άλλος,
βάσει, ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά
την διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ό
τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων.

3) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 06/11/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από
13.00΄

έως

13.30΄ στο κεντρικό κατάστηµα του ∆ήµου, στην αίθουσα

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ογδόντα ευρώ (80,00 €) για
κάθε µήνα των δύο πρώτων ετών.

5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
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6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη
έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή.

7) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από
αυτό της προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται
ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε πενταετής από 01/01/2016 -31/12/2020.
Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για µία διετία, έως 31/12/2017.
Μετά από την ηµεροµηνία αυτή, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε
την ελεγχόµενη νόµιµη αναπροσαρµογή, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε τρίµηνο, την τελευταία εργάσιµη αυτού, στο
λογαριασµό 380/54011515 της Εθνικής Τράπεζας.

10) Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του
στη δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας,
γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική

επιστολή

ανεγνωρισµένης

Τράπεζας

ή

βεβαίωση

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που
επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για
λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού
κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα
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δέκατο (1/10) του

οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της

διακήρυξης, υπολογιζόµενου προκειµένου µεν περί χρόνου µικρότερου του έτους
για ολόκληρο το χρόνο της µισθώσεως, προκειµένου δε περί χρόνου, µεγαλύτερου
του έτους, ενός έτους, ήτοι ενενήντα έξι 96,00 ευρώ.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε
άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
επιτευχθέντος µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη
διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος.
Εκτός

της

εγγυητικής

επιστολής

οι

ενδιαφερόµενοι

πρέπει

να

προσκοµίσουν φορολογική, ασφαλιστική και δηµοτική ενηµερότητα.

11) Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζηµίωση.
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
13) Παραχώρηση της χρήσης
Η ολική ή µερική παραχώρηση του µισθίου σε τρίτον δεν επιτρέπεται εκτός από
αντίθετη συµφωνία των µερών.
14) Ευθύνη ∆ήµου
Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για
την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε συνεπώς, υποχρεούται
στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως.

15) Πληρωµή του µισθώµατος
Το µίσθωµα καταβάλλεται στις συµφωνηµένες προθεσµίες. Αν ο µισθωτής
καθυστερεί το µίσθωµα ολικά ή µερικά, ο εκµισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη
µίσθωση. ∆εν αποκλείεται αξίωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση εξαιτίας της
πρόωρης λύσης της µίσθωσης. Η καταγγελία µένει χωρίς αποτέλεσµα αν ο
µισθωτής πριν περάσει η προθεσµία ενός µηνός, καταβάλει το καθυστερούµενο
µίσθωµα µαζί µε τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας.
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Ως µίσθωµα θεωρούνται και το τέλος χαρτοσήµου, οι δαπάνες κοινοχρήστων και οι
τόκοι υπερηµερίας τυχόν καθυστερούµενων µισθωµάτων, καθώς και κάθε άλλη
συναφής

υποχρέωση

του

µισθωτή,

όπως

τα

τέλη

κατανάλωσης

νερού,

αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από το µίσθωµα, αν εµποδίζεται να χρησιµοποιήσει
το µίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο.

16) Μεταβολές του µισθώµατος
Απαγορεύεται στον µισθωτή να κάνει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή
µεταρρύθµιση του µισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.
Οποιαδήποτε µεταβολή γίνει, κατά παράβαση του όρου αυτού, ανεξάρτητα από τις
συνέπειες

που

θα

συνεπάγεται,

δεν

γεννά

κανένα

απολύτως

δικαίωµα

αποζηµίωσης του µισθωτή. Ο εκµισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά
των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση µε δαπάνες του µισθωτή.

16) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον πέντε (5)
ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο
µέρος της έδρας του δήµου, συντασσοµένου αποδεικτικού δηµοσίευσης δύο
µαρτύρων. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

18) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία

παρέχονται από το Γραφείο της Οικονοµικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου, ηµέρες ∆ευτέρα και Τετάρτη και ώρες 10.00΄ – 12.00΄.
∆ιεύθυνση:

∆ηµαρχείο

Κυθήρων,

Χώρα

Κυθήρων

Τ.Κ.:

80100

ΚΥΘΗΡΑ

Τηλέφωνο:2736031213, FAX:2736031919, Αρµόδια υπάλληλος: ∆ιακοπούλου Ν.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την
προηγούµενη της δηµοπρασίας, 05/11/2015.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης

