
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθ.Αποφ63/2017 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ. 6688 

                                                                                                                     Ζαγορά  02-05-2017 

               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 7
ης

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης χώρου στην Τ.Κ. Μακρυράχης 

σύμφωνα με την 66.2017 Α.Δ.Σ.» 

    Στη Ζαγορά, σήµερα, 2
η
  Μαίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3733/27-04-2017  

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  

και τα  έξι (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              1. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

                           

       

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
  

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 11
Ο
 
 
θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι. 

     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 66/2016 απόφασή του αποφάσισε την 

δηµοπράτηση γραφείου που βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζεται η ΤΚ 

Μακρυράχης, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου εµβαδού  31,37 τ.µ., 

συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών χώρων, όπως αυτό αποτυπώνεται, στην 
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συνηµµένη κάτοψη,   για αποκλειστική χρήση ως γραφείο ή κατάστηµα µη 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και µόνο. 

Όρισε επίσης ως τιµή εκκίνησης το ποσό των 50,00 ευρώ /ετησίως και διάρκεια 

µίσθωσης τριετή (3).. 

 Επίσης µε την ίδια απόφαση ανατέθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή η κατάρτιση των 

όρων της δηµοπρασίας.  

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να προβούµε στην κατάρτιση και έγκριση των όρων 

εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου  72   του 

Ν.3852/2010, του άρθρου 195 παρ. 1 του ∆ΚΚ και του Π.∆. 270/81 και κάλεσε τα 

µέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του 

Προέδρου, και την αντίστοιχη απόφαση του ∆.Σ., προτείνει να ξεκινήσει άµεσα η 

διαδικασία εκµίσθωσης µε ενοίκιο 50,00  ευρώ/ετησίως 

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου  (εκµισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νοµέας και 

κάτοχος ενός ∆ηµοτικού Κτιρίου  που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της ΤΚ 

Μακρυράχης, του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και προκηρύσσει σε µίσθωση 

γραφείο εντός του προαναφερόµενου κτιρίου  εµβαδού 31,37τ.µ., για αποκλειστική 

χρήση ως γραφείο, σύµφωνα µε την 66 Α∆Σ του ∆ήου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

 

Τα παραπάνω εκθέτει ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου σε µίσθωση .  

Οι όροι της δηµοπρασίας που προκηρύσσεται και της εκµίσθωσης που θα καταρτιστεί 

είναι οι κάτωθι : 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή µε προφορικές προσφορές και θα 

διεξαχθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, την  10
η
 Ιουλίου ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10.30πµ έως 11.30πµ,  σύµφωνα µε  την διακήρυξή του  ∆ηµάρχου 

και η οποία θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της 

δηµοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία  (3) έτη, ήτοι από την ηµέρα υπογραφής 

της σχετικής σύµβασης και για διάρκεια τριών (3) ετών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Ορίζει κατώτατο όριο εκκίνησης το ποσό των 50,00 ευρώ / ετησίως. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Στη δηµοπρασία γίνονται κατά προτεραιότητα δεκτοί οι δηµότες-κάτοικοι του ∆ήµου 

µας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
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Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση 

σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που ενεργεί 

για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού 

κοινής ωφέλειας, αναγνωριζόµενων για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου µε ένα ½ ετήσιο  

µίσθωµα όπως αυτό ορίζεται  στην διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ήτοι 

εικοσιπέντε  ευρώ (25€), η οποία αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης 

µε άλλη,  ποσού ίσου µε το επιτευχθέν µίσθωµα, ενός έτους. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή της δηµοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να 

παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε 

ολόκληρο υπεύθυνος µετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης 

των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής επί των πρακτικών 

της δηµοπρασίας, να προσέλθει µετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή 

της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου 

χωρίς δικαστική παρέµβαση.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 

µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
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Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί µετά την έγκριση του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Αν το µίσθωµα δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα γίνεται έξωση του µισθωτή και 

ξαναγίνεται η δηµοπρασία. Αν προκύψει λιγότερη διαφορά µισθώµατος αυτή 

καταλογίζεται σε βάρος του µισθωτή που προέκυψε από την πρώτη δηµοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ολόκληρο µε την υπογραφή του συµφωνητικού και την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία κάθε έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής του 

συµφωνητικού στο ταµείο του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

Το υπό µίσθωση ακίνητο θα παραδοθεί στο µισθωτή σε όποια κατάσταση είναι και 

βρίσκεται. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου, 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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για την γενική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα 

και που για αυτή την κατάσταση πρέπει να λάβει γνώση ο µισθωτής πριν την 

δηµοπρασία και πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µίσθιου 

από το µισθωτή.»  

ΑΡΘΡΟ 19ο  

 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 ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 
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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 επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 

κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής 

Επιτροπής, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή , και ώρες 11.00-12.00 Τηλέφωνο 

2426350208  FAX 2426049793 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η 
οποία θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του 
Π∆ 270/81. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  63/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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