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  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας Υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)«Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση 
πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων»
β) το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  
γ) το Ν. 3852/2010 
δ) την αριθ.  504/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών 
ε) Την αριθ. 376/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας του αναψυκτηρίου στο πάρκο ¨ΜΕΡΑΣ”
στ) την αριθ.  24/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με την οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος  ο τελευταίος πλειοδότης της δημοπρασίας για το  αναψυκτήριο
στο πάρκο ΜΕΡΑΣ και εγκρίθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας 

προκηρύσσει
 

 Φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του
Δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο”  στο πάρκο «ΜΕΡΑΣ» εμβαδού  17,02τ.μ.  πλέον
του υποστέγου 30,00 τ.μ.
Η  δημοπρασία  θα  γίνει  στο   Δημοτικό  Κατάστημα  Γρεβενών  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,ενώπιον της  αρμόδιας επιτροπής την  5η
του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

 1. Το κατάστημα θα εκμισθωθεί  για να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο.
  2. Δεκτοί στη δημοπρασία είναι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Γρεβενών
που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα αποκλειστικά και μόνο για την
οποία εκμισθώνεται το κατάστημα.

 3. Ουδείς οφειλέτης του Δημοτικού Ταμείου γίνεται δεκτός στη δημοπρασία.
 4. Δεκτοί στη Δημοπρασία γίνονται οι προσκομίζοντες σαν εγγύηση γραμμάτιο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας, ίσο προς το 10% της
πρώτης προσφοράς του ετησίου μισθώματος ,ήτοι ποσού (72,00€)καθώς και αξιόχρεο
εγγυητή  ο  οποίος  θα  συνυπογράψει  τα  πρακτικά  δημοπρασίας  και  το  οικείο
συμφωνητικό  μίσθωσης  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  με  την  οποία  θα
δηλώνει ότι:
 Α) Συμφωνεί και δηλώνει ότι το μίσθωμα που θα επιτευχθεί και θα καταβάλλει είναι το
ελεύθερο  μίσθωμα  ήτοι  το  δυνάμενο  να  πραγματοποιηθεί  συμβατικώς  και  να
διαμορφωθεί σε ελεύθερη συναλλαγή και 
Β) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.
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 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 συναγωνισμού, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό
του λογαριασμό. 
 5. Απαγορεύεται απόλυτα η αναμίσθωση και υπεκμίσθωση ως και η μετατροπή
της άσκησης του επαγγέλματος στο κτίριο, έστω και μερικώς για εκείνο από το σκοπό
για τον οποίο εκμισθούται.

6. Ενδεχόμενη μετατροπή έστω και μερική του προορισμού εν γένει  για τον
οποίο  εκμισθώνεται  το  κτίριο  διαπιστουμένης  με  απόφαση  της  Δημοτικής  Αρχής
συνεπάγεται  την  χωρίς  καμία  διαδικασία  υποβολή  του  μισθωτού  στην  υποχρέωση
καταβολής  διπλασίου  μισθώματος  του  κατακυρωθέντος  με  τη  δημοπρασία
βεβαιουμένου και εισπραττομένου όπως και τα λοιπά δημοτικά έσοδα ανεξάρτητα των
υπέρ Δήμου δημιουργουμένου δικαιώματος εξώσεώς του.

7. Η  πρώτη  προσφορά  μηνιαίου  μισθώματος  κατά  την  οποία  θέλει  γίνει  η
πλειοδοσία  σε  ακέραιες  μονάδες  κατά   είκοσι  (20,00)  ευρώ   του  παραπάνω
καταστήματος ορίσθηκε σε εξήντα (60,00)  Ευρώ.

8.  Η μίσθωση ορίζεται  εννεαετής  (9)  και  αρχίζει  από την  εγκατάσταση του
μισθωτή στο κτίριο, η δε αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται ετησίως όπως ο
νόμος ορίζει . 

9. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαία και στο τέλος κάθε μήνα, χωρίς καμία
έγγραφη ειδοποίηση.
        10. Επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία δεν θα γίνει
καμία μείωση. 
           11. Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιουδήποτε μηνιαίου μισθώματος ως και η
διαπίστωση από τη Δημοτική  Αρχή ότι  ο  μισθωτής δε διατηρεί  καθαρό το χώρο ο
μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος της εγγύησης και των μέχρι τότε καταβληθεισών τυχόν
μισθωμάτων  περιερχομένων  στο  Δήμο  λόγω  ποινικής  ρήτρας  χωρίς  καμία
αποζημίωση  του  μισθωτή,  δημιουργουμένου  υπέρ  του  δήμου  του  δικαιώματος
εξώσεώς του.
         12. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τας υπέρ αυτού
δουλείας, τα όρια και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύων αυτό από
κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.
       13. Απέναντι στον μισθωτή ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για την πραγματική
σημερινή κατάσταση του μισθίου, ιδιαίτερα για την τυχόν ύπαρξη σ΄ αυτά νομικών ή
πραγματικών ελαττωμάτων έστω κι αν από αυτά εμποδίζεται ολικά ή μερικά η χρήση
που συμφωνήθηκε. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο μισθωτής αποδεικνύει ότι από
πριν, τα βρήκε κατάλληλα και χωρίς ελαττώματα, του άρεσαν απόλυτα για το σκοπό
που τα προορίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
Κατά συνέπεια, ο μισθωτής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση και ο Δήμος
δεν  έχει  υποχρέωση  να  επιστρέψει  ή  να  μειώσει  το  μίσθωμα,  ούτε  να  λύσει  τη
σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
     14.Oι τυχόν επιπρόσθετες εργασίες και  προσθήκες που θα κάνει  ο  μισθωτής
επιβαρύνουν  τον  ίδιο  και  δεν  αποκτά  δικαίωμα  αποζημίωσης  και  με  τη  λήξη  της
μίσθωσης παραμένουν προς όφελος του μισθίου. 
       15.Ο μισθωτής υποχρεούται όπως με τη λήξη της μίσθωσης παραδώσει το μίσθιο
σε όποια κατάσταση το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.
      16. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς καμία ζημία για τον
ίδιο, τη σύμβαση μισθώσεως και πριν από το χρόνο λήξης αυτής, στην περίπτωση
που κριθεί ότι η σύμβαση μίσθωσης εμποδίζει την κατά τον προορισμό λειτουργία του
εν γένει χώρου του πάρκου «ΜΕΡΑ».

Σε περίπτωση ανάπλασης-διαρρύθμισης του πάρκου χάριν της οποίας δεν θα
καθίσταται δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του αναψυκτηρίου ή αν κατά την ανέλεγκτη
κρίση του Δήμου αποφασιστεί να δοθεί στην κοινή χρήση ο χώρος ( αναψυκτήριο) που
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χρησιμοποιείται  από το  μισθωτή  ,  ο  μισθωτής  ειδοποιείται  εγγράφως  και  έχει  την
υποχρέωση εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της ειδοποιήσεως να εκκενώσει και να
παραδώσει το μίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο, κενό και στην ίδια καλή κατάσταση
που το παρέλαβε, παραιτούμενος από τούδε κάθε σχετικής απαιτήσεως και αξιώσεώς
του, εκ της ανωτέρω αιτίας κατά του Δήμου.

