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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
α) τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981(ΦΕΚ 77/Α’
77/Α’/ 30-03-1981)
β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
γ) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
δ) τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979
ε) την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 7∆5∆ΩΚ3
7∆5∆ΩΚ3-9Ο2)
9Ο2) περί «Εκµίσθωσης του
Αναψυκτηρίου – Περιπτέρου το οποίο βρίσκεται
ται του ∆ηµοτικού Άλσους Νέας Σµύρνης»
στ) την υπ’ αριθ. 180/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΟΖ9ΩΚ3-ΜΜΣ)
ΩΟΖ9ΩΚ3
µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
ζ) την υπ’ αριθ. 10791/02-05-2018
2018 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆Α:6ΙΖΟΩΚ3
(Α∆Α:6ΙΖΟΩΚ3-2ΝΥ).
η) την υπ’ αριθ.
ριθ. 246/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (Α∆Α:75ΙΙΩΚ3(Α∆Α:75ΙΙΩΚ3
ΑΜΖ), µε την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της δηµοπρασίας µε τους ίδιους όρους που εγκρίθηκαν µε
την υπ’ αριθ. 180/2018 ΑΟΕ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

επαναληπτική δηµοπρασία
µοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου
Αναψυκτηρίου – Περιπτέρου που βρίσκεται εντός του ∆ηµοτικού Άλσους Νέας Σµύρνης,
Σµύρνης κυριότητας, νοµής
και κατοχής του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσο
δηλώσουν ενδιαφέρον.
Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 20η Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00
.00 έως 11.30
1
στο ∆ηµοτικό
ος
Κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σµύρνη
Σµύρνη, στο γραφείο ∆ηµάρχου (6 όροφος).
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Άρθρο 1. Περιγραφή Ακινήτου

Το περίπτερο είναι ξύλινη κατασκευή µε τετράρικτη ξύλινη στέγη κεραµοσκεπή µε διαστάσεις 2µ χ
5,20µ. Περιβάλλεται από ξύλινη πέργκολα διαστάσεων 7µ χ 14µ.

