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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Ν.3852/2010
γ) την με αριθμ. 321/2014 (ΑΔΑ: Ω0ΠΜΩΛ8-Ψ4Ψ) απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις περιπτέρων στο
Δήμο Μεγαλόπολης και προσδιορίστηκε το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
αυτών.
δ) την με αριθμ. 85/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΕΩΛ8-0ΨΔ) απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση μιας (1) θέσης περιπτέρου
επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης και η δημιουργία μιας (1) θέσης
περιπτέρου, επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του
Δήμου Μεγαλόπολης καθώς και ότι το δικαίωμα χρήσης της θέσης αυτής του
περιπτέρου θα γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειόμενης
της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης.
ε) την με αριθμό 146/2022 (ΑΔΑ: 6Σ12ΩΛ8-7ΕΙ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού,
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στην
πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου
Μεγαλόπολης»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση μιας θέσης
περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 το οποίο βρίσκεται επί της
πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου
Μεγαλόπολης που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους εξής όρους και ̟
προϋποθέσεις :
Άρθρο 1ο
Περιγραφή του ακινήτου
Είδος Ακινήτου: Μια θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2
Τόπος: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του
Δήμου Μεγαλόπολης.
Χρήση ακινήτου: Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο
(εντασσόμενο στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ.
Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/ οικ.47829/ 21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') , ο δε
μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εκ του Νόμου
άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας .
Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία - επέμβαση κατά τον χρόνο της
μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της
δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει
από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.
Άρθρο 2ο
Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 03 Ιουνίου 2022 ημέρα από ώρα 11:00 μέχρι
11:30 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Σταθοπούλου & Π.
Κεφάλα 10 - Μεγαλόπολη) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και μπορεί να
συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα, εφ' όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή
οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφώνησης του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται διαδοχικά
από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
Άρθρο 3ο
Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης για έξι (6)
έτη .
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται
ετησίως αναλόγως του δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του
εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι
κατώτερο από το καταβαλλόμενο.
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Άρθρο 4ο
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για τη θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής:
πεντακόσια ευρώ (500,00€) ετησίως .
Σημειώνεται ότι στο παρόν μίσθωμα, δεν περιλαμβάνονται τα τέλη κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων εκ του κουβουκλίου και της αναπτύξεως του περιπτέρου,
για τα οποία ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί
καθορισμού δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (άρθρο 3
Ν.1080/80).
Άρθρο 5ο
Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του
στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας,
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν
που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί
για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο
προς το ένα δέκατο (1/10) του
οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς
της διακήρυξης, υπολογιζόμενου προκειμένου μεν περί χρόνου
μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί
χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. Η εγγυητική αυτή
επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση
ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για
την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων
προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
Άρθρο 6ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία οφειλή
προς το Δήμο Μεγαλόπολης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας:
Ο συμμετέχων ανεξάρτητα νομικής μορφής
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
3. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Μεγαλόπολης.
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4. Ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κων 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 να αναγνωρίζονται
εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζόμενου
επί του συνόλου των ετών της μισθώσεως (6έτη), ήτοι τριακόσια ευρώ
(300,00€) (500,00€ Χ 6 έτη Χ 10% =300,00€) .
5. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να
δηλώνει (α) ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και (β) ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού
Προσώπου ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο για την χρήση την
οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και
ανεπιφύλακτης αποδοχής του.
7. Στην περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού φυσικού προσώπου στη
δημοπρασία, απαραίτητα προσκομίζονται δικαιολογητικά νομίμου
παραμονής.
Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο όλα τα ανωτέρω και
8. Βεβαίωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ και πιστοποιητικό μεταβολών.
9. Αν πρόκειται για εταιρεία τα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό μεταβολών του
Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφα αναφερομένων σε αυτό εγγράφων, καταστατικό κτλ. από τα να
προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπος καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό όχι με νόμιμο
εκπρόσωπο αλλά με αντιπρόσωπο υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά βεβαίωση
εκπροσώπησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, βεβαιωμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια αρχή.
10. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί σε πτώχευση,
εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής , αναγκαστική διαχείριση κλπ.
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.
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Άρθρο 7ο
Εξουσιοδότηση προσώπου συμμετοχής στον διαγωνισμό
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία
πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη από
δημόσια ή δημοτική Αρχή.
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων να προσκομίζονται κατά την
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.
Άρθρο 8ο
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.
Θα πρέπει (ο εγγυητής) απαραιτήτως να προσκομίσει:
1)Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2)Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
3)Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Μεγαλόπολης.
Διαφορετικά, δεν δικαιούται συμμετοχής στη δημοπρασία ως εγγυητής
Άρθρο 9ο
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. 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 διενέργειας της δημοπρασίας, 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 για 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 πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά

