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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ. 18ης/26-5-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
α/α: 121/26-5-2020
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά µε τη σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση
του κυλικείου εντός του ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, που βρίσκεται επί των οδών
Κύπρου και Προύσης, στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας του ∆ήµου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Στο ∆ήµο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήµερα την 26η του µηνός Μαΐου έτους 2020
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την
υπ’ αρ. πρωτ. 16810/22-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75).
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών µελών
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 7 µέλη
και ονοµαστικά:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Ιωακειµίδης (Πρόεδρος)
1. Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2.Αννινος Νικόλαος
2. Βακαλάκης Ηλίας
3. Μπίχτας Παύλος
4. Μπακατσέλος Ιωάννης
5. Σωτηροπούλου ∆έσποινα
6. Βότσης Ευάγγελος
7. Κατηφές Παναγιώτης
Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου, ήταν ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής
κος Σπεντζούρης Κωνσταντίνος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Οικονοµικών,
εισηγούµενος το αναφερόµενο θέµα και σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 14846/7-5-2020
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Εσόδων – ∆ηµοτικής Περιουσίας, πρότεινε την
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση του κυλικείου εντός του
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ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης, στην
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την
πρόταση του Αντιπροέδρου της, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις:
1. To Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί καταρτίσεων των όρων των
δηµοπρασιών από την Οικονοµική Επιτροπή.
2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους.
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες
διατάξεις.
5. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρµογής των διατάξεων του
Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες.
6. Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77Α/30-3-1981) περί καθορισµού των οργάνων της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή µίσθωση
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων.
7. Την υπ’ αρ.147/1-9-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εκλογής
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για τη δηµοτική περίοδο 2019 – 2023 (θητεία από
1/9/2019 έως 6/11/2021) και την υπ’ αρ. 86607/9-9-2019 έγκριση της Γενικής
∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
8. Την υπ’ αρ. 5321/2-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων
του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
9. Την υπ’ αρ. 5321/2-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήµαρχο
Οικονοµικών κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της
∆/νσης Οικονοµικών.
10. Την υπ’ αρ. 212/10-12-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
κατόπιν της Γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
και την υπ’ αρ. 134564/33858/5-2-2020 έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
11. Την υπ’ αρ. 233/10-12-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας των δηµοπρασιών για την µίσθωση,
εκµίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων, για το έτος 2019 του άρθρου 1
του Π.∆ 270/1981.
12. Τον υπ’ αρ. 4555/19-7-2018 νόµο {Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»} (ΦΕΚ Α’
133).
13. Την υπ’ αριθµ. 30/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί έγκρισης της
διενέργειας της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του κυλικείου του
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης
στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη.
14. Την µε αρ. πρωτ. Τ.Υ. 2086/20-1-2020 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
15. Την µε αριθµ. ∆.Υ./14-2-2020
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη περί ελέγχου και έγκρισης των όρων της
διακήρυξης.
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16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14846/7-5-2020 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Εσόδων –
∆ηµοτικής Περιουσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης που αφορούν στην πλειοδοτική φανερή και
προφορική δηµοπρασία για την εκµίσθωση α του κυλικείου του ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της
∆ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 10 - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας των ∆ηµοπρασιών για τη
µίσθωση, εκµίσθωση και εκποίηση ακινήτων του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, όπως
ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 233/10-12-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, την 25η-06-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα κατάθεσης
προσφορών από 11:00 π.µ έως 12:00 π.µ
Άρθρο 20 - ∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου δέκα τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου, στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου, στον τοπικό και
νοµαρχιακό τύπο καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.nikaiarentis.gov.gr). Τα έξοδα δηµοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη
της δηµοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του µισθωτηρίου.
Άρθρο 30 Χώρος προς εκµίσθωση
1. Το κυλικείο βρίσκεται εντός του χώρου του Κηποθέατρου Νίκαιας επί των οδών
Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας του ∆ήµου
Νίκαιας – Αγ .Ι .Ρέντη. Αποτελείται από ισόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 4,20m
Χ 2,40m = 10.08 m² (∆έκα τετραγωνικά µέτρα και οχτώ τετραγωνικά εκατοστά). Στη
συνολική επιφάνεια περιλαµβάνεται και η τουαλέτα διαστάσεων 0.90m Χ 1.50m.