Άρθρο 2. ∆ιάρκεια µίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη. Θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του
σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής του µισθίου περιπτέρου – αναψυκτηρίου και θα λήγει την
αντίστοιχη ηµεροχρονολογία µετά την παρέλευση των έξι (6) από την έναρξή της. Μόλις λήξει η σύµβαση, ο
µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το περίπτερο-αναψυκτήριο απροφάσιστα, εµπρόθεσµα και άνευ
δικαστικής µεσολαβήσεως και να το παραδώσει στην άριστη κατάσταση που ευρίσκεται σήµερα.
Απαγορεύεται η σιωπηρά αναµίσθωση ή η παραµονή του µισθωτού εις το µίσθιο πέραν της µισθωτικής
περιόδου, άνευ εγγράφου προς τούτο συναινέσεως του αφ’ ενός συµβαλλοµένου εκµισθωτού ∆ήµου,
υποχρεουµένου πάραυτα άµα τη λήξει να εκκενώσει και παραδώσει το µίσθιον περίπτερο, η δε περαιτέρω
αντισυµβατική παραµονή του θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγυήσεως κατά τα εις τα άρθρα 3 και
10 του παρόντος οριζόµενα, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζηµιώσεως του, µη δικαιουµένου µειώσεως αυτής.
Η µίσθωση δύναται να παραταθεί εγγράφως, δια δυο περαιτέρω έτη, κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού
συµβούλιου περί αποδοχής σχετικού προς τούτο εγγράφου αιτήµατος του µισθωτού.
Άρθρο 3. Μίσθωµα
Το καταβλητέο µηνιαίο µίσθωµα του περιπτέρου - αναψυκτηρίου, δια την εκκίνηση του διαγωνισµού,
ορίζεται στο ποσόν των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για το πρώτο µισθωτικό έτος αναπροσαρµοζόµενο κατ’
έτος σύµφωνα µε τον επίσηµο πληθωρισµό και εφόσον µε την έγκριση του ∆ήµου παραµείνει ο µισθωτής
πέραν της εξαετίας, η αποζηµίωση χρήσεως θα αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος ως άνω, µέχρι αποχωρήσεως ή
αποβολής του µισθωτού εκ του περιπτέρου- αναψυκτηρίου.
Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ανάλογο τέλος χαρτοσήµου 3,6%, επί του εκάστοτε
καταβαλλοµένου µισθώµατος, τις δαπάνες ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιπά.
Ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασµούς, πριν αυτά
καταστούν ληξιπρόθεσµα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή οποία κατά το Νόµο ή τις συναλλακτικές συνήθειες
ή την πρακτική βαρύνει τον µισθωτή. Όλοι οι φόροι, δηµόσιοι και δηµοτικοί, βαρύνουν το µισθωτή.
Ο µισθωτής υποχρεούται να µεταφέρει στο όνοµά του όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις µε τα δίκτυα των
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και να καταβάλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα
αναλαµβάνει κατά τη λήξη ή λύση της σύµβασης µίσθωσης. Το ίδιο ισχύει και δια τυχόν µελλοντικές συνδέσεις
του µισθίου µε δίκτυα των οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
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Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται την 1ην εκάστου µηνός κάθε µήνα. Η καταβολή θα γίνεται εις την
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου, την πρώτη εκάστου µηνός, αποδεικνυοµένης µόνον από το εκδιδόµενον κατά
την καταβολή αυτού σχετικό διπλότυπον εισπράξεως.
Κάθε καθυστέρηση της καταβολής του µηνιαίου µισθώµατος πέραν της 5ης ηµέρας εκάστου µηνός,
συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου της συµβάσεως και συνεπάγεται τις κατ’ αυτό και κατά τον Νόµον
συνέπειες. Ειδικώς όµως, σε περίπτωση καθυστερήσεως του µισθώµατος πέραν της τελευταίας ηµέρας του
µήνα, τούτο έχει σαν συνέπεια την άνευ ετέρου λύση της συµβάσεως από την αµέσως εποµένη ηµέρα, δηλαδή
από την πρώτη του µήνα που ακολουθεί και στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος Ν. Σµύρνης ανακοινώνει απλώς τη
λύση της συµβάσεως εις τον µισθωτή και ενεργεί την έξωση του σύµφωνα µε τον Νόµο και µε κάθε νόµιµο
µέσο.
Ο µισθωτής υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος και στην περίπτωση κατά την
οποία δια οιονδήποτε λόγο και αιτία, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου, δεν έκανε χρήση του
µισθίου.
Άρθρο 4. Χρήση και όροι λειτουργίας του µισθίου
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή αποκλειστικά ως Αναψυκτήριο –Περίπτερο δια τις
ανάγκες των επισκεπτών του άλσους, απαγορευµένης επί ποινή αποβολής του της οποιαδήποτε µεταβολής της
χρήσης.
Επιτρέπεται εις τον µισθωτή η πώληση ειδών αναψυκτηρίου – περιπτέρου, όπως ορίζει η υπ’ αρ.
Α1β/8577/1983 υγειονοµική διάταξη.
Ο µισθωτής υποχρεούται να εκδώσει στο όνοµά του όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο και τις
κανονιστικές διατάξεις άδειες λειτουργίας.
Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τα µέσα προστασίας και ασφάλειας του κοινού και του προσωπικού
του.
Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή αναµίσθωση, ως και η υπεκµίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης του
µισθίου σε τρίτο, µε οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν µέρει καθώς και η µετατροπή της χρήσης.
