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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 62η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 14-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492/2017

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
Ε΄ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 14 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 59954/10-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋
Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε το 5ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματο̋
Προστασία̋ τρίτη̋ ηλικία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Αλληλεγγύη̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.199/2015 απόφαση̋ δημάρχου για τον « Ορισμό Επιτροπών για σύνταξη των όρων
διακήρυξη̋ δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο»,συνεδρίασε η Επιτροπή και συνέταξε του̋
όρου̋ διακήρυξη̋ δημοπρασία̋ μίσθωση̋ ακινήτου για το Ε’ΚΑΠΗ Κερατσινίου με την υπ΄αριθ.πρωτ
58742/2-11-2017 απόφαση.
Παρακαλούμε το Σώμα όπω̋ εγκρίνει του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Την υπ΄αριθμ. 58742/2-11-2017 απόφαση διακήρυξη̋
3.Την υπ΄αριθμ. 199/2015 απόφαση Δημάρχου
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει του̋ όρου̋ διακήρυξη̋ δημοπρασία̋ μίσθωση̋ ακινήτου από το Δήμο για τη στέγαση του Ε΄ ΚΑΠΗ
Κερατσινίου ω̋ κάτωθι:
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Άρθρο 1ο Ισχύουσε̋ Διατάξει̋
1. To Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την
Οικονομική Επιτροπή.
2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωση̋ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρα 65 και 72 με τα οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητε̋ τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋.
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυση̋ τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλε̋ διατάξει̋.
5. Το Π.Δ. 34/95 όπω̋ αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999
6. Το Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ 77Α/30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων τη̋ διαδικασία̋ και
των όρων διενέργεια̋ δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
7. Την υπ’ αρ. 422/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεω̋ προϋπολογισμού
οικονομικού έτου̋ 2017 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
8. Την υπ‘ αρ. 199/2015 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού επιτροπών για την σύνταξη των όρων
διακήρυξη̋ δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων από το Δήμο.
9. Την υπ’ αρ. 381/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση̋ για τη μίσθωση ακινήτου
σχετικά με τη στέγαση του Ε ΚΑΠΗ στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου.
10. Την υπ’ αρ. 133/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκτίμηση̋ για την εκποίηση,
εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.
12. Την υπ΄αρ. 127/2015 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό ενό̋ Μηχανικού ω̋ μέλου̋ τη̋ Επιτροπή̋
εκτίμηση̋ για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων.
13. Την υπ΄αρ. 132/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό Δημοτικών Συμβούλων για
την διαδικασία διενέργεια̋ δημοπρασιών για εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση πραγμάτων.
Άρθρο 2ο :Τόπο̋ και χρόνο̋ κατάθεση̋ προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντό̋ προθεσμία̋ είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋ ήτοι μέχρι …………….. ημέρα ……………και ώρα 14:00 μ.μ.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στο 4ο άρθρο.
Άρθρο 3ο : Περιγραφή μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
1. Να περιλαμβάνει χώρου̋ ωφέλιμη̋ επιφάνεια̋ 100-200 τ. μ., λοιπού̋ βοηθητικού̋ χώρου̋, να είναι
ισόγειο, να βρίσκεται μεταξύ των οδών Α.Μιαούλη ,25η̋ Μαρτίου ,Χρυ̋.Σμύρνη̋ και Π.Παλαιολόγου.
2. Να έχει τι̋ προϋποθέσει̋ καταλληλότητα̋ του κτιριοδομικού κανονισμού, δηλαδή επαρκή φωτισμό,
αερισμό και θέρμανση των κύριων χώρων.
3. Το μίσθιο πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο κατά την ημέρα τη̋ δημοπρασία̋, έχοντα̋ σε λειτουργία όλε̋
τι̋ παροχέ̋, όπω̋ εγκατάσταση νερού, ηλεκτρικού ρεύματο̋, κ.λ.π.
4. Να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.
5. Να διαθέτει κουζίνα.
6. Να διαθέτει το λιγότερο ένα χώρο γραφείου του προσωπικού.
7. Να πληροί όρου̋ υγιεινή̋, ασφάλεια̋ και ενεργητική̋ απόδοση̋.
8. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 wc.