Ο εκµισθωτής υποχρεούται µέχρι µε την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης να
εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3661/2008 και της ∆6/Β/οικ.5825/30-3-2010 κ.υ.α Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η µίσθωση θα αφορά το ως άνω περιγραφόµενο κυλικείο, όπως ειδικότερα
περιγράφεται στην µε αριθµό πρωτ. Τ.Υ. 2086/16-1-2020 Τεχνική έκθεση της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Ο µισθωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά για τα αναφερόµενα στην παρούσα
σχετικά µε την καθαριότητα, ευπρέπεια και υγιεινή, στον χώρο-ζώνη ευθύνης του. Ο
συγκεκριµένος χώρος που δηµοπρατείται πρέπει να διατηρείται καθαρός και να
εφαρµόζονται απαρέγκλιτα οι κανόνες υγιεινής.
Άρθρο 40 ∆ιάρκεια µίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη που θα αποτελούνται από 4µηνες
σεζόν για την κάλυψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ∆ήµου, αρχίζει δε από την
υπογραφή της σύµβασης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία, όταν συµπληρωθεί η
τριετία.
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Άρθρο 50 Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για το δηµοπρατούµενο κυλικείο ορίζεται
το ποσό των 400,00 ευρώ το µήνα.
Άρθρο 60 Χρήση µισθίου
Το µίσθιο θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο ως κυλικείο και θα λειτουργεί
σε καθηµερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραµήνoυ (ανά σεζόν).
Απαγορεύεται η κάθε άλλη χρήση του µισθίου ή η µετατροπή της χρήσεως αυτού
όπως π.χ. για παµπ, µπαρ, ηλεκτρονικά παιχνίδια, σφαιριστήριο κλπ. Ο µισθωτής
αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις κάθε φορά υποδείξεις του
∆ήµου, που θα αφορούν στην ευπρόσωπη λειτουργία του κυλικείου, την τήρηση των
κανόνων για την κοινή ησυχία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, την µη
υποβάθµιση της περιοχής κλπ. Όπως επίσης θα είναι υποχρεωµένος να τηρεί την
εκάστοτε νοµοθεσία για την οµαλή και ακώλυτη λειτουργία του κυλικείου.
Επίσης υποχρεούται σε περίπτωση που κάνει αλλαγές στο χώρο του κυλικείου και
χρειάζεται οικοδοµική άδεια, να εκδώσει άδεια µε δικές του δαπάνες, χωρίς καµία
υποχρέωση ή ανάµειξη του ∆ήµου Νίκαιας – Ρέντη και θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος και υπόχρεος να πληρώσει ο ίδιος το ΙΚΑ των εργατών για τις οικοδοµικές
εργασίες που θα κάνει. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας ή
ιδιοκτησίας του ∆ήµου, κατά τη διάρκεια των οικοδοµικών εργασιών, ή κατά τη
διάρκεια της αποκατάστασης τους, ο µισθωτής είναι ο µόνος υπεύθυνος για την
αποκατάστασης τους και την καταβολή οποιασδήποτε τυχόν αποζηµίωσης. Επίσης
υποχρεώνεται να εφοδιασθεί µε τη σχετική άδεια λειτουργίας, από την αρµόδια αρχή,
χωρίς καµία ανάµειξη ή σχετική υποχρέωση προς τούτο του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ι.
Ρέντη.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτών
δουλείες, τα όρια του και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το
από κάθε καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 7ο - Κατάθεση προσφορών
Οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται και η κατάθεση των προσφορών τους θα γίνει για µεν
τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο του, για δε τα νοµικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω:
Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο της
εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας
όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις.
Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, που
εξουσιοδοτείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πρακτικό του, όπως αυτό (το ∆.Σ.)
έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του µε τη
δηµοσίευση σε ΦΕΚ.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων
συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση
παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός
από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το
∆ιοικητικό τους Συµβούλιο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία
περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει
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(ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, ήτοι ατοµικά αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν
µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, ήτοι ατοµικά,
υπάλληλος εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται
να κατατεθούν ως απλά αλλά ευκρινή φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισµού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/26-3-2014.
Άρθρο 8ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή
αποκλεισµού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
-Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό πρόσωπο ή από το νόµιµο εκπρόσωπο νοµικού
προσώπου για ορισµό αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία αυτού
καθώς και το ΑΦΜ του και υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή περί αποδοχής του
ορισµού του ως αξιόχρεου εγγυητή.
Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για
την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
-Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και
εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας.
-Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στη δηµοπρασία
β) των διαχειριστών, σε περίπτωση οµορρύθµων Ο.Ε και ετερορρύθµων Ε.Ε. και των
Εταιρειών Περιορισµένης ευθύνης.
γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας
Α.Ε.
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των
αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο.
-Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης
τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού
ίσου µε το 10% της πρώτης προσφοράς του µισθώµατος δυο ετών δηλαδή το ποσό
των 960,00 ευρώ.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης
µε άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό
επί του επιτευχθησόµενου µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής
του µισθώµατος και την τήρηση όλων των όρων του µισθωτηρίου.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραµείνει στην αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον
µισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή.
-Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης του συµµετέχοντα, από το οικείο Πρωτοδικείο.
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-Πιστοποιητικό περί µη αίτησης για πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, του
συµµετέχοντα από το οικείο Πρωτοδικείο.
-Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση του συµµετέχοντα, από
το οικείο Πρωτοδικείο.
-Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση του
συµµετέχοντα, από το οικείο Πρωτοδικείο.
-Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση σε βάρος του ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε
διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης.
-Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο συµµετέχων και ο
εγγυητής του δεν έχουν ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ∆ήµο ή αν
τυχόν έχουν τέτοιες έχουν ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους ανελλιπώς.
-Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία ή του νόµιµου εκπροσώπου
του νοµικού προσώπου περί του ότι:
α)Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β)∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα, εκτός
της φορολογικής ενηµερότητας η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη
όπως ο νόµος ορίζει.
Άρθρο 9ο - ∆ιεξαγωγή δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την
καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση. Η
δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού,
εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της
δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή και η
απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.
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 Επιτροπή παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά
προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής ενός εκάστου.
Οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά ενός εκάστου των συµµετεχόντων, θα παραδοθούν,
σφραγισµένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυµία του διαγωνιζόµενου και
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο,
µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν
σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των διαγωνιζοµένων.
β) να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του διαγωνιζοµένου.
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γ) να είναι σαφή και πλήρη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή µονογραφεί ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την
πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισµού
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία ως µη πληρούντος τους όρους της
παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.
Ακολούθως, δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές από εκείνους που έχουν
υποβάλλει νοµίµως όλα τα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον
πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Τελευταίος
πλειοδότης – µισθωτής ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο
µίσθωµα.
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας
υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή
του, ο οποίος καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρος υπεύθυνος µετά του
τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος
της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως.
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της
Επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’
ονόµατι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση
συµµετοχής.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Για τα πρακτικά της δηµοπρασίας αποφασίζει το αρµόδιο κατά νόµο όργανο.
Άρθρο 10 - Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει περί της
κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, η οποία µπορεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το
κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να
ακυρώσει την δηµοπρασία λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο
απολύτως αιτιολογηµένο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµία αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης
κατά του ∆ήµου λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το
νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε
επιδοτήριο έγγραφο που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε
περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει θυροκολλείται στην
κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση στην οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η
έκθεση αυτή κοινοποιείται και στον εγγυητή του πλειοδότη.
Άρθρο 11ο - Καταβολή µισθώµατος
Το πρώτο µίσθωµα µε ολόκληρο το χαρτόσηµο, θα καταβληθεί από τον µισθωτή µε
την υπογραφή του συµφωνητικού για πρώτη φορά και έκτοτε η καταβολή του
µισθώµατος µετά ολόκληρου του χαρτόσηµου θα προκαταβάλλεται το πρώτο
δεκαήµερο εκάστου µισθωτικού µήνα εκ των 4 µηνών που διαρκεί έκαστη
καλοκαιρινή σεζόν και η πληρωµή του θα γίνεται χωρίς όχληση από το ∆ήµο.
Η καταβολή θα αποδεικνύεται µόνο µε τριπλότυπα είσπραξης της Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, αποκλειόµενου ρητώς οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου
και αυτού ακόµη του όρκου και της οµολογίας µη εξαιρουµένων.