Απαγορεύεται η ολική ή µερική υπεκµίσθωση καθώς και η καθοιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση της
εκµετάλλευσης του µισθίου σε άλλον, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση των αρµοδίων οργάνων του
∆ήµου.
Ο µισθωτής υποχρεούται να έχει ανοικτό και σε λειτουργία το µίσθιο όλο το χρόνο κατά τον οποίο είναι
ανοικτό και σε λειτουργία το άλσος της Νέας Σµύρνης.
Ο µισθωτής και το προσωπικό του υποχρεούνται να διατηρούν το µίσθιο καθαρό και σε άριστη
κατάσταση και να καθαρίζουν τους χώρους του µισθίου από τα δηµιουργούµενα απορρίµµατα λόγω της χρήσης
του.
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Ο µισθωτής υποχρεούται σε επαρκή φωτισµό του µισθίου για την άρτια εκµετάλλευση του.
Ο µισθωτής και το προσωπικό του υποχρεούται να συµµορφώνεται στις διαταγές και τους κανονισµούς
του ∆ήµου, σε σχέση µε τη λειτουργία του Άλσους της Νέας Σµύρνης.
Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η τοιχοκόλληση διαφηµίσεων ή προσωπογραφιών εις το µίσθιο.
Άρθρο 5. Συντήρηση και επισκευές του µισθίου
Ο µισθωτής υποχρεούται στην καλή συντήρηση του µισθίου, η οποία θα γίνεται µε αποκλειστική
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες (του µισθωτή). ∆ια όλη τη διάρκεια της µίσθωσης από πλευράς ∆ήµου δεν
υπάρχει καµία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζηµιών του µισθίου, των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισµού του, ακόµη και δια τις αναγκαίες. Σηµειώνεται ρητά ότι οποιαδήποτε προσθήκη,
τροποποίηση ή µεταρρύθµιση του µισθίου, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου. Η συναίνεση αυτή, αν δοθεί, δε θα έχει την έννοια της ανάληψης υποχρέωσης δια τη
σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει το µισθωτή.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εκτελέσει πριν ή κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, καµιά επισκευή του
µισθίου έστω και αναγκαία.
Κατά τη λήξη ή την κατ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης, οι παραπάνω προσθήκες,
τροποποιήσεις, µεταρρυθµίσεις και εγκαταστάσεις που τυχόν γίνουν, παραµένουν προς όφελος του µισθίου και
ανήκουν εις τον ∆ήµο χωρίς ο µισθωτής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση αποζηµίωσης για αυτές.
Κάθε ζηµία των αντικειµένων που ανήκει στο µισθωτή βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν. Κάθε
εγκατάσταση που γίνεται από το ∆ήµο, ανήκει στο ∆ήµο.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση
από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής, τάξης κλπ. και να συµµορφώνεται απολύτως µε όλες τις υποδείξεις των
Υπηρεσιών του ∆ήµου και των λοιπών αρµοδίων Αρχών.
Απαγορεύεται ρητώς η εκ µέρους του µισθωτή παρέµβαση στον περιβάλλοντα χώρο του µισθίου όπως
πχ. κοπή δέντρων, αποξήλωση ή κατασκευή παρτεριών κλπ. Επιτρέπεται το αναγκαίο κλάδεµα, πότισµα και εν
γένει η περιποίηση των φυτών που βρίσκονται στην περιβάλλουσα το µίσθιο πέργκολα διαστάσεων 7 µ. χ 14µ.
Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη παρέµβαση στους εκτός του µισθίου λοιπούς χώρους του
άλσους.
Άρθρο 6. Ασφάλεια
Ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο µετά την λήξη της µισθώσεως ελεύθερο από κάθε
καταπάτηση, έχει δε δικαίωµα ο ∆ήµος να προβεί µε δαπάνες του (µισθωτού) στις επιβαλλόµενες επισκευές ή
αντικαταστάσεις ανάλογες των ζηµιών που προκλήθηκαν στο µίσθιο. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του
µισθωτού δια την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το µίσθιο, διότι έχει λάβει γνώση και
συνακόλουθα δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως.
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Κάθε φθορά στο µίσθιο θα βαρύνει τον µισθωτή, ο οποίος οφείλει καθ’ όλη την διάρκεια της µισθώσεως
να ασφαλίσει το µίσθιο υπέρ του ∆ήµου και επ’ ονόµατι αυτού κατά παντός κινδύνου και να παραδώσει το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο στο ∆ήµο, µε ποσό ασφαλίσεως όση η πραγµατική αξία του µισθίου, πάντως όχι
κάτω των 10.000,00 € αναπροσαρµοζόµενης της αξίας του καθ’ έκαστον έτος, άλλως επέρχονται οι συνέπειες
των άρθρων 2 και 15.
Άρθρο 7. Τρόπος διενέργειας ∆ηµοπρασίας
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών τους στην Επιτροπή του
διαγωνισµού, την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, στον τόπο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Μετά την εξέταση
των απαραίτητων προϋποθέσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται δια τη συµµετοχή
εκάστου, και την εκδίκαση τυχόν υφισταµένων ενστάσεων, θα αρχίσει η πλειοδοσία µεταξύ των µη
αποκλεισθέντων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί µε τη σειρά που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πλειοδότες να
δώσουν την προσφορά τους. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.
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.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση
της ΟΕ του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.