9. Να δέχεται ο ιδιοκτήτη̋ να προβεί σε τυχόν απαραίτητε̋ επισκευέ̋ (βάψιμο χώρου, επιδιόρθωση κουζίνα̋,
wc κλπ ), εφόσον χρειάζεται, ώστε να καταστεί κατάλληλο για το χώρο που θα εξυπηρετήσει.
10. Να διαθέτει αύλειο χώρο καλυπτόμενο (τέντα ή στέγαστρο).
Άρθρο 4ο : Τρόπο̋ διενέργεια̋ τη̋ δημοπρασία̋
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε σε δυο φάσει̋ σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορέ̋
ενδιαφέροντο̋ στην αρμόδια Επιτροπή ενώ στη δεύτερη φάση οι ενδιαφερόμενοι, που θα επιλεγούν από την
Επιτροπή, θα διαγωνίζονται προφορικά μειοδοτώντα̋ ενώπιον τη̋ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ.
270/81 και του Ν. 3463/2006.
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δυο φάσει̋ ω̋ εξή̋ :
Α. Διακήρυξη εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋
Οι προσφορέ̋ ενδιαφέροντο̋ κατατίθενται στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την επόμενη τη̋
δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ και στη συνέχεια η αρμόδια διοικητική υπηρεσία τι̋ αποστέλλει στην επιτροπή
του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί τη̋ καταλληλότητα̋ των
προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.
Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντό̋ δέκα (10) ημερών από τη̋ λήψεω̋ των προσφορών. Οι λόγο
αποκλεισμού ενό̋ ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώ̋ στην έκθεση. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει
υπόψη τη̋ τυχόν πλεονεκτήματα που δεν προβλέπονται σε αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώ̋
του̋ λόγου̋ τυχόν αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα προσφερόμενα ακίνητα.
Η έκθεση αξιολόγηση̋ μαζί με τι̋ προσφορέ̋ ενδιαφέροντο̋, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίο̋ την
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κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασία̋
Στη συνέχεια ο Δήμαρχο̋ ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγή̋ τη̋ δημοπρασία̋, καλώντα̋ με αποδεικτικό, να
λάβουν μέρο̋ σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία τη̋
πρώτη̋ φάση̋.
Για τη διενέργεια τη̋ δημοπρασία̋ συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη τη̋ δημοπρασία̋
υπογράφεται από το μειοδότη και τον εγγυητή.
Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπω̋ ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του̋, για δε τα νομικά πρόσωπα του̋ όπω̋ ορίζεται κατωτέρω:
Για τι̋ ομόρρυθμε̋ και Ετερόρρυθμε̋ Εταιρείε̋ από το νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ εταιρεία̋ όπω̋ ορίζεται στο
καταστατικό τη̋ και τυχόν τροποποιήσει̋ του.
Για τι̋ εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ Ε.Π.Ε. από το διαχειριστή τη̋ εταιρεία̋ όπω̋ ορίζεται στο
καταστατικό τη̋ και τι̋ τυχόν τροποποιήσει̋.
Για τι̋ Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋ Α.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο με το
πρακτικό του όπω̋ αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ και τι̋ τυχόν τροποποιήσει̋ του με τη
δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία
με αντιπροσώπου̋ απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋ ήτοι συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο εκτό̋ από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου
οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό του̋ Συμβούλιο.
Οι προσφορέ̋ των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπω̋ ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανεί̋ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην
ίδια δημοπρασία περισσότερε̋ από μια εταιρείε̋ ή κοινοπραξίε̋ . Δεν μπορεί επίση̋ να συμμετέχει (
ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό
αυτό̋ που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλο̋ Διοικητικού Συμβουλίου τέτοια̋ εταιρεία̋. Δεν
μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλο̋ εταιρεία̋ η οποία
λαμβάνει μέρο̋ σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από
την εταιρεία αυτή.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπηση̋ απαιτείται να κατατεθούν ω̋
ευκρινή φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/26-3-2014.
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ στη δημοπρασία
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση τη̋ δημοπρασία̋,
κυρίω̋ φάκελο πρωτοκολλημένο ο οποίο̋ θα περιέχει:
- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα φέρει σφραγίδα του γνησίου τη̋ υπογραφή̋ (εφόσον παρίστανται δια
εξουσιοδοτημένου προσώπου), περί αποδοχή̋ των όρων τη̋ διακήρυξη̋.