Η παράβαση οιουδήποτε των όρων της παρούσας, που θεωρούνται και
συνοµολογούνται όλοι ουσιώδεις όπως και η µη εµπρόθεσµη πληρωµή του
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µισθώµατος µε ολόκληρο το εκάστοτε νόµιµο χαρτόσηµο που βαρύνει τον µισθωτή,
παρέχει το δικαίωµα στον εκµισθωτή ∆ήµο να θεωρήσει λυµένη τη σύµβαση και να
εξώσει τον µισθωτή από το µίσθιο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΠολ∆ικ.
Σε αυτή την περίπτωση η καταβληθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή
λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και αποζηµιώσεως.
Άρθρο 12ο - Υπογραφή σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον
εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση
που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται
και οι δυο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την
προηγούµενη όµοια. Πάντως η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό
τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την ανωτέρω
επιτροπή.
Άρθρο 13ο - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης.
Επίσης η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω
ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας,
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση η
δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή
του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό το
οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής-κατακυρωτικής επί
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν
παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του
δηµάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευµένης
πέντε τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί της βάσει της δοθείσης τελευταίας
προσφοράς κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 14ο - Γενικές υποχρεώσεις
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του µισθίου, και του
περιβάλλοντος χώρου.
Το µισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ. Η
µη εξόφληση των λογαριασµών αυτών ισοδυναµεί µε µη πληρωµή του µισθώµατος
µε όλες τις σχετικές συνέπειες.
Ο µισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του µισθώµατος και όλων των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την παρούσα, και αν ακόµη δεν κάνει χρήση του µισθίου, η
αδυναµία δε αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του µισθωτή.
Άρθρο 15ο - ∆ιατήρηση κατάστασης µισθίου
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του µισθίου, να το προστατεύει
από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζηµίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων
αυτών, να συµµορφώνεται στις υποδείξεις του ∆ήµου. Επίσης οποιαδήποτε άλλη
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επέµβαση στο µίσθιο στα πλαίσια που επιτρέπονται από το νόµο θα γίνεται πάντοτε
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει πλήρως και για κάθε ζηµιά (π.χ.
πυρκαγιά κλπ) το µίσθιο.
Τα κινητά πράγµατα που ανήκουν κατά κυριότητα στο µισθωτή, µετά την αποχώρησή
του από το µίσθιο, υποχρεούται να τα αποµακρύνει από αυτό. Ρητά συµφωνείται, ότι
οποιαδήποτε εγκατάσταση έγινε στο µίσθιο ή τοποθετήθηκαν κινητά, τα οποία είναι
πλέον εµπεπηγµένα στο έδαφος και η αποµάκρυνσή τους θα προκαλέσει φθορά στο
µίσθιο, αυτά παραµένουν µετά την λήξη της µίσθωσης σε όφελος των µισθίου.
Άρθρο 16ο - Πραγµατική κατάσταση µισθίου
Ο µισθωτής µε τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δηλώνει ότι επισκέφθηκε το µίσθιο από
πριν, το εξέτασε, το βρήκε κατάλληλο και χωρίς ελαττώµατα, του άρεσε απόλυτα για
το σκοπό που το προορίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά
ελαττώµατα του µισθίου των οποίων έχει λάβει γνώση ο µισθωτής, µη
υποχρεούµενος σε µείωση του µισθώµατος ή λύση της µίσθωσης ή αποζηµίωσης του
µισθωτή.
Άρθρο 17ο – Αποζηµίωση Μισθίου
Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για αποζηµίωση αν καθυστερήσει η εγκατάσταση
του µισθωτή στο µίσθιο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει υποχρέωση να
µειώσει το µίσθωµα ή να λύσει τη σύµβαση.
Ο µισθωτής αποκτά µόνο το δικαίωµα ισόχρονης παρατάσεως της µισθωτικής
διάρκειας για το χρονικό διάστηµα µέχρι την εγκατάστασή του, χωρίς υποχρέωση
καταβολής µισθώµατος για αυτό το διάστηµα, εφόσον βεβαίως η καθυστέρηση
εγκατάστασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου.
Άρθρο 18ο – Απόδοση της χρήσης του µισθίου
Ο πλειοδότης µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να αποδώσει το µίσθιο
στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Μετά τη
λήξη ή λύση της µίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής εντός δεκαπέντε
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου υποχρεούται να εκκενώσει το
ακίνητο από τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα του και τον εξοπλισµό του µε δικές του
δαπάνες και να αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες τυχόν ζηµίες που προκάλεσε
στο χώρο και τις εγκαταστάσεις του µισθίου και να το αποδώσει άδειο και ελεύθερο.
