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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ για την εκµίσθωση του καταστήµατος που
βρίσκεται στην πλατεία της Δηµοτικής Κοινότητας Βραχασίου Δήµου Αγίου Νικολάου
1.O Δήµαρχος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την
εκµίσθωση του ισογείου καταστήµατος εµβαδού 86,18 τ.µ., στην πλατεία της Δηµοτικής
Κοινότητας Βραχασίου, που συνορεύει ανατολικά

µε µνηµείο ηρώων,

δυτικά µε

δηµοτικές τουαλέτες , νότια µε πλατεία και βόρεια µε δρόµο .
Καλεί τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
2.Ο διαγωνισµός θα γίνει την 3η Μαΐου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 στο
Δηµοτικό κατάστηµα (Ρ. Καπετανάκη 7) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Η δηµοπρασία διεξάγεται 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, 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 αυτή 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 διαγωνισµού, 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
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συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο δηµοπρασιών και υπογράφονται από τα µέλη
της επιτροπής.
3.Για να γίνει οποιοσδήποτε δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει προηγουµένως
στην επιτροπή δηµοπρασίας γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του ενοικίου του ενός χρόνου υπολογιζόµενο επί του
ποσού της πρώτης προσφοράς δηλ. 240,00€ σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81. Η
εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλη
ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (10%) επί του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζοµένων προθεσµιών, καταβολή του
µισθώµατος. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους υπόλοιπους πλειοδότες µετά το
πέρας της δηµοπρασίας. Στην εγγύηση συµµετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη
«ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΣΤΗΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
4.Δεκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες, ηµεδαπά και
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Όποιος επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να
καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισµού:
Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στην παρ. 3 της παρούσης
διακήρυξης.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόµιµο λόγο δεν αποκλείεται η
συµµετοχή του στη δηµοπρασία και η σύναψη της σύµβασης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του
χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί και ειδικότερα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
αδειών του καταστήµατος.
Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο ,
καθώς και του εγγυητή.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση περί συµµετοχής στο διαγωνισµό,
εκδιδόµενη από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, όπου θα ορίζεται το πρόσωπο που
εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος που εξουσιοδοτείται
να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα διακήρυξη, µε πλήρη
στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού.
Ρούσου Καπετανάκη 7, Τ.Κ. 721 00, Τηλ. :2841340120 , Fax:2841025493

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο,
πληρεξούσιο έγγραφο.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού.
Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του Δήµου περί µη οφειλής του ιδίου και του
εγγυητή.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο προσκοµίζονται επιπλέον τα κάτωθι αναφερόµενα,
ανάλογα µε τη µορφή του, έγγραφα:
Σε περίπτωση α.ε.
(α) πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό και φεκ συστάσεως της ανώνυµης εταιρείας
και φεκ δηµοσίευσης του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού.
(β) βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή
σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις.
(γ) αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν
ενεργεία διοικητικού συµβουλίου της και αντίγραφο των πρακτικών του διοικητικού
συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων
στο φεκ (τεύχος αε και επε).
Αν η προσφορά υποβάλλεται από εταιρεία άλλης νοµικής µορφής από αυτή της
ανωνύµου εταιρείας:
(α) το ισχύον κωδικοποιηµένο καταστατικό µε θεώρηση από την αρµόδια αρχή (ιδρυτικό
έγγραφο – συστατική πράξη της εταιρείας), καθώς και φεκ σύστασης της εταιρείας, αν η
δηµοσίευση της πράξης αυτής στο φεκ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
(β) αντίγραφο του πρακτικού του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας που διόρισε τους εν
ενεργεία νόµιµους διαχειριστές και εκπροσώπους της.
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία εταιρειών, θα
κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (φεκ α΄
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75), µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή µεταγενέστερα της σύνταξής της,
υπογεγραµµένη από όλους τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιρειών που απαρτίζουν
την ένωση ή κοινοπραξία, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία των απαρτιζόντων την
ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών, καθώς και αναφορά στους βασικούς όρους της
λειτουργίας της.
Στη δήλωση αυτή, επίσης, θα καθορίζεται το πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου της
ένωσης ή κοινοπραξίας, στο οποίο θα πρέπει να έχει νοµότυπα παρασχεθεί εξουσία
διαχείρισης και δέσµευσης των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και θα
προσκοµίζεται το σχετικό εξουσιοδοτικό έγγραφο. επιπλέον, τα ως άνω έγγραφα (υπό
στοιχ. α-γ για την περίπτωση της ανωνύµου εταιρείας και α-β για την περίπτωση εταιρείας
άλλης νοµικής µορφής) θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας.
5.Στη δηµοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:
όσοι αποκλείστηκαν από δηµόσια υπηρεσία ή νπδδ ή νπιδ του δηµοσίου τοµέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις.
όσοι βρίσκονται σε διένεξη µε το Δήµο Αγίου Νικολάου λόγω µη εκπλήρωσης των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.
όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία
εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.
όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της παρούσας.
όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
6.Σε περίπτωση που αποβεί άγονη η δηµοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του
Δηµάρχου.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δηµοτικού Συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το Δηµοτικό Συµβούλιο λόγω ασύµφορου του
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας,
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης. Επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως
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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 ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του Δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες 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.
7.Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για εννέα έτη, αρχοµένη από την ηµέρα υπογραφής
της σύµβασης.
8.Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 200,00
€ µηνιαίως. Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται µέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε
µισθωτικού µήνα .Σε περίπτωση εκπροθέσµου καταβολής του µισθώµατος ο οφειλέτης
µισθωτής θα υπόκειται στις προβλεπόµενες προσαυξήσεις κατά µήνα ανεξαρτήτως των
λοιπών µέτρων που θα ληφθούν σε βάρος του.
9.Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα

Υ.Ε. Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης

Πλήρους Γεύµατος ( Καφέ-Εστιατόριο ) , απαγορευµένης

οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

Ο µισθωτής υποχρεούται σε συνεχή και ολοήµερη λειτουργία του καταστήµατος, το οποίο
δεν θα παραµένει κλειστό για περισσότερες από 30 ηµέρες συνολικά το χρόνο.
10.Ο µισθωτής θα εφοδιασθεί µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας µε δαπάνες του. Σε
περίπτωση που ο µισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούµενη άδεια,
ο Δήµος Αγίου Νικολάου δεν φέρει ευθύνη.
11.Ο µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την καθαριότητα και τον ευπρεπισµό
εξωτερικών χώρων του µισθίου , ούτως ώστε η εµφάνιση του να είναι άριστη.
12.Ο µισθωτής ευθύνεται για κάθε φθορά ή βλάβη ή ζηµία που θα προκληθεί στο µίσθιο.
Ο Δήµος Αγίου Νικολάου σε καµία απολύτως δαπάνη ή επισκευή δεν υποχρεούται, έστω
και αναγκαία καθ΄ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Οποιαδήποτε επισκευή ή ανακαίνιση ή
συντήρηση στο µίσθιο θα γίνει µε δαπάνη του µισθωτή, µετά από έγκριση και µε την
επίβλεψη του Δήµου Αγίου Νικολάου. Μετά τη λήξη της µίσθωσης ή την οπωσδήποτε
λύση της, οποιαδήποτε τέτοια εργασία θα παραµείνει προς όφελος του µισθίου , χωρίς ο
µισθωτής να δικαιούται να την αφαιρέσει, ή ο Δήµος Αγίου Νικολάου να υποχρεούται στην
καταβολή αποζηµίωσης.
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13.Τα τέλη χαρτοσήµου εξόφλησης µίσθωσης µε όλα τα τέλη και φόρους που

αφορούν

στο µίσθιο ,καθώς και τους λογαριασµούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κ.λ.π. βαρύνουν τον
τελευταίο πλειοδότη- µισθωτή.
14.Ο µισθωτής υποχρεούται στην εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών κατόπιν
εκδόσεως των αντιστοίχων αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες
15.Ο πλειοδότης υποχρεούται να ελέγξει την πραγµατική και νοµική κατάσταση του
καταστήµατος πριν την υποβολή της προσφοράς και συµµετοχή του στο διαγωνισµό και η
συµµετοχή του σηµαίνει ότι έχει ελέγξει την πραγµατική και νοµική κατάσταση του µισθίου
καταστήµατος.
16.Ο Δήµος Αγίου Νικολάου ακόµα και αν κατακυρωθεί το ακίνητο έχει το δικαίωµα να µην
προβεί στην υπογραφή της οριστικής σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης
δε θα δικαιούται αποζηµίωσης οποιαδήποτε µορφής.
17.Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή

που θα

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και γίνεται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, χωρίς κανένα
δικαίωµα διζήσεως και διαιρέσεως.
18.Ο πλειοδότης κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης δεν αποκτά εφόσον δεν εγκριθούν τα
πρακτικά της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο.
19.Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να υπογράψει
τα πρακτικά της δηµοπρασίας µε τον εγγυητή του. Μετά την επικύρωση των πρακτικών και
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος
οφείλει να προσέλθει στο Δηµοτικό κατάστηµα για υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά
η εγγύηση που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του Δήµου Αγίου Νικολάου χωρίς
δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε άλλη δηµοπρασία και η διαφορά που υπάρχει τους
βαρύνει εξ ολοκλήρου και τους δυο.
20.Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του µισθίου
από το µισθωτή.
21.Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύεται µε φροντίδα του Δηµάρχου, τουλάχιστον δέκα (10)
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής
στην εξώθυρα του Καταστήµατος της Δηµοτικής Κοινότητας Βραχασίου και στην τοπική
εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ .
22.Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη
23.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ΄΄περί καθορισµού
όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των Δήµων και
Κοινοτήτων΄΄.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜ ΖΕΡΒΟΣ
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