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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
11ης Απριλίου 2017
o

Αριθ. απόφασης

64
Περίληψη
Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για
τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και
προφορικής
δημοπρασίας
για
την
εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Απριλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14381/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Καρά Αχμέτ
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Λύρατζης Πασχάλης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
2. Αθανασία Πανταζόγλου, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
3.Χαράλαμπος Αβραμίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών
Ενεργειακών & Υπαίθριων Χώρων.
4.Αραβέλα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.Αθανάσιος Πανδρακλάκης,Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.14142/06-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου και Εσόδων η οποία
έχει ως εξής: «Θέμα «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διεξαγωγή
πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου
χώρου
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος».
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «περί καθορισμού
των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4. Το Β.Δ. 24.9/20.10.58 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 1080/80.
5. Την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων».
6. Το από 04-04-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
1)Περιγραφή κοινόχρηστου χώρου
Έκταση: 50 τ.μ. επί του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας Δημοκρατίας, έμπροσθεν του
κτιρίου του ΕΒΕ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
2) Τρόπος Διενέργειας της 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.
3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των Δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
(2.700,00 €) και αφορά στο μίσθωμα του έτους 2017. (50 τ.μ. Χ 54 € = 2.700,00€)
Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά
πενήντα (50,00€) ευρώ.
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5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6) 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.
7) Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα 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.
8) Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει
οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.
9) Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όμορου με ακίνητο που διαθέτει προβολή
στον προς δημοπράτηση κοινόχρηστο χώρο , με την κατάθεση προς την επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας των εξής
δικαιολογητικών:
Δικαιολογητικά για φυσικό πρόσωπο
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους τουλάχιστον σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι
270,00€ ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη
ποσού ίσο με το 1/10 επι του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
3.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
4.Φορολογική ενημερότητα.
5.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης.
6.Αξιόχρεο εγγυητή.
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε.
1.Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες.
2.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 270,00 ευρώ που θα
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αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί
του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
3.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
4.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
5.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.
6.Αξιόχρεο εγγυητή.
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
1.Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού.
2.Το καταστατικό των ΕΠΕ θα συνοδεύεται από το αντίγραφο του σχετικού ΦΕΚ.
3.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10%του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ήτοι 270,00€
ευρώ που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10
επί του ετήσιου μισθώματος που θα επιτεύχθηκε.
4.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
5.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
6.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.
7.Αξιόχρεο εγγυητή.
8.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Ανώνυμες Εταιρείες
1.Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του, την εκπροσώπηση
του
και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ που αυτό έχει
δημοσιευθεί.
2.Το καταστατικό σε ισχύ και βεβαίωση περί τροποποίησης του καταστατικού.
3.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 270,00€
ευρώ που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10
επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
4.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
5.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
6.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του νομίμου εκπροσώπου του Διοικητικού
Συμβουλίου ο οποίος θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στην δημοπρασία.
7.Αξιόχρεο εγγυητή.
8.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά εγγυητή
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
3.Φορολογική ενημερότητα.
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4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να
δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως, ή εκπροσωπούνται από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη
συμμετοχή στη δημοπρασία.
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει
θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες
κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Αντίστοιχα
δικαιολογητικά ιδιωτικών εγγράφων κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες.
10) Καταβολή του Μισθώματος
Το μίσθωμα (ολόκληρο το ποσό) θα καταβληθεί στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία πριν
την υπογραφή του μισθωτηρίου.
Άρνηση καταβολής του μισθώματος, επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του
Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία και την ακύρωση της
διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου.
11) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζημίωση.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των
αρμόδιων Υπηρεσιών και οργάνων, Δημοτικών, Υγειονομικών κ.α. καθώς και να μεριμνά
για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.
12) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
14) Ευθύνη Δήμου
Ο μισθωτής εννοείται ότι έλαβε προηγουμένως γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την
πραγματική κατάσταση αυτού και την έκταση του, οπότε ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι
του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της
σύμβασης για κανέναν προβαλλόμενο λόγο.
15) Λοιποί όροι
- Με τη μίσθωση δεν παρέχεται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν
αναιρείται ούτε κατ’ ελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.
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- Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής.
- Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της
παρούσας διακήρυξης.
- Ο προς εκμίσθωση χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.
- Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί στο χώρο που μισθώνει τα
τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του και να παρέχει
τις ανάλογες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός θα του αφαιρείται η
άδεια μίσθωσης του χώρου.
- Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα προβεί στην
έκδοση της ετήσιας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η οποία θα εκδοθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και θα συνάδει με την Κανονιστική Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 155/2016.
16) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
κατά τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.
17) 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.
