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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

                                                         Γούρνες: 11/6/2014  

Ταχ. Δ/νση: Γούρνες                                  Αριθ.Πρωτ. : 15772    

Τηλέφωνο:2813404649  

FAX: 2813404608  

 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   

 

         Διακηρύσσει ότι:  

       Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση Δηµοτικού 

καταστήµατος, ισογείου, συνολικού εµβαδού 70,16 τ.µ. (εκ των οποίων 42,35 τ.µ. αφορούν 

κυρίους χώρους και 27,81 τ.µ. βοηθητικούς χώρους,) που βρίσκεται στη θέση “Πλάτανος” 

στο Κράσι της Τοπικής Κοινότητας Κρασίου της Δηµοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήµου 

Χερσονήσου, εντός οικοπέδου επιφάνειας 87,21 τ.µ.. µε κοινόχρηστο χώρο 280 τ.µ.,  

        Το εν λόγω κατάστηµα θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ή ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ή ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ή 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την   15  / 7  / 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο 

Δηµοτικό κατάστηµα  Γουρνών (πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής.  

    Ως τιµή πρώτης προσφοράς για το µίσθωµα ορίζεται το ποσό των 5.000,00€ ετησίως 

και η διάρκεια της εκµίσθωσης πενταετής µε χρόνο έναρξης την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

   Για την συµµετοχή στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει 

στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας: 

 1) Αίτηση συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Στην αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα 

αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελµατική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα 

επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση 

2) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι :  

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα, 

β) έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του χώρου την οποία αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα  

4) Ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει 

µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, 
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οµολογιών Δηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για 

εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 500,00 ευρώ. 

5)Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου από την οποία να προκύπτει ότι ο 

συµµετέχων στο διαγωνισµό ουδεµία οικονοµική εκκρεµότητα (οφειλή) έχει προς το Δήµο, 

ούτε ο Δήµος διατηρεί ή έχει κατ’ αυτού οποιαδήποτε αξίωση ή άλλη τινά απαίτηση από 

την αυτή ή άλλην αιτία.  

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόµενων, θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ 

µεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµου 1599/86 περί 

µη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται)  

Σε περίπτωση συµµετοχής στο Διαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών 

προσώπων, προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 

χωριστά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι 

συµµετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή µε σκοπό να αναλάβουν την 

παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 

Δήµου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, 

µέχρι την Υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα µέλη της ένωσης ή 

κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατοµικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας 

σύµβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, 

καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. 

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας. 

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δηµοτικού Καταστήµατος 

στις Γούρνες  και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες. Υπεύθυνος υπάλληλος: Τασιούδη Καλλιρόη  τηλέφωνο: 2813404649 

 

  

                                       Μ.Ε.Δ. 

                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

                                                         Γούρνες: 11/6/2014  

Ταχ. Δ/νση: Γούρνες                                  Αριθ.Πρωτ. :15772   

Τηλέφωνο:2813404649  

FAX: 2813404608  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                           

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   

 

  Λαµβάνοντας υπόψη: 

• το Π.∆ 270/81 (φεκ Ά 77/30-03-81)  

• το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06 )  

• την αριθµό 183/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση     

δηµοτικού καταστήµατος στο Κράσι 

• την αριθµό 194/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του εν κλόγω δηµοτικού 

καταστήµατος 
        

                                            Διακηρύσσει ότι:  

       Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση Δηµοτικού 

καταστήµατος, ισογείου, συνολικού εµβαδού 70,16 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση 

“Πλάτανος” στο Κράσι της Τοπικής Κοινότητας Κρασίου της Δηµοτικής Ενότητας Μαλίων 

µε τους παρακάτω όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Περιγραφή ακινήτου – χρήση  

 

Η εκµίσθωση αφορά δηµοτικό κατάστηµa, ισόγειο, συνολικού εµβαδού 70,16 τ.µ. (εκ των 

οποίων 42,35 τ.µ. αφορούν κυρίους χώρους και 27,81 τ.µ. βοηθητικούς χώρους,) που 

βρίσκεται στη θέση “Πλάτανος” στο Κράσι της Τοπικής Κοινότητας Κρασίου της 

Δηµοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήµου Χερσονήσου, εντός οικοπέδου επιφάνειας 87,21 

τ.µ.. µε κοινόχρηστο χώρο 280 τ.µ., και συνορεύει το µεν κατάστηµα µε δηµοτική οδό, τις 

βρύσες Κρασίου και µε ιδιοκτησία Αργυράκη, όπως αυτό εµφαίνεται στο µε ηµεροµηνία 

Φεβρουάριος 2013 σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα της Τ.Υ. του Δήµου Χερσονήσου και 

περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 2020947 Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 και ο δε 

κοινόχρηστος χώρος µε δηµοτικό δρόµο, το κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Δήµου και µε 

ιδιοκτησία Ψαράκη όπως αυτό αυτό εµφαίνεται και περιγράφεται στο σχετικό τοπογραφικό 
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διάγραµµα της Τ.Υ. του Δήµου.  