Σε  περίπτωση  που  γίνουν  εργασίες  από  το  Δήμο  στο  μίσθιο,  ή  στον
περιβάλλοντα  χώρο  που  θα  εμποδίζουν  τη  χρήση  του  μισθίου,  αναστέλλεται  η
σύμβαση  μίσθωσης  και  ο  χρόνος  εργασιών  θα  προσμετρηθεί  ως  παράταση  στη
σύμβαση μίσθωσης.
        17. Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες μετά την κοινοποίηση, στον ίδιο ή στο νόμιμο αντίκλητό του, της απόφασης της
διοικητικής αρχής σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, για τη
σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με τον εγγυητή του, προσκομίζοντας
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού δέκα τοις
εκατό (10%) επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί την υπογραφή του συμφωνητικού,
η  εγγυητική  επιστολή  του  για  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  δημοπρασία  που  έχει
κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ του Δήμου, ενεργείται δε επανάληψη της δημοπρασίας
σε βάρος του και θα επιβαρυνθεί με την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της
νέας δημοπρασίας από εκείνη  της  αμέσως προηγούμενης  και  θα βεβαιώνονται  σε
βάρος του τα ενοίκια, που θα κατέβαλε για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
άρνησης  υπογραφής  του  συμφωνητικού  μέχρι  την  ημερομηνία  εγκατάστασης  νέου
μισθωτή.
Τα παραπάνω ισχύουν  και  στην  περίπτωση που ο  τελευταίος  πλειοδότης  μετά  το
πέρας της δημοπρασίας, αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά αυτής.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά. 
    18.  Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  προς  αποζημίωση  λόγω
καθυστέρησης  ή  μη  έγκρισης  των  πρακτικών  της  δημοπρασίας  από  το  αρμόδιο
όργανο του Δήμου ή της  διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
       19. Ο εγγυητής αποδέχεται και εγγυάται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων
των όρων της διακήρυξης, χωρίς καμία επιφύλαξη, παραιτούμενος της διαιρέσεως και
διζήσεως  και  υπόσχεται  ότι  θα  εκτελέσει  αυτός  κάθε  μη  εγκαίρως  και  πλήρως
εκτελούμενη υποχρέωση του μισθωτή αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από το Δήμο.
       20. Τα έξοδα για την τοποθέτηση χελώνας της ΔΕΗ και ότι άλλο χρειαστεί για την
ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα βαρύνουν τον μισθωτή.
    21.  Στην  υποχρέωση  του  μισθωτή  περιλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  έξοδα
(άδειες, εργασίες, υλικά, φόροι κ.λπ.). Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
μπορεί  να  χορηγηθεί  νόμιμη  σχετική  άδεια  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες,  ο δήμος δεν φέρει  καμία ευθύνη και  ο
μισθωτής  δεν  δικαιούται  για  τον  λόγο  αυτό  καμία  αποζημίωση  από  τον  Δήμο
Γρεβενών.
Τον μισθωτή βαρύνουν επίσης οι δαπάνες για φωτισμό, ύδρευση και, γενικά, όλα τα
έξοδα   λειτουργίας  και  συντήρησης  του  μισθίου  καθώς  και  κάθε  άλλη  παρόμοια
επιβάρυνση ως επίσης και κάθε δαπάνη κοινοχρήστων ή άλλη τοιαύτη βαρύνουσα τον
μισθωτή κατά Νόμο.
        22. Σε περίπτωση που γίνουν οικοδομικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής και
ενίσχυσης του φέροντα σκελετού ο μισθωτής θα επιτρέψει  στο Δήμο να τις φτιάξει
χωρίς καμία διεκδίκηση. 
    23. Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  διακήρυξης,  τα  τέλη  και  τα  λοιπά  έξοδα  του
μισθωτηρίου συμβολαίου θα επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
       24. Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις
του  Π.Δ.  270/1981  «περί  καθορισμού  των  όρων  διενεργείας  δημοπρασιών  δι
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»,  του Ν. 3463/2006,
καθώς και του Ν.3852/2010. 

25.  Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί περιληπτικά σε δύο (2) ημερήσιες
τοπικές  εφημερίδες και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική ή Νομαρχιακή Εφημερίδα. 

Σε  περίπτωση  ματαίωσης  ή  ακύρωσης  του  διαγωνισμού,  τα  έξοδα
δημοσίευσης  θα βαρύνουν το Δήμο .

3



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( υπεύθυνη: κ. Βασιλοπούλου Μαριάνα, τηλέφωνο:
24623-50886).
Η παρούσα που κοινοποιείται  στα τακτικά και  αναπληρωματικά μέλη της αρμόδιας
Επιτροπής Δημοπρασιών  επέχει θέση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή της ανωτέρω
δημοπρασίας.

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                        κ.α.α.

                                                                                        
                                                                                     Αδάμος Ευθ. Ματθαίος 

                                                                                                Αντιδήμαρχος Οικονομικών -
                                                                                          Διοικητικών Υπηρεσιών
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