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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 170
Περίληψη
Κατάρτιση όρων για την εκµίσθωση
του αρ. 9 καταστήµατος δηµοτικής
αγοράς
Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 26η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ.
πρωτ. 32326/20-06-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης), όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν. 3852/10, προκειµένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να
παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταµατίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
∆ρεµσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 29681/11-6-2013
εισήγηση του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών –Γραφείο Εσόδων, σχετικά µε την κατάρτιση των
όρων εκµίσθωσης του αρ. 9 καταστήµατος της δηµοτικής αγοράς
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. Ε’ του Ν. 3852/2010,
-Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81,
-Την αριθ. 56/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε η λύση της
µίσθωσης του αριθ. 9 καταστήµατος στη ∆ηµοτική Αγορά, καθώς και η εκ νέου εκµίσθωση του µε
διενέργεια δηµοπρασίας
-Την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους της δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση του καταστήµατος αριθ. 9 στη ∆ηµοτική
Αγορά, έκτασης 24,50 τ.µ, ως εξής:
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Άρθρο 1
Το εκµισθούµενο ακίνητο βρίσκεται στην κλειστή ∆ηµοτική Αγορά, µε αρ. 9 έχει έκταση 24.50
τ.µ. και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα ειδών διατροφής.
Άρθρο 2
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο, ηµέρα και ώρα
που θα ανακοινωθεί σε περιληπτική διακήρυξη εκµίσθωσης ακινήτου, ενώπιον της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Άρθρο 3
Η διάρκεια τις εκµίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη.
Άρθρο 4
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων για
παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί
για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας,
αναγνωριζοµένων για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου µε το τριπλάσιο του οριζοµένου στη διακήρυξη
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς , ήτοι ευρώ 510€ που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της
σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 επί του ετήσιου µισθώµατος που επιτεύχθηκε.
Άρθρο 5
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το
σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο.
Άρθρο 6
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη , η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη
Άρθρο 7
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Άρθρο 8
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών
της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
Άρθρο 9
Ως κατώτατο όριο µισθώµατος ορίζεται το ποσό των ευρώ 170€ .
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Άρθρο 10
Η αναπροσαρµογή του ανωτέρω µισθώµατος θα γίνεται κάθε τριετία 10 ποσοστιαίες µονάδες
πλέον του επίσηµου τιµάριθµου.
Άρθρο 11
Το µίσθωµα καταβάλλεται κάθε µήνα το πρώτο δεκαήµερο.
Άρθρο 12
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον
εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος
αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων και των δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια.
Άρθρο 13
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού , ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 14
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.
Άρθρο 15
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες , τα όρια
αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 16
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το
παρέλαβε , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 17
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή.
Άρθρο 18
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες
πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας.
Άρθρο 19
Για να γίνει κάποιος δεκτός , ενδιαφερόµενος και εγγυητής, στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει
βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου Ξάνθης καθώς και ενηµερότητα φορολογική από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Άρθρο 19
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του νόµου 3861/2010.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνωρίσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 170/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 27-06-2013
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