Το εν λόγω κατάστηµα θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και 

συγκεκριµένα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ή ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ή ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ή ΚΑΦΕΝΕΙΟ . 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τρόπος διενέργειας Δηµοπρασίας 

 

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 , 

η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά 

του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη 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 εφ' απλού χάρτου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 15/7/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο Δηµοτικό 

κατάστηµα  Γουρνών (πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών)  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό 

των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) κατά έτος,  πλέον τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου. 

Κάθε νέα προσφορά θα πρέπει να υπερβαίνει την προηγούµενη κατ’ ελάχιστον το ποσό 

των 50,00 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

 Δικαιολογητικά συµµετοχής - Εγγύηση συµµετοχής 

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
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διενέργειας της δηµοπρασίας : 

1) Αίτηση συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Στην αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα 

αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελµατική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα 

επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση 

2) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι :  

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα, 

β) έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του χώρου την οποία αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα  

4) Ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει 

µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, 

οµολογιών Δηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για 

εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 500,00 ευρώ. 

5)Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου από την οποία να προκύπτει ότι ο 

συµµετέχων στο διαγωνισµό ουδεµία οικονοµική εκκρεµότητα (οφειλή) έχει προς το Δήµο, 

ούτε ο Δήµος διατηρεί ή έχει κατ’ αυτού οποιαδήποτε αξίωση ή άλλη τινά απαίτηση από 

την αυτή ή άλλην αιτία.  

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόµενων, θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ 

µεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµου 1599/86 περί 

µη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται)  

Σε περίπτωση συµµετοχής στο Διαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών 

προσώπων, προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 

χωριστά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι 

συµµετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή µε σκοπό να αναλάβουν την 

παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 

Δήµου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, 

µέχρι την Υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα µέλη της ένωσης ή 

κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατοµικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας 

σύµβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, 

καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. 

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγυητής 

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
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υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 

υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  

  Επίσης, να προσκοµίσει βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου από την οποία να 

προκύπτει ότι ο εγγυητής ουδεµία οικονοµική εκκρεµότητα (οφειλή) έχει προς το Δήµο, 

ούτε ο Δήµος διατηρεί ή έχει κατ’ αυτού οποιαδήποτε αξίωση ή άλλη τινά απαίτηση από 

την αυτή ή άλλην αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Δικαίωµα 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.  

Ο Δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη από τη µη έκδοση σχετικών εγκρίσεων και αδειών από 

τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση (θετική ζηµία, 

διαφυγόντα κέρδη, αρνητικό ενδιαφέρον) από τυχόν µη έκδοση σχετικών εγκρίσεων και 

αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 Σύµβαση  

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής 

αρχής 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 Διάρκεια εκµίσθωσης  

 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης  ορίζεται σε πέντε (5) έτη και ξεκινά από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος- Αναπροσαρµογή µισθώµατος 
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Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, ετησίως από τις οποίες η 

πρώτη την 31η Ιουλίου και η δεύτερη την 15η Οκτωβρίου κάθε µισθωτικού έτους. 

     Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται 

ετησίως κατά ποσοστό 5% επί του µισθώµατος του εκάστοτε προηγούµενου µισθωτικού 

έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 Υποχρεώσεις µισθωτή 

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

όρια αυτού όπως ακριβώς περιγράφονται στη συνηµµένη αποτύπωση καταστήµατος της 

Τ.Υ., απαγορευµένης ρητά οποιασδήποτε επέκτασής του, να προστατεύει αυτό από κάθε 

καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται 

σε αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση - µε δαπάνες του -  της αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας από τις αρµόδιες Αρχές για το εν λόγω κατάστηµα καθώς και όλων των 

µελετών που απαιτούνται {στατική µελέτη, µηχανολογικές µελέτες (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτρικά, πυρασφάλεια, κλιµατισµός θέρµανση)]ανάλογα µε τη χρήση. 

Επίσης, ο µισθωτής υποχρεούται και να λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις (Εφορεία 

Νεωτέρων Μνηµείων κλπ.) για τη λειτουργία του καταστήµατος. 

Όσον αφορά στον κοινόχρηστο χώρο έναντι του καταστήµατος ο µισθωτής υποχρεούται 

να τηρεί τα αναφερόµενα στο από 29/9/2011 αρ. φύλλου 247 τ. ΑΑΠΘ (Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων) περί χαρακτηρισµού του αιωνόβιου 

πλατάνου στην  πλατεία του οικισµού Κρασίου, ως διατηρητέο µνηµείο της φύσης και 

ειδικώς: 

� Κανένα έργο ή διαµόρφωση δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του Φορέα 

Διαχείρισης του Μνηµείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όσον αφορά το 

υδραγωγείο.  

� Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων, καλωδίων και φωτιστικών 

στον κορµό και τους κλάδους του πλατάνου.  

� Ο φωτισµός της πλατείας και του δένδρου πρέπει να είναι διακριτικός (όχι 

προβολείς στραµµένοι προς την κόµη  του δένδρου).  

� Δεν επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων κατά µήκος της οδού µεταξύ πλατάνου και 

υδραγωγείου.  

� Κλαδεύσεις ή καθαίρεση επικίνδυνων κλαδιών θα γίνεται µόνο υπό την εποπτεία 

του Φορέα Διαχείρισης του Μνηµείου.  

� Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε απόσταση µικρότερη των 

τριών (3) µέτρων γύρω από τον κορµό του δέντρου   

   Ο µισθωτής υποχρεούται µε έξοδα και δαπάνες του να συνάψει συµβόλαιο 

ηλεκτροδότησης µε τη ΔΕΗ Α.Ε.  

    Η κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος του µισθίου θα βαρύνουν αποκλειστικά 

τον µισθωτή. Ο µισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των τελών, φόρων και 

δικαιωµάτων υπέρ του Δήµου ή του Δηµοσίου.  



                                                                                                 Α∆Α: 7ΕΨ2ΩΗΜ-71Ο 

8 

 

    Ο µισθωτής υποχρεούται να ανέχεται την κοινή χρήση των τουαλετών (WC) του 

καταστήµατος (από κατοίκους, επισκέπτες, πελάτες). 

   Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του 

συµφωνηθέντος χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή των υπολοίπων µισθωµάτων µέχρι 

τη λήξη της συµφωνηθείσας µισθωτικής διάρκειας. Ο µισθωτής µε την υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης παραιτείται κάθε δικαιώµατός του για την ως άνω αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 12 

 Λήξη µίσθωσης 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση - Επέκταση 

 

Απαγορεύεται στον µισθωτή να προβεί σε διαµόρφωση του χώρου ή προσθήκη κ.λ.π. του 

µισθίου χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου. Τυχόν δε τέτοια 

(σύµφωνα µε την έγκριση της Τ.Υ. του Δήµου µας) θα παραµείνει σε όφελος του µισθίου, 

χωρίς καµία αποζηµίωση του µισθωτή από την οποία ρητά παραιτείται. 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση ή η µε 

οιονδήποτε τρόπο παράταση της παρούσας µίσθωσης από το µισθωτή.  

Τυχόν δε παραµονή του µισθωτή εντός του µισθίου δεν αποτελεί αναµίσθωση ή παράταση 

του αρχικού συµβατικού χρόνου, αλλά παράνοµη χρήση του µισθίου, οπότε ο µισθωτής 

υποχρεούται σε καταβολή για κάθε ηµέρα χρήσης του µισθίου ποσού 100,00 ευρώ. Ο 

µισθωτής εφόσον παραµείνει στο µίσθιο µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου υποχρεούται 

στην καταβολή των µισθωµάτων και επιπλέον στην καταβολή της παραπάνω ποινικής 

ρήτρας, εκτός αν παραδώσει τα κλειδιά του µισθίου, οπότε έχει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις µέχρι της παραδόσεως των κλειδιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ευθύνη Δήµου 

 

Ο Δήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση τoυ 

µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µε την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για τη καλή εκτέλεση των όρων αυτής ποσού ίσου µε το ένα 

δέκατο (1/10) του µισθώµατος που επιτεύχθηκε, η οποί α θα επιστραφεί µετά τη λήξη της 

σύµβασης. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής δεν εξαλείφει την υποχρέωση 
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καταβολής όλων των αξιώσεων εκ της µισθωτικής σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Λοιποί όροι 

Σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης του µισθίου καταστήµατος σύµφωνα µε την 

σύµβαση που θα υπογραφεί, ο µισθωτής εκτός της ποινικής ρήτρας που αναφέρεται στο 

άρθρο 13 του παρόντος υποχρεούται στην καταβολή κάθε αποζηµίωσης του Δήµου και 

ιδιαίτερα αυτής µε τη διαφορά που θα προκύπτει από τη νέα δηµοπρασία του µισθίου 

καταστήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17  

 Δηµοσίευση Διακήρυξης 

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 αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήµου 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δηµοτικού  

Καταστήµατος στις Γούρνες, στους πίνακες ανακοινώσεων των λοιπών Δηµοτικών 

Καταστηµάτων, στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήµου.    

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν πλειοδότης.  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό 

συµβούλιο ή την αρµόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 

και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.  

 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 

αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
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Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 

την προηγούµενη δηµοπρασία. 

 

Άρθρο 19 

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήµου µας στις 

Γούρνες (πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

Τηλέφωνο 2813404649 , FAX 2813404608. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφεροµένους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

 

 

                                  Μ.Ε.Δ. 

                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                       ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 

 

 

 

 

 


