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Αριθµός απόφασης : 4 / 2016

Από το µε αριθµό 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη 2 ου πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
δηµοτικής έκτασης Ε=5.000,00 τ.µ. για καλλιέργεια αρωµατικών φυτών
από το µε αριθµ. 2072 αγροτεµάχιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώµης
του ∆ήµου Κοζάνης – Λήψη απόφασης
Σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
2686/22.01.2016 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Σιώµος Νικόλαος
6. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

1. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
2. Μαλούτας Λάζαρος
3. Καραπάτσιος Ευάγγελος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 2 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
η
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Με την αριθµό 322/ 2015 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε, µετά από
την αριθµό 57/2015 (Α∆Α:Ω22ΠΩΛΠ-2Ω∆) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και τη µε αριθµό 1/2015 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Άνω Κώµης, την
εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης Ε=5.000,00 τ.µ. για καλλιέργεια αρωµατικών φυτών από
το µε αριθµ. 2072 αγροτεµάχιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώµης του ∆ήµου
Κοζάνης, µε φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία και η Οικονοµική Επιτροπή µε
την αριθµό 376/2015 (Α∆Α:768ΒΩΛΠ-ΓΟΖ) απόφασή της καθόρισε τους όρους
διακήρυξης της δηµοπρασίας.
Στη συνέχεια µε τις αριθµ. πρωτ. 69796/07.12.2015 (Α∆Α:6ΣΣΘΩΛΠ-ΖΙΕ) &
69797/07.12.2015 (Α∆Α:ΨΩ6ΩΩΛΠ-8ΦΖ) αναλυτική & περιληπτική διακήρυξη
αντίστοιχα, του ∆ηµάρχου, προκηρύχθηκε ο 1 ος διαγωνισµός για την 18η ∆εκεµβρίου
2015 µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) το ποσό των σαράντα
(40,00) ευρώ το στρέµµα, αλλά δεν έφερε αποτέλεσµα (άγονος) επειδή δεν υπήρξε
καµία συµµετοχή, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στο σχετικό πρακτικό.
Ακολούθως µε την αριθµό 427/2015 (Α∆Α:ΨΨ57ΩΛΠ-Ν9Λ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής και µε τις αριθµ. πρωτ. 1415/14.01.2016 (Α∆Α:7∆ΦΩΩΛΠ-1Ξ0) &
1416/14.01.2016 (Α∆Α:ΩΟΞΓΩΛΠ-ΤΝΦ) αναλυτική & περιληπτική διακήρυξη
αντίστοιχα, του ∆ηµάρχου, προκηρύχθηκε ο 2 ος διαγωνισµός για την 26η Ιανουαρίου
2016, αλλά δεν έφερε αποτέλεσµα (άγονος) επειδή δεν υπήρξε καµία συµµετοχή.
Ύστερα από τα παραπάνω, o Πρόεδρος, πρότεινε να καθορίσουµε τους όρους
διακήρυξης της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας και παίρνοντας υπόψη
την γενική οικονοµική κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, ορίζοντας ως
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ το
στρέµµα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/08.06.2006)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων" (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
4. Τη µε αριθµό 438/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί τρόπου
εκτέλεσης της µίσθωσης¨
5. Τις µε αριθµό 376/2015 (Α∆Α:768ΒΩΛΠ-ΓΟΖ) & 427/2015 (Α∆Α:ΨΨ57ΩΛΠΝ9Λ) αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής «περί ορών διακήρυξης της
δηµοπρασίας»
6. Τα από 18.12.2015 & 26.01.2016 πρακτικά δηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών, µαζί µε όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία.
7. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
η
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Α. Εγκρίνει το από 26 Ιανουαρίου 2016 δεύτερο (2 ο ) Πρακτικό ∆ηµοπρασίας για την
εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης Ε=5.000,00 τ.µ. για καλλιέργεια αρωµατικών φυτών από
το µε αριθµ. 2072 αγροτεµάχιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώµης του ∆ήµου
Κοζάνης, διαπιστώνοντας ότι δεν έφερε αποτέλεσµα (άγονος) επειδή δεν υπήρξε καµία
συµµετοχή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης εµβαδού εµβαδού 5.000 τ.µ, τµήµα του
υπ΄αριθµ. 2072 αγροτεµαχίου αναδασµού της Τοπικής Κοινότητας Ανω Κώµης του ∆ήµου
Κοζάνης, και θα χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια αρωµατικών φυτών µε τους ακόλουθους
όρους:
Άρθρο 1
Περιγραφή της εκµισθούµενης έκτασης, Σύστηµα δηµοπρασίας και τρόπος διενέργειας της
δηµοπρασίας,
Η προς εκµίσθωση δηµοτική έκταση αποτελεί τµήµα του αριθµ. 2072 αγρό κοινοτικό
(πίνακας 1 του αποσπάσµατος) του Αναδασµού αγροκτήµατος “Άνω Κώµη” έτους 2006
όπως αυτή απεικονίζεται στο προσκοµιζόµενο τοπογραφικό διάγραµµα του ιδιώτη
Αγρονόµου Τοπογράφου Μ0ηχανικού Εµµανουήλ Ε. Αναστασιάδη .
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1) Του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/ 08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 55 του Ν. 4277/2014
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/ 01.08.2014)
2) Του Π.∆.270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/07.06.2010)
Λαµβάνοντας υπόψη και τα παρακάτω:
1) Την αριθµ. 57/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2) Την αριθµ. 322/ 2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση µε
δηµοπρασία ∆ηµοτικής έκτασης για καλλιέργεια αρωµατικών φυτών.
3) Το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 40554/1270/2-6-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Κοζάνης.
4) Το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2806/30-4-2014 έγγραφο της ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής
5) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1485/2-05-2014 έγγραφο της Λ¨Εφορία Προϊστορικών και κλασικών
αρχαιοτήτων
6) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1030/7-05-2014 έγγραφο η 17ης Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων .
7) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 492 /25-06-2014 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.
8) Το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 20262/809/06-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοικ. Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας .
9) Το υπ΄ αριθµ. υπ΄αριθµ. 618/ 22-04-2014 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κοζάνης.
10) Το υπ΄αριθµ. 20235/1662/26-5-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Κοζάνης - ∆ασαρχείο
Κοζάνης.
11) Την υπ’ αριθµ. 1/2015 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώµης
η
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12) Το υπ΄αριθµ. 40824/1222/19-08-2014 έγγραφο του Τµήµατος εποικισµού και Αναδασµού
της ∆/νσης Πολιτικής Γης
13) Το από 22/7/2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης πολ. Σχεδιασµού -Εφαρµογών & Υ.
∆οµ.
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, 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 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
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται
εφ' απλού χάρτου.
Άρθρο 2
Ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την ……………….. 2016, και ώρα από …………. µέχρι ……….. στο
∆ηµοτικό κατάστηµα Κοζάνης (∆ηµαρχείο), Πλ. Νίκης αριθµ. 1 (γραφείο 9 -Γραµµατεία
Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια εκµίσθωσης - Αναπροσαρµογή µισθώµατος
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, αρχοµένης από την ηµέρα
υπογραφής της συµβάσεως.
Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του τρίτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως τρία επί
τοις εκατό (3%) επί της µισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούµενου µισθωτικού
έτους.
Άρθρο 4
Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00) ευρώ το
στρέµµα, δηλαδή διακόσια (100,00) ευρώ ετησίως.
Άρθρο 5
∆ιαγωνιζόµενοι
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας
της δηµοπρασίας τα παρακάτω:
1. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας
2. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων
πενήντα (250,00) το οποίο ισούται µε ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου στη διακήρυξη
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζοµένου επί του συνόλου των ετών
η
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(25) της µισθώσεως που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη
ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος που επιτεύχθηκε τελικά και
κατατίθεται στην αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση :
α. µετρητών ή
β. ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
γ. εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύµατος.
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
5. Βεβαίωση ∆ηµάρχου περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Κοζάνης (αποδεικτικό δηµοτικής
ενηµερότητας).
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δηµοπρασίας, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγµατική κατάσταση του
µισθίου. Σηµειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής κατάστασης του
µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.
