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Αριθµός απόφασης : 7 / 2015

Από το µε αριθµό 1 / 2015 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση ενός (1)
ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της
Πλ 28ης Οκτωβρίου & Ι Τράντα στην πόλη της Κοζάνης το οποίο
αποτελείται α) από ισόγειο χώρο εµβαδού 61,65 τ.µ , β) πατάρι
29,00 τ.µ και γ) υπόγειο εµβαδού 63,65 τ.µ.
Σήµερα την 16η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 : 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.
1.313/12.01.2015 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)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014), βρέθηκαν παρόντα
τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8. Καραπάτσιος Ευάγγελος

1.Λαµπαδά Χάρις
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

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 το
παρακάτω 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
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.
Με την αριθµ. 590/2014 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε, για την
εκµίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της Πλ
28ης Οκτωβρίου & Ι Τράντα στην πόλη της Κοζάνης το οποίο αποτελείται α) από
η
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ισόγειο χώρο εµβαδού 61,65 τ.µ, β) πατάρι 29,00 τ.µ
τ.µ., µε φανερή µειοδοτική προφορική δηµοπρασία.

και γ) υπόγειο εµβαδού 63,65

Το γραφείο Ακίνητης περιουσίας στο από 07.01.2015 υπηρεσιακό του σηµείωµα
αναφέρει τα παρακάτω «…..Mε την 590/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου λήφθηκε
απόφαση εκµίσθωσης ∆ηµοτικού καταστήµατος µε δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο
192 του Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Το ∆ηµοτικό κατάστηµα βρίσκεται επί της οδού Πλ. 28Ης Οκτωβρίου & Ι Τράντα στην
πόλη της Κοζάνης, και αποτελείται από α) ισόγειο εµβαδού 61,65 τ.µ , β) πατάρι 29,00
τ.µ και γ) υπόγειο εµβαδού 63,65 τ.µ,
Εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοζάνης να ληφθεί απόφαση για
τον καθορισµό των όρων της ∆ιακήρυξης για την εκµίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.
Προτείνουµε ως τιµή εκκίνησης του µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των 2.200,00€,
πλέον χαρτοσήµου 3,6% και η χρονική διάρκεια εκµίσθωσης να ορισθεί για 6 χρόνια.
Επισυνάπτουµε σχέδιο ∆ιακήρυξης…...»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση του γραφείου Ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου.
Στη συνέχεια 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 590/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί τρόπου
εκτέλεσης της µίσθωσης¨
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κοζάνης, που
βρίσκεται επί της Πλ 28ης Οκτωβρίου & Ι Τράντα στην πόλη της Κοζάνης το οποίο
αποτελείται α) από ισόγειο χώρο εµβαδού 61,65 τ.µ , β) πατάρι 29,00 τ.µ και γ)
υπόγειο εµβαδού 63,65 τ.µ., µε τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύστηµα δηµοπρασίας - Τόπος και χρόνος διενέργειας της δηµοπρασίας - Αρµόδιο
Όργανο.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/ 08.06.2006)