ΑΔΑ: ΨΝ31ΩΛ8-1Η2

υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.
Άρθρο 10ο
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.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 11ο
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.
Άρθρο 12ο
Αναμίσθωση- Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των όσων
αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 ,σύμφωνα με την
οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση
αναπηρίας του δικαιούχου φυσικού προσώπου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία
αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης
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δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του
μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30ημερών) στον οικείο δήμο, ο οποίος
εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση. Ο μισθωτής
μπορεί να αναπληρώνεται από τον /την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία
των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης Σε περίπτωση θανάτου του
μισθωτή οι κληρονόμοι υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον
οικείο ∆ήμο. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους εφόσον σύζυγος και ενήλικα τέκνα
που
καθίστανται
κληρονόμοι δηλώσουν την επιθυμία τους στο ∆ήμο.
Άρθρο 13ο
Πρόσκληση για Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σε αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατακύρωσης ή
έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας , που ενεργείται με αποδεικτικό
παραλαβής, 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.
Άρθρο 14ο
Εγγύηση τήρησης όρων σύμβασης
Η εγγυητική επιστολή του άρθρου -5- του παρόντος αντικαθίσταται, μετά την
υπογραφή της συμβάσεως με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου
επιτευχθησομένου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της εντός των
υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα
ή άλλες οφειλές.
Άρθρο 15ο
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου ή σε τραπεζικό
λογαριασμού του Δήμου, θα είναι ετήσιο και θα προκαταβάλλεται μέσα στις
πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες κάθε μισθωτικού έτους, χωρίς όχληση από τον
εκμισθωτή. Το μίσθωμα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του
χαρτοσήμου 20%. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου
συμφωνητικού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει
και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλει τον μισθωτή από το
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μίσθιο και να ζητήσει την άμεση απόδοση του μισθίου, κατά την σχετική νόμιμη
διαδικασία όπως επίσης και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την
αθέτηση της σύμβασης.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του περιπτέρου, για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε
νέα δημοπρασία.
Άρθρο 16ο
Υποχρεώσεις μισθωτή
1. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί πιστά τους Κανονισμούς πεζοδρομίων,
Οδών, Πλατειών, κ.λ.π. Κοινόχρηστων Χώρων. Ο μισθωτής υποχρεούται
να λειτουργεί το μίσθιο συνέχεια και χωρίς διακοπές σε όλη τη διάρκεια
της μισθωτικής σύμβασης, όλους τους μήνες και μέσα στο νόμιμο
ωράριο λειτουργίας και να εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική
λειτουργία του μισθίου .
2. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει και να συντηρεί τους
χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτών με δικές του δαπάνες ως και την
πλήρη προστασία των εργαζομένων. Έχει ακέραιη την ευθύνη για
αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν, έναντι
οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του, είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναγόμενη στη σφαίρα αντικειμενικής του
ευθύνης και είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει τους υπό εκμίσθωση
χώρους, με όλα τα μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, που
προβλέπει ο νόμος.
3. Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κλπ.
καθώς και κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε
άλλη δαπάνη θα βαρύνουν το μισθωτή. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό
Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που συνδέεται με τη
χρήση του μισθίου αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών επισκευών. Η
ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνεται στο ακίνητο, η δαπάνη
σύνδεσης ύδατος καθώς και κάθε τι άλλη κατά νόμο δαπάνη, θα
βαρύνουν το μισθωτή.
4. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο, τις
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή
κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και
ζημιές
διαφορετικά
ευθύνεται
σε
αποζημίωση.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και
κατασκευή στο περίπτερο χωρίς έγκριση από τις υπηρεσίες του ∆ήμου,
τα δε έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να
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5.

6.

7.
8.

διατηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους του μισθίου και
να τηρεί πλήρως του γενικούς κανόνες υγιεινής συμμορφούμενος
απόλυτα με τις οδηγίες της αρμόδια Υγειονομικής Υπηρεσίας. Ο
μισθωτής υποχρεούται να τηρεί πιστά τους σχετικούς νόμους,
υγειονομικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις .
Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να αποσύρει
τα εμπορεύματα και εισκομισθέντα στο μίσθιο, να παραδώσει σε καλή
κατάσταση το χώρο και στην κατάσταση που το παρέλαβε, να
αποκαταστήσει κάθε φθορά και βλάβη του χώρου καθώς επίσης θα έχει
υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το μίσθιο.
Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το
μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζημίωση ίση με το ποσό της ζημιάς η οποία θα εκτιμηθεί από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν το μισθωτή.
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου εάν δεν
έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

Άρθρο 17ο
Ευθύνη Δήμου
Ο ∆ήµoς δεv ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή
µείωση τoυ µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 18ο
Παράβαση όρων
Α) Οι όροι της παρούσας θεωρούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις και αποτελούν
το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της δήλωσης βούλησης των συμβαλλόμενων στην
παρούσα μίσθωση μερών, η δε παράβαση οποιουδήποτε εξ’ αυτών συνιστά ρητά
και αδιαμφισβήτητα περίπτωση κακής χρήσης του μισθίου.
Ειδικότερα η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης/
μίσθωσης και ιδιαίτερα η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος από τον
μισθωτή και γενικά η μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του μισθωτή από
την παρούσα διακήρυξη/ μίσθωση, παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να
καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μισθώσεως και να επιδιώξει,
πέραν των τυχόν αποζημιώσεων που θα δικαιούται, την αποβολή από το μίσθιο του
μισθωτή καθώς και οποιουδήποτε άλλου έλκει δικαιώματα από αυτόν (τον
μισθωτή), την διεκδίκηση τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων κ.ο.κ.
Β) Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώματα.
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Άρθρο 19ο
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, δια τοιχοκολλήσεως
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στα
δημοσιότερα μέρη του Δήμου.
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Άρθρο 20ο
Τελικές Διατάξεις
Τυχόν τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου
αποδεικτικού μέσου. Η μη έγκαιρη ή μη αυστηρή άσκηση από τον εκμισθωτή των
δικαιωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εφάπαξ ή κατ’
επανάληψη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί σιωπηρή ή
ρητή τροποποίηση των όρων του παρόντος ή να ερμηνευθεί σαν σιωπηρή
παραίτηση από αυτά, δυνάμενου του εκμισθωτή ν’ ασκήσει αυτά οποτεδήποτε
κρίνει σκόπιμο. Επίσης η σιωπηρή ανοχή από πλευράς εκμισθωτή παράβασης
κάποιου όρου του παρόντος από τον μισθωτή και η τυχόν μη έγκαιρη άρση της
παράβασης δεν λογίζονται ως έγκριση της παράβασης ή παραίτηση από το σχετικό
δικαίωμα ή τροποποίηση του παρόντος και κυρίως δεν αίρει το δικαίωμα του
εκμισθωτή να ζητήσει την ακριβή εφαρμογή του παρόντος.
Η κοινοποίηση και επίδοση οποιουδήποτε απευθυνόμενου στον μισθωτή
δικογράφου, εξωδίκου ή άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αγωγής
ή της διαταγής απόδοσης του μισθίου, της απόφασης εξώσεως κλπ., μέχρι της
αποδόσεως του μισθίου στον εκμισθωτή και τη νόμιμη παραλαβή αυτού, θα
επιδίδεται νόμιμα στη διεύθυνση του μισθίου, ανεξάρτητα αν ο μισθωτής κάνει ή
όχι χρήση αυτού και αν ευρίσκεται σ’ αυτό ή το έχει εγκαταλείψει για οποιονδήποτε
λόγο.
Τέλος για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη αυτή, ισχύουν τα
οριζόμενα από το Π.∆ 270/81 περί καθορισμού όρων διενέργειας δημοπρασιών
εκμίσθωσης πραγμάτων των ∆ήμων καθώς και από τις πρόσθετες προϋποθέσεις
που τίθενται στο Ν.4257/2014(ΦΕΚ 43 Α ́ 14-4-2014) και με την υπ α
́ ριθ 321/2014
απόφασης κανονιστικής περιπτέρων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 21ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας &
Ταμείου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Διεύθυνση: Δήμος Μεγαλόπολης Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 Τ.Κ.22200
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2791.360.215
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Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να εκτυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος από την
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