Σε περίπτωση που δεν προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η
συµµετοχή του στη δηµοπρασία.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών να γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.
Άρθρο 6
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα πρέπει
απαραιτήτως να προσκοµίσει:
α) Φωτοτυπία Αστυνοµικής ταυτότητας
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Αποδεικτικό δηµοτικής ενηµερότητας,
διαφορετικά δεν δικαιούται να συµµετέχει στη δηµοπρασία ως εγγυητής και ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος
µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, δίχως το δικαίωµα της διαιρέσεως και
διζήσεως.
Άρθρο 7
∆ικαίωµα 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 8
Σύµβαση Μίσθωσης
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
µικρότερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
η
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Άρθρο 9
Τρόπος καταβολής του Μισθώµατος
1. Το ετήσιο µίσθωµα που θα επιτευχθεί, θα καταβάλλεται προκαταβολικά στο Ειδικό Ταµείο του
∆ήµου Κοζάνης.
2. Το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου ανερχόµενο σήµερα σε ποσοστό 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
µισθωτή και θα καταβάλλεται συγχρόνως µε το ετήσιο µίσθωµα.
Άρθρο 10
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.
Η εκµίσθωση θα γίνει για συγκεκριµένη χρήση του αγροτεµαχίου (καλλιέργεια αρωµατικών
φυτών) και µόνον εφόσον δεν απαιτείται βαθιά άροση (σε βάθος 0,30µ) .
Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων
χώρων γύρω από το παραχωρούµενο κατά χρήση ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό
µηχανηµάτων , εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων , που µπορεί να βλάψουν το
ακίνητο ή να ρυπαίνουν το περιβάλλον .
Τα έξοδα σύνταξης του µισθωτηρίου συµβολαίου και µεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο,
βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή
Άρθρο 11
Λύση σύµβασης
Α) Ο ∆ήµος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης, οι οποίοι
στο σύνολό τους, θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς και για κάθε καθυστέρηση καταβολής του
µισθώµατος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, έχει το δικαίωµα να θεωρήσει τη σύµβαση λυµένη
και να κάνει έξωση στον µισθωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Β) εκτός από την µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως από την πλευρά του ∆ήµου, κατά τα
ανωτέρω προβλεφθέντα, η σύµβαση λύεται µε την κατάθεση αίτησης περί πτώχευσης αυτού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το µίσθιο περιέρχεται στην κατοχή του ∆ήµου.
Άρθρο 12
Συνέχιση µίσθωσης
Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή, η µίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού,
οι οποίοι και υπεισέρχονται από κοινού στη µισθωτική σχέση.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εντός τεσσάρων (4) µηνών από το θάνατο του µισθωτή, υποχρεούνται να
δηλώσουν εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τη βούλησή τους για τη συνέχιση της
µισθώσεως προσκοµίζοντας πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης
αυτής λογίζεται ως αρνητική δήλωση µε συνέπεια τον αποκλεισµό από τη µισθωτική σχέση.
Άρθρο 13
Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
Άρθρο 14
Ευθύνη ∆ήµου
η
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Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση τoυ
µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το ∆ήµο για βλάβη του µισθίου ή των
προϊόντων του από θεοµηνία , πυρκαγιά, πληµµύρα κ.λ.π
Άρθρο 15
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η Αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη), στην Τοπική Κοινότητα Άνω Κώµης και θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της
σχετικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Κοζάνης (www.kozanh.gr)
Η περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά και στον ηµερήσιο τοπικό τύπο.
Άρθρο 16
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
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης.
γ) 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) και (γ) 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 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη 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.
Άρθρο 17
∆απάνες που βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη
Τα κηρύκεια τέλη, δαπάνες δηµοσιεύσεων, χαρτόσηµα, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και
τυχόν δαπάνες ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα βαρύνουν αποκλειστικά τον
τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται πριν τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού µίσθωσης
Άρθρο 18
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη), αρµόδιος
υπάλληλος η κ. Στανέλα Άννα, τηλέφωνο : 24613 50346
η
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Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 4 / 2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 28 Ιανουαρίου 2016
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2016.02.08 15:18:46 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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