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 Εκ του υπ’ αριθ. 6/30-1-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   18/2018 Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου 
Μεγαρέων στην περιοχή Εξω Βρύση (Ο.Τ. 664), για χρήση Γρα-

φείων 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  30-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 1953/26-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

5 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

6   

    
  Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4ο  θέμα  της   ημερησίας δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριΘ. 244/2017 
απόφαση του Δ.Σ/λίου, περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την  Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου Με-
γαρέων στην περιοχή Εξω Βρύση (Ο.Τ. 664), για χρήση Γραφείων, όπου η Οικονομική Επιτροπή 
πρέπει να συντάξει τους όρους δημοπρασίας, και θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του 
ΠΔ 270/81. 
Ο εν λόγω διαγωνισμός θα είναι δημόσιος πλειοδοτικός και προφορικός. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)  Συντάσσει τους όρους δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή 
Εξω Βρύση (Ο.Τ. 664), για χρήση Γραφείων, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το αρ 72 του Ν. 3852/2010 
2. Tο αρ. 1 Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81) 
3. Το αρ. 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
4. Tην αριθ. 244/19-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων «Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δή-

μου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2/6-3-1987(ΦΕΚ Δ 166)». 

5. Την 18959/30-11-2017, (1) μία Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος  Εκποιουμένων 
Ακινήτων του Δήμου Μεγαρέων . 

6. Την από 13/6/2016 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων 
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 Διακηρύσσει σήμερα  30-1-2018 ημέρα Τρίτη , ότι  στα Μέγαρα  και στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου  

Μεγάρων  του Δήμου Μεγαρέων  την  21 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  του έτους δύο χιλιάδες δεκαο-
κτώ(2018) ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα 10:30 μέχρι 11:00 θα γίνει ενώπιον της  Επιτροπής του άρθρου 
1 του Π.Δ. 270/81,  δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός  διαγωνισμός  για την «Εκμίσθωση ακινήτου 
Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), για χρήση γραφείων», όπως περι-
γράφεται  στο απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων.  
Ο Δήμος Μεγαρέων (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του δημοτικού ακινήτου , 
ισογείου καταστήματος συνολικού εμβαδού  69,45 τ.μ.,  το οποίο δηλώθηκε βάσει του Ν. 4178/2013  με την 
υπ’αριθμ. 3314174  δήλωση αυθαιρέτου και βρίσκεται στη θέση «Έξω Βρύση» εντός σχεδίου πόλεως και επί 
των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Καραϊσκάκη και Γεωργίου Καστάνη Λιάντρου (Αλεποχωρίου) μεταξύ των οποίων 
βρίσκεται το Ο.Τ. 664, στον αριθμό οικοπέδου 01 συνολικού εμβαδού 2.479,17 τ.μ. Το εν λόγω δημοτικό ακί-
νητο-ισόγειο κατάστημα εκθέτει ο Δήμος Μεγαρέων σε μίσθωση, για χρήση γραφείων. Οι όροι της δημοπρασίας 
που προκηρύσσεται και της εκμίσθωσης που θα καταρτιστεί είναι οι κάτωθι: 

 Άρθρο 1
ο

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ (κτίσμα 69,45τ.μ.) 
      Στη θέση «Έξω Βρύση» εντός σχεδίου πόλεως και επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Καραϊσκάκη και Γεωργί-