- Βεβαίωση μη οφειλή̋ προ̋ το Δήμο πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτή̋ που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο.
- Φάκελο̋ τεχνική̋ προσφορά̋ ο οποίο̋ θα περιλαμβάνει :
α)Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώ̋, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, και που είναι σύμφωνε̋ με την περιγραφή του μισθίου.
β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την
εκμίσθωση του ακινήτου, ω̋ επίση̋ ότι για το υπό μίσθωση ακίνητο συντρέχουν όλε̋ οι προϋποθέσει̋ που
αναφέρονται στο άρθρο 1 των όρων τη̋ διακήρυξη̋ με τίτλο : « Περιγραφή μισθίου».
γ)κάτοψη του ακινήτου, τυχόν ΚΑΕΚ, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και χάρτη κλίμακα̋ 1:5.000 ή
φωτογραφία από το Google στο οποίο θα σημειώνεται η θέση του ακινήτου και θα απεικονίζεται και το
γήπεδο.
δ) Τίτλοι ιδιοκτησία̋.
Άρθρο 6ο : Τρόπο̋ σύνταξη̋ και επίδοση̋ προσφορών
Οι φάκελοι θα παραδοθούν, πρωτοκολλημένοι και σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυμία
του διαγωνιζόμενου, την ημερομηνία διεξαγωγή̋ και τα στοιχεία του αποστολέα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσει̋ ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολέ̋ κενά,
συγκοπέ̋ και συντμήσει̋ που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρου̋ τιμέ̋ ή την ταυτότητα των
εκμισθωτών.
β) να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία τη̋ 1η̋ φάση̋ του
διαγωνισμού, από την Εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφω̋, να προσέλθουν για την συμμετοχή του̋
στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ του διαγωνισμού.
Άρθρο 7ο : Εγγυητή̋
Ο τελευταίο̋ μειοδότη̋ υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίο̋ θα υπογράψει τα πρακτικά
τη̋ δημοπρασία̋ όπω̋ και το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωση̋ και έτσι καθίσταται αλληλεγγύω̋ και ει̋
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ολόκληρο υπεύθυνο̋ με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων τη̋ σύμβαση̋ , παραιτούμενο̋ του
δικαιώματο̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋.
Άρνηση υπογραφή̋ επιφέρει κατάπτωση χρηματικών εγγυήσεων υπέρ του Δήμου ανεξαρτήτω̋ τη̋
υπάρξεω̋ ή μη υπαιτιότητα̋ του εκμισθωτή σχετικά με αυτό.
Αντικατάσταση εγγυητή απαγορεύεται.
Άρθρο 8ο : Δικαίωμα αποζημιώσεω̋
Ο τελευταίο̋ μειοδότη̋ δεν αποκτά δικαίωμα προ̋ αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών τη̋
δημοπρασία̋ από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή τη̋ διοικητική̋ αρχή̋ που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 9ο : Κατακύρωση αποτελέσματο̋ διαγωνισμού
Μετά το πέρα̋ τη̋ δημοπρασία̋ η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό κατακύρωση̋ ή μη του αποτελέσματο̋ τη̋
δημοπρασία̋, η οποία μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη ή να ακυρώσει την
δημοπρασία λόγω παραβάσεω̋ τύπου τη̋ διαδικασία̋ ή για άλλο απολύτω̋ αιτιολογημένο λόγο και το
διαβιβάζει στη Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Στι̋ περιπτώσει̋ μη έγκριση̋, ο μειοδότη̋ και οι λοιποί
συμμετέχοντε̋ στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωση̋ κατά του Δήμου λόγω μη
εγκρίσεω̋ του πρακτικού τη̋ δημοπρασία̋ από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή
του.
Η κοινοποίηση τη̋ κατακυρωτική̋ απόφαση̋ στον τελευταίο μειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο που
υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα.
Σε περίπτωση απουσία̋ ή άρνηση̋ του μειοδότη να το παραλάβει θυροκολλείται στην κατοικία αυτού και
συντάσσεται έκθεση στην οποία υπογράφουν δύο μάρτυρε̋.
Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στον εγγυητή του μειοδότη.
