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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               18.1.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 008/2019 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού 

ακινήτου στη συμβολή των οδών Διός και Λαγκαδά Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων  

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την 

1250/11.1.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) Λαδάς 

Παράσχος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

  Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 

         

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης 

συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του σε 

χρονικούς περιορισμούς και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την αριθμ.  06/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας αποφασίστηκε η εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου στη συμβολή των οδών Διός και Λαγκαδά Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Κοινότητας 

Μενεμένης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παργρ 1 του N.3463/2006: «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων 

γίνεται με δημοπρασία».  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 270/1981: « Η πρώτη δημοπρασία γνωστοποιείται δια διακηρύξεως εκδιδομένης 

υπό του Δημάρχου βάσει των δια αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου καθορισθέντων όρων.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010:  «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο που:..……ε) με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 

την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες», 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για τη 

δημοπρασία εκμίσθωσης αυτού και να συντάξει τη διακήρυξη, ως το κάτωθι σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη της και 
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το σχετικό Πρακτική της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των προς εκποίηση- αγορά- μίσθωση- 

εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, κατ΄ αρθρα 7, 8 και 9 ΠΔ 270/81.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ EKΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη 

συμβολή των οδών Διός και Λαγκαδά Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

εμβαδού 1.360τμ, εντός του οποίου υφίσταται υποσταθμός φυσικού αερίου (ισόγειο κτίσμα) εμβαδού 48τμ και 

ενός δεύτερου ισογείου κτίσματος εμβαδού 36,9τμ, μετά από υπαγωγή του αυθαιρέτου κτιρίου στις διατάξεις 

του ν. 4178/2015 με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις: 

  

Άρθρο 1
ο
 
 
– Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στην οδό Πατρ. Γρηγορίου 

Ε΄12, Αμπελόκηποι, εντός της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, 2
ος

 όροφος, την ………………………. Φεβρουαρίου 

2019 και ώρα …………… (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 

270/81 

 

Άρθρο 2
ο
 – Δημοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της 

δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα δημοσιότερα 

μέρη του Δήμου. 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 270/1981 

και αυτές του άρθρου 3 του Ν.3548/07 σε μία εφημερίδα της πόλης ή του νομού και σε μία ημερήσια εφημερίδα 

Αθηνών ή Θεσσαλονίκης τουλάχιστον δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 Άρθρο 3
ο
 – Χώροι προς εκμίσθωση 

Ο υπό εκμίσθωση χώρος έχει εμβαδό 1.360τμ, εντός του οποίου υφίσταται υποσταθμός φυσικού αερίου 

(ισόγειο κτίσμα) εμβαδού 48τμ και ενός δεύτερου ισογείου κτίσματος εμβαδού 36,9τμ, μετά από υπαγωγή του 

αυθαιρέτου κτιρίου στις διατάξεις του ν. 4178/2015210,84τ.μ και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Διός και 

Λαγκαδά Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων  

 

Άρθρο 4
ο
 – Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εννεαετής από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5
ο
 – Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των…….€ μηνιαίως πλέον νομίμων τελών, σύμφωνα με 

την έκθεση εκτίμησης ακινήτου, της επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση ακινήτων.  

 

Άρθρο 6
ο
 – Χρήση του μισθίου  
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Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή ως επαγγελματικός χώρος και συγκεκριμένα ως χώρος πώλησης- 

εκμίσθωσης οχημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά για την άσκηση της εμπορικής του 

δραστηριότητας.  

 

Άρθρο 7
ο
 – Κατάθεση προσφορών 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.  

Για τα νομικά πρόσωπα-εταιρίες, από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.  

• Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.  

• Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο 

καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις  

• Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο 

(πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις 

του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.  

 

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με 

αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το 

Διοικητικό τους Συμβούλιο 

 

Άρθρο 8
ο
 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, 

καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με 

πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και 

σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που 

ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:   

         α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, 

         β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

        γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 

γραμμένες στο μητρώο.  

5. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή 

γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης 

προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή ………,00€. 
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Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος ενός έτους, 

για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την 

κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή. 

Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός πενθημέρου 

από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος 

του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 

 

7. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες 

βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή, αν τυχόν έχει τέτοιες, έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.  

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι: 

i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ii. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το ά.11 Ν.2690/99, εκτός της 

φορολογικής ενημερότητας, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη, όπως ο νόμος ορίζει.  

 

Άρθρο 9
ο
 – Διεξαγωγή διαγωνισμού

 

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και 

ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία δύναται να 

συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 

Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό 

διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους. 

3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των 

δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή 

μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να 

συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 
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7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και 

καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

 

Άρθρο 10
ο
 –Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να 

ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα 

αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο 

αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, 

που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του 

πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται 

έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του 

πλειοδότη. 

