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                                     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

 

         Ο Δήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την αριθµό 41/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    ό τ ι   εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία, η εκµίσθωση ενός τµήµατος 

εκτάσεως 80 τ.µ. κοινοχρήστου χώρου  της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα για εκµετάλλευση από τους 

παρακείµενους επιχειρηµατίες. 

          Όροι της δηµοπρασίας είναι οι εξής: 

1. Η µισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, που θα πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τ’ αρµόδια όργανα, και θα λήξει οπωσδήποτε την 31η Δεκεµβρίου έτους 2020. 
2. Η µίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης. 
3. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρµοδίων Υπηρεσιών και 
οργάνων, Δηµοτικών, Αστυνοµικών, Υγειονοµικών κ.α. και να επιµελείται συνεχώς για την καθαριότητα του χώρου που 
έχει µισθώσει. 
4. Ο εκµεταλλευτής του χώρου, έχει υποχρέωση να µεριµνά για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριµµάτων και 
γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται 
και η χρήση υλικών προσαρµοσµένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασµα) αλλά και η αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων 
διαφηµιστικών και άλλων ειδών ή αντικειµένων, όπως (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, οµπρέλες, δοχεία, επιγραφές, 
ψυγεία, κ.λ.π.). 
5. Οι δραστηριότητες στο χώρο αυτό πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µην αναιρείται, σε καµία περίπτωση, ο κοινόχρηστος 
χαρακτήρας του χώρου. 
6. Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής και οποιαδήποτε παρέµβαση µε 
σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα του. 
7. Στη δηµοπρασία µπορεί να συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος µε την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών : 
(α) εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο µε το 1/10 της συνολικής τιµής εκκίνησης (ετήσιο µίσθωµα) του αντίστοιχου 
ενοικιαζόµενου τµήµατος, (β) βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας περί µη οφειλής του 
στον Δήµο, (γ) βεβαίωση περί µη οφειλής του στη Δ.Ε.Υ.Α. Β.Κ. και (δ) ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
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Η εγγυητική επιστολή ή το γραµµάτιο, οι βεβαιώσεις περί της µη οφειλής και το επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της 
άδειας του καταστήµατος κατατίθενται στην Επιτροπή του διαγωνισµού αυτούσιες. Η έλλειψη των ανωτέρω 
δικαιολογητικών καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη. 
8.Καθορίζει την τιµή εκκίνησης για το τµήµα χώρου που θα µισθωθεί για ολόκληρη τη µισθωτική περίοδο σε έξι 
ευρώ (6,00 €) ανά τετραγωνικό µέτρο  ενοικιαζόµενου χώρου. Η τιµή εκκίνησης για τη µίσθωση ολόκληρου του 
χώρου είναι  (τετρακόσια ογδόντα ευρώ) 480,00 €. Ο προς ενοικίαση χώρος αποτυπώνεται σε τοπογραφικό σκαρίφηµα 
και η δηµοπράτηση γίνεται για το σύνολο της επιφανείας του. 
9. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 10,00 € τουλάχιστον ανώτερη της τιµής εκκίνησης, ενώ κάθε επόµενη 
προσφορά κατά 10,00 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούµενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη 
και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
10.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως ενοικιαστής. 
11. Το ετήσιο µίσθωµα θα καταβληθεί στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου. 
12. Οι κρατήσεις που υπόκειται το µίσθωµα, βαρύνουν µονοµερώς το µισθωτή. Ο µισθωτής εκτός από το µίσθωµα που θα 
καταβάλλει, βαρύνεται και µε χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου σε ποσοστό 3,60 % πάνω στο µίσθωµα που θα επιτευχθεί. 
13. Άρνηση προκαταβολής του µισθώµατος, όπως έχει καθοριστεί µε την παρούσα απόφαση, επιφέρει την κατάπτωση της 
εγγύησης υπέρ του Δήµου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η 
Ο.Ε. αποφασίζει για την αναµίσθωση του χώρου. 
14. Η δηµοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονοµική Υπηρεσία) ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών, την Παρασκευή 5/6/2020  και ώρα 10 έως 11 π.µ. 
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η Δηµοτική Υπάλληλος Αθανασία Δαφνιά, που θα αναπληρώνεται από τον Δηµοτικό  
Υπάλληλο Αναγνωστάκο Χρήστο. 
15. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζηµίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού από την 
Οικονοµική Επιτροπή ή το τµήµα Διοικητικού Οικονοµικού Νοµού Αρκαδίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης, αφού προηγουµένως έχει 
εξοφλήσει το συνολικό µίσθωµα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία εκπίπτει υπέρ του Δήµου η 
εγγύηση συµµετοχής χωρίς Δικαστική παρέµβαση και ενεργείται επανάληψη της δηµοπρασίας. 
16. Ο προς εκµίσθωση χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων παρακείµενων 
καταστηµάτων αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσης. Ο µισθωτής του χώρου είναι υποχρεωµένος να αναπτύξει στον χώρο 
που µισθώνει τα τραπεζοκαθίσµατα που δικαιούται σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και να παρέχει 
ανάλογες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός θα αφαιρεθεί η άδεια µίσθωσης του χώρου 
17. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου µε άλλη, καλής χρήσης του µισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, ποσού ίσου µε το 1/10 του ετήσιου 
µισθώµατος, όπως αυτό έχει προκύψει από την δηµοπρασία και θα επιστραφεί στον µισθωτή στο τέλος της µισθωτικής 
περιόδου, αφού έχει καταβάλει και την τελευταία δόση του µισθώµατος και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις 
του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήµου χωρίς άλλη δικαστική παρέµβαση ή άλλη διαδικασία. 
18. Ο µισθωτής εννοείται ότι έλαβε προηγουµένως γνώση του προς εκµίσθωση χώρου, την πραγµατική κατάσταση αυτού 
και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της µίσθωσης γίνεται ούτε µείωση του µισθώµατος για κανέναν προβαλλόµενο χώρο. 
19. Υπεκµίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση µισθωτής και ο υπεκµισθωτής αποβάλλονται 
αµέσως των µισθωµένων χώρων και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήµου ανέκκλητα. 
20. Δηµοσίευση διακύρυξης. 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Δηµάρχου δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε 
δηµοσίευση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου και της Κοινότητας Αγ. Ανδρέα. Επίσης θα 
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του 
Ν. 4141/13. 
21. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αρχικά ενδιαφέρον η δηµοπρασία θα επαναληφθεί στο ίδιο µέρος σε ηµέρα και ώρα που 
θα καθορισθεί εξαρχής µε τη διακήρυξη Δηµάρχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 
22. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, το µισθωτήριο θα υπογραφεί από τον Δήµαρχο, µε τους όρους της 
παρούσας απόφασης. 
23. Όλα τα έξοδα του διαγωνισµού βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη. 
24. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δηµοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου 
θα αντιµετωπισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81. 
 
  

    
 

   Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

 
 
 

         Γεώργιος  Καµπύλης  