Άρθρο 10ο : Επανάληψη δημοπρασία̋
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν μειοδότη̋.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεω̋ του δημοτικού συμβουλίου όταν :
α) το αποτέλεσμα αυτή̋ δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή λόγω ασύμφορου αποτελέσματο̋.
β) μετά την κατακύρωση τη̋ δημοπρασία̋ ο τελευταίο̋ μειοδότη̋ και ο εγγυητή̋ του αρνούνται τα
πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ει̋ βάρο̋ του τελευταίου μειοδότη και
του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφορά̋ ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό το οποίο
μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη τη̋ εγκριτική̋ επί του αποτελέσματο̋ τη̋ δημοπρασία̋
αποφάσεω̋ τη̋ διοικητική̋ αρχή̋ αυτό̋ δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμω̋ για την σύνταξη και υπογραφή
τη̋ συμβάσεω̋.
Οι επαναληπτικέ̋ δημοπρασίε̋ γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου που αναφέρεται
στου̋ όρου̋ τη̋ πρώτη̋ διακηρύξεω̋ και δημοσιευμένη̋ πέντε τουλάχιστον ημέρε̋ προ τη̋ ημέρα̋ τη̋
διενεργεία̋ τη̋ δημοπρασία̋.
Η επανάληψη τη̋ δημοπρασία̋ ενεργείται επί τη̋ βάσει τη̋ δοθείση̋ τελευταία̋ προσφορά̋ κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 11ο : Σύμβαση
Ο τελευταίο̋ μειοδότη̋ υποχρεούται όπω̋ εντό̋ δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με
αποδεικτικό παραλαβή̋, τη̋ απόφαση̋ τη̋ διοικητική̋ αρχή̋ περί κατακυρώσεω̋ ή εγκρίσεω̋ του
αποτελέσματο̋ τη̋ δημοπρασία̋, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή τη̋
σύμβαση̋ , άλλω̋ και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρί̋ δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμό̋ σε βάρο̋ του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο
τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα τη̋ δημοπρασία̋ από αυτό τη̋ προηγούμενη̋.
Μετά το πέρα̋ τη̋ παραπάνω προθεσμία̋ δέκα ημερών , η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.
Άρθρο 12ο : Διάρκεια μίσθωση̋
Η διάρκεια τη̋ μίσθωση̋ ορίζεται σε τρία (12) έτη με δυνατότητα παράταση̋ με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και θα αρχίζει από την ημερομηνία τη̋ παραλαβή̋ του ακινήτου από το Δήμο. Ο Δήμο̋ διατηρεί
το δικαίωμα οποτεδήποτε πριν από τη λήξη τη̋ μισθώσεω̋ να διαλύει μονομερώ̋ τη σύμβαση μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγγράφου ανακοινώσεω̋ προ̋ τον εκμισθωτή, η οποία θα γίνει (3)
τρεί̋ μήνε̋ πριν τη λύση τη̋ μίσθωση̋. Από τη μονομερή αυτή ενέργεια ουδεμία υποχρέωση γεννάται σε
βάρο̋ του Δήμου, για αποζημίωση ή άλλη από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, ο δε μειοδότη̋ δια τη̋
αποδοχή̋ τη̋ συμμετοχή̋ του και μόνο παραιτείται από κάθε τέτοια αξίωση.
Άρθρο 13ο : Αναπροσαρμογή Μισθώματο̋
Το μίσθωμα, θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν συμφωνία̋ των δύο μερών η οποία θα εγκρίνεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται πάντοτε επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου
μηνιαίου μισθώματο̋ του αμέσω̋ προηγούμενου μισθωτικού έτου̋ .
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίω̋ και αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάσταση̋ τη̋ υπηρεσία̋ στο
μίσθιο.
Άρθρο 14ο : Υποχρεώσει̋ μειοδότη
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Ο μειοδότη̋ υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο την ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋. Σε περίπτωση
παρελεύσεω̋ απράκτου τη̋ ημερομηνία̋ αυτή̋, θεωρείται έκπτωτο̋ με καταλογισμό των προβλεπόμενων,
από το Νόμο, κυρώσεων.