Άρθρο 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής
Στον διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες
αποτελούµενες από φυσικά ή/ και νοµικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να έχουν προϋπηρεσία, τουλάχιστον ενός
έτους, στο αντικείµενο εστίασης .
Άρθρο 9. Περιεχόµενο φακέλου
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει φάκελο µε τα εξής δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
- Φορολογική ενηµερότητα.
- Ασφαλιστική Ενηµερότητα.
- Βεβαίωση περί µη οφειλής στον ∆ήµο Νέας Σµύρνης.
- Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής (Πρωτοδικείο) ότι δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση ούτε κατατέθηκε
αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, πρόσφατης έκδοσης.
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- Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
- Σχετική δήλωση προς την Επιτροπή ∆ηµοπρασίας εάν ενεργεί για λογαριασµό άλλου, προ της ενάρξεως
του ∆ιαγωνισµού, τον οποίο και κατονοµάζει, καταθέτοντας και τη σχετική εξουσιοδότηση που πρέπει
να είναι µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως, την οποία αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
- Τους ισολογισµούς των τελευταίων τριών ετών εάν είναι εταιρεία, και το εκκαθαριστικό Εφορίας των
τελευταίων τριών ετών εάν ο συµµετέχων είναι φυσικό πρόσωπο.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται η προϋπηρεσία στο αντικείµενο της εστίασης, η οποία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους.
-Τα έγγραφα όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της διακήρυξης και αφορούν στον εγγυητή του.
Σε περίπτωση που θα συµµετάσχουν σε διαγωνισµό Εταιρείες, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς
και:
- Εταιρικό - Συµφωνητικό, εάν πρόκειται δια Ο.Ε ή Ε.Ε, ή καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε , ΕΠΕ ή
Ι.Κ.Ε., µε τα σχετικά ΦΕΚ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση καθώς και πρόσφατο
πρακτικό του ∆.Σ για την συµµετοχή της εταιρείας στο ∆ιαγωνισµό και την νόµιµη εκπροσώπηση της.
- Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί µη κήρυξης σε πτώχευση και περί µη κατάθεσης αίτησης δια
κήρυξη σε πτώχευση της Εταιρείας πρόσφατης έκδοσης.
- Αντίγραφο ποινικού µητρώου των εκπροσώπων της εταιρείας, ήτοι του Προέδρου του ∆.Σ και του
∆ιευθύνοντα Συµβούλου για Α.Ε και του ∆ιαχειριστή για τις Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.