ου Καστάνη Λιάντρου (Αλεποχωρίου) μεταξύ των οποίων βρίσκεται το Ο.Τ. 664, στον αριθμό οικοπέδου 01 συ-
νολικού εμβαδού 2.479,17 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Μεγαρέων,  έχει ανεγερθεί από τον Δήμο Μεγαρέων προ ει-
κοσαετίας περίπου, ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού  69,45 τ.μ.,   το οποίο δηλώθηκε βάσει του Ν. 
4178/2013  με την υπ’αριθμ. 3314174  δήλωση αυθαιρέτου . 
     Το ανωτέρω κατάστημα αποτελείται από τρεις χώρους. 
Ο πρώτος έχει εμβαδόν 18  τ.μ. (για χρήση κουζίνας),  ο δεύτερος 44,15  τ.μ.  (ως κύριος χώρος καταστήμα-
τος) και ο τρίτος 7,30 τ.μ. (για χρήση W.C.).Περιμετρικά του καταστήματος όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέ-
διο υπάρχει υπερυψωμένη μπαζωτή βεράντα ύψους περίπου 0,60 μ. η οποία στεγάζεται με ξύλινη στέγη (ημιυ-
παίθριος χώρος)  εμβαδού 51,0 τ.μ., καθώς και πέργκολα εμβαδού 31,30 τ.μ. 
   Η κουζίνα είναι κατασκευασμένη με τοιχοποιία από λαμαρίνα και στέγη από αυλακωτή λαμαρίνα.  
Ο κύριος χώρος καταστήματος είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τοιχοποιία πλήρωσης από 
τούβλα, κουφώματα ξύλινα με υαλοπίνακες και στέγη οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκα) με επικάλυψη από 
κεραμίδια.  
 Ο χώρος W.C. είναι κατασκευασμένος με φέρουσα τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους και  πλάκα .   
 Όλες οι επιφάνειες είναι επιχρισμένες με τσιμεντοασβεστοκονίαμα τριών στρώσεων και χρωματισμένες με πλα-

στικό χρώμα.   
Η μπαζωτή βεράντα έχει περιμετρικά κάγκελο σιδερένιο.  
Ο ημιυπαίθριος χώρος αποτελείται από  ξύλινες κολώνες στις οποίες εδράζεται ξύλινη στέγη  με επικάλυψη από 
κεραμίδια.  
Η πέργκολα αποτελείται από μεταλλικές κολώνες στις οποίες στηρίζεται καλαμωτή.  

Άρθρο 2
ο

: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 
Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για «ΓΡΑΦΕΙΑ», απαγορευoμένης ρητά (με ευθύνη του μισθωτή) 
κάθε άλλης χρήσης. 
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μισθίου για κατοικία και διαμονή. Υποχρεωτικά θα λειτουργεί όλο το χρόνο. 

Άρθρο 3
ο

: ΤΡΟΠΟΣ  & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική & πλειοδοτική, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στα Μέγαρα, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής του αρ. 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίσθηκε με την αριθμ. 2/2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και μέλη τους παρακάτω: 
α) Σταµούλη Ι. Γρηγόριο, ∆ήµαρχο Μεγαρέων, ως Πρόεδρο 

β) Παπαπανούση Νικόλαο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος και 
γ) Μιχάλαρο Ιωάννη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 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. 
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 
συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Άρθρο 4
ο

:ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 186 του  
Ν. 3463/2006, ορίζεται στο ποσό των 300,00€ για κάθε μήνα. Κάθε προσφορά οφείλει να είναι κατά 10,00 € 

τουλάχιστον μεγαλύτερης της προηγουμένης και είναι δεσμευτική για τον  υποψήφιο  πλειοδότη.  Η δέσμευση  
αυτή  μεταβαίνει,  αλληλοδιαδόχως, από  τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και επιβαρύνει οριστικά τον τελευ-
ταίο πλειοδότη. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση 
της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. 
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Άρθρο 5
ο

: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Ορίζεται το ποσό των 200,00 €, που αντιστοιχεί στον ένα δέκατο(1/10) του συνολικού μισθώματος 
ενός έτους με βάση το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η εγγύηση  είναι, εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Άρθρο 6
ο

: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με 
την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από 
την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
Άρθρο 7ο: ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 
της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων 
της σύμβασης. 

Άρθρο 8
ο 

:ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτρο-
πής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς 
αποζημίωση από τους πιο πάνω λόγους. 

Άρθρο 9
ο

: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  όπως εντός δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της 
Οικονομικής επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης 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. 
 
 

Άρθρο 10
ο

: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε έξι(6) έτη από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της 

μίσθωσης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί.  
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως με βάσει τον ετήσιο 
πληθωρισμό, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σαφώς σε κάθε πε-
ρίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. 