∆ιαρκούσης της µισθώσεως ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία
απολύτως επισκευή, βελτίωση, τροποποίηση ή µεταβολή της διαρρύθµισης του
µισθίου, έστω και αναγκαία, σε περίπτωση δε που πραγµατοποιηθεί κάποια τέτοια –
και µόνο κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης του εκµισθωτή, η δαπάνη αυτής βαρύνει
το µισθωτή, εκτός αυτών που προέρχονται εκ λόγων ανωτέρας βίας και κατ’
ενδεικτική περιγραφή σεισµός, πληµµύρα, καθίζηση κλπ.
Κάθε επισκευή, αναµόρφωση, τροποποίηση κ.α. του µισθίου, θα παραµείνει µετά τη
λήξη της µισθώσεως σε όφελος του µίσθιου, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης του
µισθωτή, δικαιουµένου του εκµισθωτή να ζητήσει και την επαναφορά των
πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µε δαπάνες του µισθωτή ή να εγκρίνει αυτές
και να απαγορεύσει τη µεταβολή της, οπότε ο µισθωτής δε θα έχει οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης ή µεταβολής ή αφαίρεσής της.
Απαγορεύεται απολύτως κάθε µετατροπή ή προσθήκη κλπ στο µίσθιο, χωρίς
προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ∆ήµου, κάθε δε µετατροπή ή προσθήκη που θα
γίνει, παραµένει µετά τη λήξη ή τη λύση της σύµβασης σε όφελος του µισθίου και
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του ∆ήµου, ο δε µισθωτής παραιτείται από κάθε αποζηµίωση ή αφαίρεση των
γενοµένων προσθηκών.
Άρθρο 19ο – Σιωπηρή αναµίσθωση-Υποµίσθωση-Παραχώρηση Χρήσης σε τρίτο
πρόσωπο
Η σιωπηρά αναµίσθωση, η υποµίσθωση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της
χρήσης του µισθίου από τον µισθωτή σε τρίτους απαγορεύεται απολύτως.
Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή της νοµικής
µορφής της εταιρείας που θα πλειοδοτήσει, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή
υποκατάσταση του πλειοδοτήσαντος φυσικού προσώπου από έτερο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται µετά τριετία από τη σύναψη της σύµβασης η παραχώρηση
της χρήσης του µισθίου σε εταιρεία προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης ή σε
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε ανώνυµη εταιρεία, που θα συσταθεί µε
ελάχιστη συµµετοχή και του µισθωτή κατά ποσοστό 35%, ευθυνόµενου του
συµβαλλόµενου µισθωτή αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τη συσταθησοµενη
εταιρία για την τήρηση της παρούσας µίσθωσης.
Άρθρο 20ο – ∆υνατότητα τροποποίησης
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή και της υπογραφόµενης σύµβασης
θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό
του ∆ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατος του άπαξ ή κατ’ επανάληψη δε θα σηµαίνει
παραίτηση από το δικαίωµα του.
Αν ο εκµισθωτής ∆ήµος εισπράξει χρήµατα από τον µισθωτή µετά την λήξη της
µίσθωσης και την µη απόδοση του µισθίου, αυτό δεν έχει την έννοια σιωπηρής
παρατάσεως ή αναµισθώσεως, αλλά θεωρείται ως είσπραξη αποζηµιώσεως χρήσεως
για την µη έγκαιρη απόδοση του µισθίου.
Για ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του
Π.∆/τος 270/81 «περί καθορισµού των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή
εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων » και του Ν. 3463/2006, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 21ο – ∆απάνες δηµοσιότητας
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσης, και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν εκείνον
στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός.
Άρθρο 22ο – Πληροφοριακά Στοιχεία
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (Π. Τσαλδάρη, αριθµ. 10, 3ος όροφος) τηλ. 2132075320, 329, ενώ θα βρίσκονται αναρτηµένα και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου (www.nikaia.rentis.gov.gr).
Η παρούσα απόφαση & η περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθούν στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.nikaia-rentis.gr) & στο διαδίκτυο.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη
ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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