Άρθρο 10. Εγγυήσεις

α) Συµµετοχής στον διαγωνισµό
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά
τους εγγύηση δυο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) µε εγγυητική επιστολή Τραπέζης διάρκειας
τουλάχιστον τριών (3) µηνών ή µε Γραµµάτιο του Τ.Π.∆.
Η εγγύηση συµµετοχής θα επιστρέφεται στον κάθε συµµετέχοντα δικαιούχο εφόσον δεν υπάρξει αιτία
κατάπτωσής της, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός πέντε (5) ηµερών µε
εξαίρεση την εγγύηση του πλειοδότη που θα επιστρέφεται µετά την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης.
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β) Καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης µίσθωσης
∆ιά εγγύηση καλής τηρήσεως των όρων και συµφωνιών της διακηρύξεως και της συµβάσεως ο
πλειοδότης υποχρεούται κατά την υπογραφή της να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου µε τα
µισθώµατα ενός έτους, ήτοι 24.000,00 ευρώ, την οποία οφείλει να ανανεώνει στην αρχή κάθε µισθωτικού
έτους και να την αναπροσαρµόζει προς το αντίστοιχο ποσό του ετήσιου µισθώµατος, ώστε η εγγύηση να είναι
πάντοτε ισόποση µε το καταβαλλόµενο ετήσιο µίσθωµα.
Η εγγύηση θα δοθεί σε εγγυητική επιστολή Ελληνικής Αναγνωρισµένης Τράπεζας. Στην εγγυητική
επιστολή δε θα περιλαµβάνεται χρονικός περιορισµός δια την ισχύ της και εκτός των άλλων απαιτουµένων
στοιχείων θα περιλαµβάνει και τα εξής :
∆ηλώνουµε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή µας, ότι εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα υπέρ του τελευταίου
πλειοδότη δια ποσό µέχρι ……………………………………………………………………………..
Υποσχόµαστε και υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε µε απλή έγγραφη πρόσκληση κάθε χρηµατικό ποσό,
το οποίο κατά την ανεξέλεγκτη απεριόριστη κρίση σας, θα ορίσετε σαν οφειλόµενο από τον πλειοδότη υπέρ
του οποίου εγγυόµαστε µέχρι εξάντλησης του ως άνω αναφερόµενου ποσού.
Αυτή η ανεξέλεγκτη απόφαση του εκπροσώπου µας είναι υποχρεωτική για τον µισθωτή που
υποχρεούται να καταβάλει στο ∆ήµο το ποσό που ορίζεται, χωρίς να δικαιούµαστε να λάβουµε υπ΄ όψη
οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση του µισθωτή παραιτούµαστε και από το ευεργέτηµα της ζήτησης της
προκειµένης εγγύησης. Θα απαλλάξουµε τον πελάτη µας, µόνο αφού µας επιστρέψετε την παρούσα εγγύηση ή
δώσετε έγγραφη συναίνεση. Η εγγύηση αυτή θα παραµείνει στα χέρια του ∆ήµου καθ΄ όλο το διάστηµα της
µίσθωσης, θα αποδοθεί δε στο µισθωτή µετά την λήξη της σύµβασης, και κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης
κάθε υποχρέωσης αυτού έναντι του ∆ήµου.
Η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου αυτοδικαίως εκτός των άλλων και λόγω ποινικής ρήτρας, εάν ο
µισθωτής εγκαταλείψει την εκµετάλλευση του µισθίου ή αν εξωσθεί δια παράβαση κάποιου όρου της
σύµβασης. Εκτός δε τούτου ο ∆ήµος δικαιούται αποζηµίωση δια κάθε θετική ή αποθεµατική ζηµία.
Ο ∆ήµος µε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον µισθωτή µπορεί να ικανοποιήσει από την εγγύηση αυτή
και κάθε κατά του µισθωτή χρηµατική απαίτηση του (συµπεριλαµβανοµένης και της απαίτησης από την
επιβολή προστίµου) εις τον µισθωτή σε περίπτωση κατά την οποία θα λυθεί οµαλά η µίσθωση, κατόπιν λήξεως
του χρόνου δια τον οποίο αυτή έχει συνοµολογηθεί.
Σε καµιά περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του µισθωτή από την σύµβαση. Αν
ο µισθωτής ευθύνεται δια ποσό µεγαλύτερο του ποσού της εγγυήσεως, ο ∆ήµος διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα
του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς του µε κάθε νόµιµο µέσο.
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γ) Προκαταβολή µισθωµάτων
Ο µισθωτής κατά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως θα προκαταβάλλει τα µισθώµατα δύο
µηνών. Μετά την προκαταβολή αυτή, τα µισθώµατα θα καταβάλλονται ως ανωτέρω εις το άρθρο 3 του
παρόντος αναφέρεται, την 1η του επόµενου µήνα µετά την παρέλευση των µηνών δια τους οποίους εδόθη η
προκαταβολή των µισθωµάτων.
Άρθρο 11. Εγγυητής
Ο προτιθέµενος να διαγωνισθεί οφείλει να προσέλθει µε φερέγγυο εγγυητή, ο οποίος θα προσκοµίσει
αντίγραφο αστυνοµικής του ταυτότητας, καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Εισοδήµατος Ε1 ή
εκκαθαριστικού καθώς και αντίγραφο δήλωσης Ε9. Ο εγγυητής συνυπογράφει µε τον πλειοδότη τα πρακτικά
της δηµοπρασίας καθώς και το συµφωνητικό µίσθωσης και είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο συνυπεύθυνος
µε τον µισθωτή – πλειοδότη για κάθε υποχρέωση του, καθ΄ όλη την διάρκεια της µίσθωσης , παραιτούµενος
του δικαιώµατος της διζήσεως και διαιρέσεως.