 

Άρθρο 11
ο
 – Καταβολή μισθώματος 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο εκάστου 

μήνα προκαταβολικά και η πληρωμή τους θα γίνεται χωρίς όχληση από το Δήμο. Η οικονομική υπηρεσία του 

Δήμου θα συντάσσει ετησίως χρηματικό κατάλογο. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται ετησίως σε 

ποσοστό 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 

 

Σε περίπτωση τρίμηνης καθυστέρησης της καταβολής των παρόντων μισθωμάτων, ή και καθυστέρησης 

καταβολής οφειλών παλαιοτέρων μισθωμάτων του πλειοδότη που τυχόν έχουν ρυθμισθεί, ο πλειοδότης 

κηρύσσεται έκπτωτος άμεσα και η μισθωτική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε 

αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να 

αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

 

Άρθρο 12
ο
 – Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της 

σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση. Ενεργείται δε 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. Η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω 

επιτροπή. 

Άρθρο 13
ο
 - Επανάληψη Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το 

οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

γ)μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 

συμβάσεως.  

 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται 

στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 

διενεργείας της δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας 

προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.   

 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 14
ο
 
 
– Γενικές υποχρεώσεις 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου.  

Το μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. 

Ο μισθωτής από την υπογραφή της μίσθωσης και εφεξής δε δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για 

οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω βλαβών και ζημιών του μισθίου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

αποδεδειγμένων που καθιστούν παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ’ οιουδήποτε λόγου. Ο μισθωτής 

υποχρεούται σε καταβολή του μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μισθίου. 

Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, 

μονομερώς να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση 

αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που 

αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των συνεργείων της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου 

Θεσσαλονίκης ΑΕ) στον υφιστάμενο υποσταθμό, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, και εφόσον η ΕΠΑ δεν 

κατασκευάσει αυτόνομη είσοδο στον υποσταθμό της, δεσμεύοντας ένα διάδρομο πλάτους 3,5 μέτρων με 

πρόσβαση από την οδό Λαγκαδά.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά, και αν αυτή συντελεστεί κατά τη διάρκεια της 

παρούσας μίσθωσης, η πρόσβαση και η είσοδος στο οικόπεδο θα γίνεται από την οδό Διός. Η επιφάνεια και τα 

όρια του οικοπέδου δεν θίγονται από της εργασίες της διάνοιξης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της 

μελέτης διάνοιξης. Αν κατά την κατασκευή του έργου προκύψει ανάγκη αλλαγής των ορίων του οικοπέδου, τότε 

ο μισθωτής δεν θα έχει καμία αξίωση για μείωση του μηνιαίου μισθώματος  

 

Άρθρο 15
ο 

– Διατήρηση κατάστασης μισθίου 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του, να το 

προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να συμμορφώνεται στις υποδείξεις 

του Δήμου. Επίσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο μίσθιο, 

πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπονται από το Νόμο 

 

Άρθρο 16
ο
 
 
– Πραγματική Κατάσταση μισθίου 
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Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας 

έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά 

ελαττώματα του μισθίου, μη υποχρεούμενος σε μείωση του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης ή αποζημίωση 

του μισθωτή. 

 

Άρθρο 17
ο
 
 
– Παράδοση μισθίου 

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής, 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου, υποχρεούται να εκκενώσει το κτήριο 

από τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλά του και τον εξοπλισμό του με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει επίσης με 

δικές του δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του Δήμου και να το αποδώσει 

άδειο και ελεύθερο στο Δήμο. 

Σε περίπτωση όμως μη πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το Δήμο, τότε ο Δήμος δικαιούται να 

παρακρατήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του μισθωτή. 

Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών, ο Δήμος δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του 

μισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την μίσθωση, η δε σχετική δαπάνη 

θα βαρύνει τον μισθωτή. 

 

Άρθρο 18
ο
 - Υπεκμίσθωση 

Η υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε 

περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι του Δήμου. 

 

Άρθρο 19
ο 

–Δυνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του 

όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, 

δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό. 

 

Άρθρο 20
ο
 – Παράβαση όρων 

Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του, 

κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το χώρο  

 

Άρθρο 21
ο
 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης  

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Θεοδωρίδου Αθηνά, Καϊτανίδου Χαρίκλεια,  

Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123,  

Τηλ. .2313 313655, 658 

FAX: 2313 313623, 24, 25  

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: esoda@ampelokipi-menemeni.gr 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στη συμβολή 

των οδών Διός και Λαγκαδά Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων και  συντάσσει τη διακήρυξη, ως το άνωθεν 

σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη της και το σχετικό Πρακτική της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης 

των προς εκποίηση- αγορά- μίσθωση- εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, κατ΄ άρθρα 7, 8 και 9 ΠΔ 270/81.  

  

B)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 008/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  21.1.2019  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 
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