18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας
παρέχονται από το γραφείο Εσόδων , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο
2541350827.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α΄):Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «περί καθορισμού
των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4. Το Β.Δ. 24.9/20.10.58 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 1080/80.
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5. Την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων».
6. Το από 04-04-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
7. Την με αριθ. πρωτ. 14142/06-04-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην
Πλατεία Δημοκρατίας έμπροσθεν του κτιρίου του ΕΒΕ για το έτος 2017 και για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως
περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας.
1)Περιγραφή κοινόχρηστου χώρου
Έκταση: 50 τ.μ. επί του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας Δημοκρατίας, έμπροσθεν του
κτιρίου του ΕΒΕ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
2) Τρόπος Διενέργειας της 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.
3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα Ξάνθης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των Δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
(2.700,00 €) και αφορά στο μίσθωμα του έτους 2017. (50 τ.μ. Χ 54 € = 2.700,00€)
Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά
πενήντα (50,00€) ευρώ.
5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6) Δικαίωμα αποζημίωσης
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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.
7) Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα 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.
8) Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει
οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.
9) Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όμορου με ακίνητο που διαθέτει προβολή
στον προς δημοπράτηση κοινόχρηστο χώρο , με την κατάθεση προς την επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας των εξής
δικαιολογητικών:
Δικαιολογητικά για φυσικό πρόσωπο
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους τουλάχιστον σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι
270,00€ ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη
ποσού ίσο με το 1/10 επι του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
3.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
4.Φορολογική ενημερότητα.
5.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης.
6.Αξιόχρεο εγγυητή.
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε.
1.Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες.
2.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 270,00 ευρώ που θα
αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10 επί
του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
3.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
4.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
5.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.
6.Αξιόχρεο εγγυητή.
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7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
1.Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού.
2.Το καταστατικό των ΕΠΕ θα συνοδεύεται από το αντίγραφο του σχετικού ΦΕΚ.
3.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10%του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ήτοι 270,00€
ευρώ που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10
επί του ετήσιου μισθώματος που θα επιτεύχθηκε.
4.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
5.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
6.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του διαχειριστή της εταιρείας.
7.Αξιόχρεο εγγυητή.
8.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά για Ανώνυμες Εταιρείες
1.Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του, την εκπροσώπηση
του
και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ που αυτό έχει
δημοσιευθεί.
2.Το καταστατικό σε ισχύ και βεβαίωση περί τροποποίησης του καταστατικού.
3.Εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
για μισθώματα ενός έτους σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι 270,00€
ευρώ που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσο με το 1/10
επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
4.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης για την εταιρεία.
5.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
6.Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του νομίμου εκπροσώπου του Διοικητικού
Συμβουλίου ο οποίος θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στην δημοπρασία.
7.Αξιόχρεο εγγυητή.
8.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας
στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.
Δικαιολογητικά εγγυητή
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
3.Φορολογική ενημερότητα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως, ή εκπροσωπούνται από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη
συμμετοχή στη δημοπρασία.
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
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Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει
θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες
κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Αντίστοιχα
δικαιολογητικά ιδιωτικών εγγράφων κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες.
10) Καταβολή του Μισθώματος
Το μίσθωμα (ολόκληρο το ποσό) θα καταβληθεί στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία πριν
την υπογραφή του μισθωτηρίου.
Άρνηση καταβολής του μισθώματος, επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του
Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία και την ακύρωση της
διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου.
11) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζημίωση.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των
αρμόδιων Υπηρεσιών και οργάνων, Δημοτικών, Υγειονομικών κ.α. καθώς και να μεριμνά
για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.
12) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
14) Ευθύνη Δήμου
Ο μισθωτής εννοείται ότι έλαβε προηγουμένως γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την
πραγματική κατάσταση αυτού και την έκταση του, οπότε ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι
του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της
σύμβασης για κανέναν προβαλλόμενο λόγο.
15) Λοιποί όροι
- Με τη μίσθωση δεν παρέχεται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν
αναιρείται ούτε κατ’ ελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.
- Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής.
- Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της
παρούσας διακήρυξης.
- Ο προς εκμίσθωση χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.
- Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί στο χώρο που μισθώνει τα
τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του και να παρέχει
τις ανάλογες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός θα του αφαιρείται η
άδεια μίσθωσης του χώρου.
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- Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα προβεί στην
έκδοση της ετήσιας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η οποία θα εκδοθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και θα συνάδει με την Κανονιστική Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 155/2016.
16) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
κατά τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.
17) 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.
18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας
παρέχονται από το γραφείο Εσόδων , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο
2541350827.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 12 Απριλίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