Άρθρο 12. Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως της συµµετοχής πλειοδότου, ή της νοµιµότητας
διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων.
Ενστάσεις υποβάλλονται, µόνο από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια
του ή εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού.

Άρθρο 13. Κατακύρωση ∆ηµοπρασίας – Επανάληψη αυτής
α) Μετά το πέρας του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιενέργειας αυτού, συντάσσει Πρακτικό µε το οποίο προτείνει
στην Οικονοµική Επιτροπή την εκµίσθωση του ακινήτου ή την Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού.
β) Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται στην ΟΕ η οποία αποφασίζει δια την κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, εκτός αν από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης
απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα.
γ) Η ΟΕ µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν κρίνει
ασύµφορο τούτο ή να αποφασίσει µε αιτιολογηµένη απόφαση της υπέρ της κατακύρωσης επ΄ ονόµατι όχι του
τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισµό.
δ) Στην περίπτωση που δυο (2) ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο µίσθωµα, η ΟΕ αποφασίζει
αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε εκείνον που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα , αν δε οι
πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση γίνεται µε κλήρωση σε δηµόσια
συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση των ανωτέρω αναφεροµένων, ουδέν δικαίωµα αποζηµίωσης δηµιουργείται,
υπέρ των µη προκριθέντων.
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ε) Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται:
1. Όταν δεν πραγµατοποιηθεί από έλλειψη ενδιαφέροντος.
2. Όταν το αποτέλεσµα της δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως
ασύµφορο, ή λόγω σφάλµατος στην διενέργεια.
3. Όταν αυτός στον οποίο κατακυρώνεται η δηµοπρασία, αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή µετά την
κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσµατος, τη σχετική σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η
εγγυητική επιστολή υπέρ του ∆ήµου, το ποσό της οποίας εισπράττει ο ∆ήµος απευθείας χωρίς καµία άλλη
ενέργεια ή απόφαση άλλου οργάνου και σ’ αυτή την περίπτωση επαναλαµβάνεται η δηµοπρασία εις βάρος του
(τελευταίου πλειοδότη).
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και αναφορά
στους όρους της πρώτης διακήρυξης. ∆ηµοσιεύεται και αυτή, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διενέργεια της δηµοπρασίας, η οποία διεξάγεται, όπως ακριβώς ορίζεται και για την πρώτη.
Η δηµοπρασία θεωρείται ότι έγινε σύµφωνα µε τους τηρούµενους της παρούσας όρους από την ηµέρα
κοινοποίησης στον πλειοδότη της κατακυρωτικής πράξης της.