η
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β) 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)
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1 (γραφείο 9 Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιεξαγωγής
∆ιαγωνισµού, την .......... …………..2015 και ώρα από ….. :…. µέχρι ….. :…..
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των δύο
χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ το µήνα.
Κάθε επόµενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αµέσως προηγούµενης κατά
τριάντα (30) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρονική διάρκεια εκµίσθωσης - Έναρξη
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ηµέρα
υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Υποχρεώσεις αξιόχρεου εγγυητή.
Όποιος αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην
Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε
τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης εκµίσθωσης παραιτούµενος
ρητά από το δικαίωµα προβολής της ενστάσεως της διζήσεως.
Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού :
α) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, και
β) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ικανά προς δικαιοπραξία.
∆εν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία οφειλέτες του ∆ήµου Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τρόπος διενέργειας δηµοπρασίας.
1. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα
και ώρα. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέρα από την οριζόµενη ώρα, εφ’
όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας
και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
2. Οι ενδιαφερόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους, πρέπει να επιδείξουν στην Επιτροπή
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού την ταυτότητά τους ή το διαβατήριο, πριν την έναρξη
διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
3. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό τρίτου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής καταθέτοντας νόµιµο
πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εντολοδόχου, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
η
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4. Προσφορά για λογαριασµό Εταιρείας γίνεται δεκτή αν συνοδεύεται µε
νοµιµοποιητικά έγγραφα, σχετικά µε την νοµιµότητα της λήψης της απόφασης της
Εταιρείας, την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισµό του εκπροσώπου της.
5. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη.
6. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε
αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σ’ αυτούς που ακολουθούν και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού:
1) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοζάνης περί µη οφειλής
2) Φορολογική ενηµερότητα
3) Ασφαλιστική ενηµερότητα
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χρήση για την οποία προορίζει το
µίσθιο.
5) Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, η οποία ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα ( 2640,00) ευρώ, δηλ. ποσοστό δέκα επί τoις εκατό (10%) του
ορίου της ετήσιας πρώτης προσφοράς (2.200€ Χ 12 µήνες) και κατατίθεται στην
Επιτροπή µε την προσκόµιση :
 µετρητών ή
 ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
 εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύµατος.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από τη δηµοπρασία σε όλους εκτός από τον
τελευταίο πλειοδότη ο οποίος υποχρεούται να την αντικαταστήσει µετά την υπογραφή
της µισθωτικής σύµβασης µε εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 10% του
µισθώµατος που θα επιτευχθεί υπολογιζοµένου για τρία (3) έτη για την εξασφάλιση
της έγκαιρης και προσήκουσας καταβολής του µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από την µη
έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υπογραφή της σύµβασης – Συνέπειες µη προσέλευσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης για την κατακύρωση ή
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την αρµόδια διοικητική αρχή να
προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης
εκµίσθωσης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς καµιά
δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή
του, οι οποίοι ενέχονται και οι δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από την προηγούµενη.
η
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος καταβολής µισθώµατος - Καθυστέρηση καταβολής.
1. Το µηνιαίο µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται στο Ειδικό Ταµείο του
∆ήµου Κοζάνης την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα.
2. Το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου ανερχόµενο σήµερα σε ποσοστό 3,6% βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον µισθωτή και θα καταβάλλεται συγχρόνως µε το µηνιαίο µίσθωµα.
3. Το µίσθωµα για δύο χρόνια θα παραµείνει σταθερό και θα αναπροσαρµοσθεί το 3ο
µισθωτικό έτος σε ποσοστό 3% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος και το 5ο
µισθωτικό έτος σε ποσοστό 3% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος ο εκµισθωτής µπορεί να
κηρύξει έκπτωτο το µισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του
αναπλειστηριασµό.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Υποχρεώσεις µισθωτή.
1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο µισθωτής θα προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή ποσού ίσου µε το 10% του µισθώµατος που θα επιτευχθεί
υπολογιζοµένου για τρία (3) έτη για την εξασφάλιση της έγκαιρης, εµπρόθεσµης και