Άρθρο 11
ο

: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
               α. Το μίσθωμα (καθώς και το χαρτόσημο) θα καταβάλλεται από το μισθωτή το πρώτο πενθήμερο εκά-
στου ημερολογιακού μηνός, στο ταμείο του Δήμου. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα θεωρείται πάντοτε ως δυστροπία του μισθωτή και θα έχει ως αποτέλεσμα για το Δήμο να θεω-
ρήσει, αν θέλει, λυμένη τη σύμβαση και να ζητήσει να αποβληθεί ο μισθωτής από το περίπτερο και να αποδοθεί 
το μίσθιο στο Δήμο. 
                 β. Με την υπογραφή του συμφωνητικού πληρωμή του 1ου μισθώματος. 

Άρθρο 12
ο

: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 
Στον  μισθωτή  απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης του ακινήτου σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, όπως 
επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπομίσθωση. 

Οι δαπάνες συντήρησης-αποκατάστασης-διαμόρφωσης του ακινήτου θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα θεωρη-
θούν ότι έγιναν και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου. Επίσης οι δαπάνες εξοπλισμού θα βαρύνουν το 
μισθωτή. Ο μισθωτής οφείλει να καλύψει ο ίδιος την δαπάνη για τυχόν εγκατάσταση θέρμανσης, κλιματισμού 
και κάθε άλλης εγκαταστάσεως στους χώρους του μισθίου. Κινητά πράγματα, που με έξοδα του μισθωτή συνδέ-
ονται σταθερά με το μίσθιο και καθίστανται συστατικά αυτού κατά την έννοια του νόμου καθώς και όσα δεν 
μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς βλάβη αυτού, απαγορεύεται να αποσπαστούν από αυτό κατά την λήξη της μι-
σθώσεως, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια της περιοχής. 
Επίσης o ενδιαφερόμενος μισθωτής οφείλει προ της συμμετοχής του στη δημοπρασία να επισκεφθεί το προς 
μίσθωση ακίνητο και να λάβει γνώση του συνόλου της κτιριακής του κατάστασης ελέγχοντας το μίσθιο και με 
τεχνικό της εκλογής του, μη δικαιούμενος εκ των υστέρων να επικαλεσθεί οποιαδήποτε ύπαρξη πραγματικών ή 
άλλων ελαττωμάτων. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε κα-
ταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή ο-

ποιοδήποτε άλλο συνδέεται με τη χρήση του μισθίου. 
Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή. Οποιαδήποτε 
βλάβη του εξοπλισμού, πρέπει να αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, προς εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων. 
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Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 
Ο μισθωτής για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να έχει την 
έγκριση του Δήμου και σε συνεργασία με την Διοίκηση του Δήμου. 
Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατά-
σταση του και την συντήρηση του. 
Απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση από το μισθωτή της γύρω δημοτικής έκτασης χωρίς επιπλέον άδεια. 

Άρθρο 13
ο

: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
Δεν επιτρέπεται η σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή καθώς και η αλλαγή 
χρήσης.  

Άρθρο 14
ο

: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ο μισθωτής υποχρεούται επί ποινή έκπτωσής του από τη μίσθωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει να προσκομίσει νέα εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων, καλής χρήσης του ακινήτου και της καλής συντήρησης αυτού, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

χωρίς δικαστική παρέμβαση και καλείται ο δεύτερος πλειοδότης κ.λ.π. 
Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο με το (ένα δέκατο(1/10) του ετήσιου μισθώματος που θα επιτευχθεί 
στην δημοπρασία. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα εγγυάται την καλή εκτέλεση και θα πρέπει να έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της μί-
σθωσης. 
Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει δύο τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις από το μίσθωμα ο Δήμος δύ-
ναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύμβασης μίσθωσης ο Δήμος δύναται 
να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση του παρόντος άρθρου τηρείται ατόκως σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου, γίνεται χωρίς δικαστική δι-
αμεσολάβηση. 

Άρθρο 15
ο

: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει σε καλή κατάσταση και ευθύνεται 
για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφει-

λής που αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο. 
Εάν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής παρακρατεί αδικαιολόγητα τη χρήση του 
μισθίου, υποχρεούται να πληρώνει σαν αποζημίωση χρήσης στο Δήμο 100,00 € ημερησίως μέχρις ότου απο-
βληθεί από το μίσθιο. 