Άρθρο 14. Κατάρτιση Σύµβασης Μισθώσεως
α) Με έγγραφη απόδειξη γνωστοποιείται η κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον πλειοδότη,
ο οποίος και καλείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10 ) ηµερών, από τη λήξη της, να προσέλθει, µαζί µε τον
εγγυητή του, για την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα
ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
β) Η σύµβαση µισθώσεως καταρτίζεται κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Σµύρνης
µε συµβολαιογραφικό ή µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Άρθρο 15. Συνέπειες παραβάσεων όρων
Κάθε παράβαση της συµβάσεως που θα υπογραφεί και των όρων της παρούσας, οι οποίοι είναι
ουσιώδεις, συνεπάγεται την άµεση λύση της µίσθωσης µε υπαιτιότητα του µισθωτή, την αποβολή του από το
µίσθιο, την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης και τη καταβολή κάθε περαιτέρω αποζηµίωσης στο ∆ήµο,
η οποία θα καθορίζεται δικαστικά.
Ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας δια
καθυστέρηση καταβολής και ενός µισθώµατος µε τα του αναλογούντος τέλους χαρτοσήµου και δια κάθε
παράβαση οποιουδήποτε όρου του µισθωτηρίου συµβολαίου.

Άρθρο 16. Λύση σύµβασης µίσθωσης
Η σύµβαση µίσθωσης λύεται αυτοδίκαια µε τη λήξη του χρόνου δια τον οποίο συµφωνήθηκε. Πριν από
την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειας της, η σύµβαση µίσθωσης λύεται, δια καταγγελίας όπως είναι : α) Σε
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περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του συµφωνηθέντος µισθώµατος έστω και ενός µήνα. β) Σε κάθε
περίπτωση διαφορετικής από τη συµφωνηµένη χρήσης του ακινήτου (αναψυκτήριο – τουριστικό περίπτερο). γ)
Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης δια λόγους που προβλέπουν οι όροι της σύµβασης
µίσθωσης, οι διατάξεις του Α.Κ. ή άλλοι σχετικοί νόµοι.
Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης µίσθωσης εκ µέρους του ∆ήµου, έχει τις παρακάτω συνέπειες:
- Την κατάπτωση, ως ποινή υπέρ του ∆ήµου, των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί δια οποιονδήποτε
λόγο στο ∆ήµο, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα.
- Την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών όλων των µισθωµάτων µέχρι τη συµβατική λήξη της σύµβασης
µίσθωσης.
- Την υποχρέωση του µισθωτή να αποδώσει το µίσθιο.
Ειδικά, η σύµβαση µίσθωσης λύεται κανονικά πριν τη λήξη του χρόνου δια τον οποίο συµφωνήθηκε σε
περίπτωση που ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης αποφασίσει την κατεδάφιση του περιπτέρου λόγω εκτέλεσης τεχνικών
έργων εντός του Άλσους. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το µίσθιο και να
το παραδώσει εντός τριών (3) µηνών από την έγγραφη ειδοποίηση του από το ∆ήµο Νέας Σµύρνης ότι
πρόκειται να κατεδαφιστεί το περίπτερο για την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Άρθρο 17. Έξοδα
Τα κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης κλπ (δηλ. κάθε σχετικό έξοδο) βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου
τον µισθωτή και καταβάλλονται κατά τη σύνταξη του συµφωνητικού. Επίσης, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
µισθωτή κάθε υποχρέωση επιβαλλόµενη από το νόµο για καταβολή οιουδήποτε ποσού υπέρ οιουδήποτε
Ταµείου.

Άρθρο 18. Εφαρµοζόµενες ∆ιατάξεις
Επειδή η παρούσα µίσθωση αφορά σε µίσθιο που κείται εντός ∆ηµοτικού Άλσους (και εν γένει
κοινόχρηστου χώρου) δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π∆ 34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων, όπως ρητά
ορίζει το άρθρο 4 του άνω διατάγµατος. Ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ περί µισθώσεως ακινήτων και το Π∆
715/1979

και ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε το Π∆ 270/1981 ''περί καθορισµού οργάνων,

διαδικασίας και των όρων διενέργειας'' δηµοπρασιών για εκµίσθωση πραγµάτων των ΟΤΑ.
∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ηµέρες πριν από τη
διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης www.neasmyrni.gr (προκηρύξεις), καθώς
και στη ∆ιαύγεια.
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Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο της
∆ηµοτικής Περιουσίας, Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος, τηλέφωνο 2132025930 Αννίτα Γιαµπίλη.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση τους
στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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