προσήκουσας καταβολής του µισθώµατος και της καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Αυτή
η εγγυητική επιστολή θα αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναπροσαρµόζεται µε κάθε αναπροσαρµογή
του µισθώµατος.
2. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί στην κατοχή του το µίσθιο, τις υπέρ
αυτού δουλείες προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση. Υποχρεούται ακόµα να
διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθυνόµενος για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας
προερχόµενης από συνήθη χρήση.
3. Με τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο χωρίς
καµιά όχληση, σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση του ∆ήµου
Κοζάνης εξ αιτίας της µη έγκαιρης παράδοσης του µισθίου.
4. Απαγορεύεται η παράταση της µίσθωσης, η σιωπηρή αναµίσθωση, η υπεκµίσθωση ή
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήση του µισθίου σε τρίτον χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Κοζάνης.
5. Απαγορεύεται η χρήση του µισθίου για ηλεκτρονικά, τυχερά και τεχνικά παιγνίδια,
κέντρο διασκέδασης ή καφέ – µπαρ.
6. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του µισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
εκµισθωτή
7. Η τοποθέτηση πινακίδων στις όψεις του κτιρίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Ν. 2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο εξοπλισµός του ακινήτου θα γίνει µε δαπάνες του µισθωτή.
9. Η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος,νερού και τηλεθέρµανσης θα είναι στο όνοµα
του µισθωτή και όλες οι δαπάνες εγγυήσεων, τυχόν διακοπών και κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, τηλεθέρµανσης κλπ. θα καταβάλλονται από αυτόν.
Τον µισθωτή βαρύνουν επίσης και τα τέλη (δηµοτικά, φωτισµού, αποχέτευσης, κλπ)
που βαρύνουν το µίσθιο.
10. Ο µισθωτής υποχρεούται και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να φροντίζει και
διεξάγει την καθαριότητα του χώρου εντός του µισθίου καθώς και του χώρου
έµπροσθεν και γύρω αυτού και να εφαρµόζει πιστά τους κανόνες υγιεινής.
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11. Απαγορεύεται στον µισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή
µεταρρύθµιση στο µίσθιο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Κοζάνης.
Οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή µεταρρύθµιση, παραµένει προς όφελος του
µισθίου, χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή. Ο ∆ήµος θα δικαιούται να
ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση µε δαπάνες του
µισθωτή.
12. Ο µισθωτής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο το µίσθιο τουλάχιστον µε ασφάλεια
πυρός υπέρ του ∆ήµου Κοζάνης για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Ακριβές αντίγραφο
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου υποχρεούται να παραδώσει στον ∆ήµο εντός δεκαπέντε
ηµερών από την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης.
13. Νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ∆ΗΜΟΥ θα έχει το δικαίωµα να
επισκέπτεται και να επιθεωρεί το µίσθιο µία φορά το χρόνο. Επίσης τους τρεις
τελευταίους µήνες πριν την οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύµβασης (συµβατική ή
κατόπιν καταγγελίας), νόµιµα εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του ∆ΗΜΟΥ δύναται να
επισκέπτεται το µίσθιο µε υποψήφιους µισθωτές κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
14. Η παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κατάσταση του µισθίου.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας ο µισθωτής τεκµαίρεται ότι έλαβε γνώση, ούτε για την
ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Επανάληψη δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του π.δ.
270/1981. (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
ΑΡΘΡΟ 14ο
∆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.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Λοιπές διατάξεις
1) Η συµµετοχή κάθε ενδιαφεροµένου στη δηµοπρασία αποτελεί ρητή αποδοχή των
όρων της παρούσας διακήρυξης.
2) Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.
3) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού είναι υπεύθυνοι για την προσφορά
του πρώτου µέχρι την κοινοποίηση σ’ αυτούς της έγκρισης ή απόρριψης των
αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας .
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4) Η µισθωτική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Α.Κ του Π.∆. 34/1995
«Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων», (ΦΕΚ
30/τ.Α/10.2.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
5) Όλοι οι όροι που αναγράφονται στο παρόν θεωρούνται ουσιώδεις και θα
περιληφθούν στο συµφωνητικό εκµίσθωσης ακινήτου που θα συνταχθεί και θα
υπογραφεί αφ΄ενός από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Κοζάνης και αφ’
ετέρου από τον µισθωτή και τον εγγυητή του και τυχόν παραβίασή τους θα
αποτελεί λόγο καταγγελίας της µισθωτικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆ηµοσίευση διακήρυξης.
Η Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ηµαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) 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 στον ηµερήσιο τοπικό τύπο.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) τηλ 24613
50346 κ. Στανέλα Άννα.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 7 / 2015
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 16 Ιανουαρίου 2015
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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