Άρθρο 16
ο

: ΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΜΟΥ 
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και 
λύση της σύμβασης χωρίς ουσιαστικό λόγο. 
Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή πλειοδότη. Όλοι οι όροι της 
σύμβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. 
Η αθέτηση ή παράβαση μιας εξ αυτών έχει ως συνέπεια την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο σύμφωνα με το 
νόμο, την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και τη διενέργεια αναπλει-
στηριασμού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του Δήμου.  

Άρθρο 17
ο

: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η διακήρυξη Α) Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, Β )θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου του-

λάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με αποδεικτικό δημοσίευσης από δύο μάρτυρες, και στο 
δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου . 
Επίσης θα δημοσιευθεί Α) σε μία τοπική εφημερίδα και Β) σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.  
Τα τυχόν έξοδα της δημοπρασίας, δημοσιεύσεις κ.λ.π. βαρύνουν τον Δήμο. 

Άρθρο 18
ο

: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου αν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.  Επίσης επανα-
λαμβάνεται η δημοπρασία κατόπιν αποφάσεως του Δ..Σ/λίου στις εξής περιπτώσεις: 
    α) Εάν το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης δημοπρασίας δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή της Απο-
κεντρωμένης Δ/σης , λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά την διενέργεια αυτής. 
    β) Εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, και  
    γ) Εάν μετά την κοινοποίηση κατά το άρθρο 6 στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής του αποτελέσματος 
αποφάσεως, αυτός δεν προσέλθει με τον εγγυητή του εντός της τασσομένης προθεσμίας 

για την  υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης, και ακόμα αν δεν καταθέσει εμπροθέσμως την κατ' άρθρον 7 
εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως.   
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    δ)Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται δια περιληπτικής διακηρύξεως του Δημάρχου αναφερομέ-

νης στους όρους & προϋποθέσεις της αρχικής διακηρύξεως και δημοσιευομένης νομίμως πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες από την  ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας. 

Άρθρο 19
ο 

:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει: 
α. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα 
απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. 
β.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που ορί-
ζεται στο 10% του ετησίου μισθώματος που προκύπτει από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, η οποία ορίζε-

ται στο άρθρο 5ο της παρούσης, ποσού τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00€). Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας. Στην εγγύ-
ηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Για συμμετοχή στη Δημοπρασία για την  Εκμίσθωση 
ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664)». Μετά την κατακύρωση της 
δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους, πλην της εγγυητικής επι-
στολής του πλειοδότη η οποία θα αντικατασταθεί, με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, με άλλη εγ-

γυητική (καλής εκτέλεσης) ως αυτή ορίζεται στο άρθρο (14) της παρούσης.  
γ.  Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο  Μεγαρέων του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς 
και των μελών του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, η βεβαίωση της Ταμειακής Υπη-
ρεσίας απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στη 
δημοπρασία. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον πα-
ραπάνω όρο βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές της Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιρειών, 
για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσω-
πό τους. 
δ.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.  
ε.   Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
στ. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το  οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τε-
λεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών, ότι δεν τε-
λεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφα-
σης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε 
έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

ζ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας με όλες 
τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν, επιπλέον, και πρακτικό ορισμού Δ.Σ. 
η. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισμού διαδικα-
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειμένου για ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα, η υποχρέωση αυτή βαρύνει το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τους ομόρρυθμους εταίρους και δια-
χειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον πρόε-
δρο, το διευθύνοντα σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων 
της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ι. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86,  στην οποία  θα  δηλώνει  ότι έλαβε γνώση  όλων  των  όρων  της  διακήρυξης. Επιπλέον, ο 
εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα που ε-

ποπτεύονται από το Δήμο, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι υπόχρεος, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, για 
την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαίρεσης και δίζησης. 

Άρθρο 20
ο 

:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται α)από την Οικονομική Επιτροπή και την διοικητική υπάλληλο κα 
Κόμπουλη Ελένη στο τηλέφωνο 22960 81632 ,β) από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και την  διοικητική υ-
πάλληλο κα Γρηγοριάδου Ευθυμία, όπως επίσης και από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων και την Πολ. 
Μηχανικό κα Μουρτζούκου Αθανασία στο τηλέφωνο 22960 82732.    
                Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται  ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 
που υποβάλλεται στο Δήμο. 
              Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτισθεί η περίληψη της διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα 
δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   18/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 30-1-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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