Ο μειοδότη̋ εκμισθωτή̋ υποχρεούται να έχει και να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά πυρό̋ του Δήμου
απαλλασσόμενου εν πάση περιπτώσει κάθε υποχρεώσεω̋ του, δια τι̋ τυχόν εκ πυρκαγιά̋ προξενούμενε̋
ζημίε̋.
Άρθρο 15ο : Υποχρεώσει̋ μισθωτή
Ο μισθωτή̋ υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τι̋ υπέρ αυτού δουλείε̋, τα
όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντα̋ αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο Δήμο̋ – μισθωτή̋ υποχρεούται με την λήξη τη̋ μίσθωση̋, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Το Δήμο βαρύνουν όλε̋ τι̋ δαπάνε̋ για φωτισμό, ύδρευση̋, καθώ̋ και κάθε άλλη παρόμοια επιβάρυνση, ω̋
επίση̋ και κάθε δαπάνη κοινόχρηστων ή άλλη τοιαύτη βαρύνουσα το μισθωτή κατά νόμο.
Άρθρο 16ο Δικαιώματα μισθωτή
Ο Δήμο̋ δεν ευθύνεται έναντι του εκμισθωτού για την πραγματική κατάσταση του μισθίου.
Ο Δήμο̋ ω̋ μισθωτή̋ ει̋ ουδεμία υποχρεούται αποζημίωση προ̋ τον εκμισθωτή για τι̋ από συνήθη χρήση
φθορέ̋ του ακινήτου, ή τι̋ τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρα̋ βία̋ γεγονότο̋ βλάβε̋ ή ζημίε̋
κατά τη διάρκεια τη̋ μίσθωση̋.
Ο Δήμο̋ κατά τη διάρκεια τη̋ μίσθωση̋ δύναται να προβαίνει σε μεταρρυθμίσει̋, προσθήκε̋ και μεταβολέ̋
του μισθίου, προκειμένου τούτο να γίνεται κατάλληλο, για το σκοπό που προορίζεται. Μετά την λήξη τη̋
μίσθωση̋, ο Δήμο̋ δικαιούται να αφαιρέσει ότι τοποθέτησε στο μίσθιο, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει την
υποχρέωση, και εφόσον μόνο αυτό
ζητηθεί από τον εκμισθωτή, να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση.
Άρθρο 17ο : Δυνατότητα τροποποίηση̋
Η τυχόν τροποποίηση των όρων τη̋ διακήρυξη̋ ή και τη̋ υπογραφόμενη̋ σύμβαση̋ θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του
όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματο̋ του άπαξ ή κατ’ επανάληψη
δε θα σημαίνει παραίτηση από το
δικαίωμα του.
Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξει̋ του Π.Δ/το̋ 270/81 « περί
καθορισμού των όρων διενέργεια̋ δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και
Κοινοτήτων », του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 34/1995 και του Ν. 2741/1999.
Άρθρο 18ο Λοιπά στοιχεία
Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από τη σχετική σύμβαση, οι συμβαλλόμενοι οριζοντίω̋ αρμόδια
Δικαστήρια για την επίλυσή τη̋, τα δικαστήρια Πειραιά.
Άρθρο 19ο : Δημοσίευση διακήρυξη̋
Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου είκοσι τουλάχιστον ημέρε̋ πριν από τη διενέργεια τη̋
δημοπρασία̋ με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα δημοσιότερα
μέρη του Δήμου καθώ̋ και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (ή σε δυο τουλάχιστον εβδομαδιαίε̋
εφημερίδε̋ του Δήμου αν εκδίδεται ημερήσια) και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα κατά τι̋ διατάξει̋ του
Ν. 3548/07, όπω̋ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευση̋ καταβάλλονται από τον τελευταίο
μειοδότη τη̋ δημοπρασία̋ και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
Άρθρο 20ο : Δαπάνε̋ δημοσιότητα̋
Οι δαπάνε̋ δημοσιότητα̋ τη̋ παρούση̋, και τυχόν επαναληπτική̋, βαρύνουν εκείνον στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμό̋.
Ο Δήμο̋ δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν μεσιτικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 21ο : Πληροφοριακά στοιχεία
Πληροφορίε̋ για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋ από τον Προϊστάμενη του
τμήματο̋ Τρίτη̋ Ηλικία̋ Αμανατίδου Δέσποινα και στα τηλέφωνα επικοινωνία̋ 2104006860 και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπ/να̋.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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