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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
λαµβάνοντας υπόψη:
1.

το Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν η
εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» ,(άρθρο 4 – µη προστατευόµενες ρυθµίσεις)

2.

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.),

3.

τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010, Τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης,

4.

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

5.

τις διατάξεις του Ν. 4277/2014,

6.

τη µε αριθµό 25/2017 απόφαση ∆ηµ
∆ηµοτικού
οτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας
δηµοπρασιών ακινήτων ∆ήµου Καλαµάτας
Καλαµάτας,

7.

τη µε αριθµό 592/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκµίσθωση δηµοτικού
ακινήτου «Κτίριο Αναγνωστόπουλου»
λου» του ∆ήµου Καλαµάτας που επί της συµβολής των οδών Φαρών και Ασίνης

8.

Τη µε αριθµό 592/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας, µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης
και

9.

Τους όρους του παρόντος τεύχους της ∆ιακήρυξης.

διακηρύσσει
τη δηµόσια πλειοδοτική δηµοπρασία µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκµίσθωση και αξιοποίηση του δηµοτικού
ακινήτου – Κτίριο Αναγνωστόπουλου ∆ήµου Καλαµάτας που βρίσκεται επί της συµβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, το οποίο είναι
τριώροφο διατηρητέο κτίριο εµβαδού 313,55 τ.µ. (εµβαδόν Α’ ορόφου 138,40τ.µ. Β’ ορόφου 138,40τ.µ. και δώµατος 36,75τ.µ.)
36,75τ.µ. εντός
οικοπέδου επιφάνειας 232,62τ.µ.. προκειµένου να δραστηριοποιηθεί κατά προτίµηση ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο βάση του ΦΕΚ 467-τεύχος Β /28.08.1987.

Άρθρο 1
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την 15η Ιανουαρίου του έτους 2018

ηµέρα ∆ευτέρα

και ώρα από 13.00µ.µ. έως 13.30 µ.µ.. , στην Αίθουσα 2.13 στο ∆ηµαρχείο της Καλαµάτας το οποίο βρίσκεται στην οδό Αθηνών 99
,ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.

2
Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών και υποβολής των προφορικών προσφορών, δικαιούνται να
παρίστανται χωρίς
ίς δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία, οι προσφέροντες πλειοδότες ή οι αντιπρόσωποί τους, εφόσον υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά ή έχουν υποβάλλει προγενέστερα, παραστατικά και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
Οι πρώτες προφορικές προσφορές υποβάλλονται
λλονται την ως άνω ηµέρα και ώρα κατά σειρά εκφωνήσεως εκ των πλειοδοτών και
αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως συνοδευόµενες από το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε αύτη µετ
µεταφέρεται
αφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά το πέρας της διαδικασίας θεωρούνται εκπρόθεσµες, αλλά παραµένουν στη διάθεση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του διαγωνισµού προς
ρος αξιολόγηση σε περίπτωση έλλειψης εµπρόθεσµων προσφορών ή σε περίπτωση που ουδεµία εκ των
εµπροθέσµων προσφορών κριθεί ικανοποιητική.

Άρθρο 2
Όσοι εκ των ενδιαφεροµένων να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό κατέθεσαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αυτά ελέγχθησαν
ελέγχθ
και
ευρέθησαν επαρκή προς την παρούσα διακήρυξη, δύνανται να καταθέσουν προφορική προσφορά µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
από τη διακήρυξη, δηλαδή κατά την ηµέρα και ώρες διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι το πέρας αυτού, δηλαδή την 15-01-2018
και από ώρα 13.00µ.µ. έως και 13.30 µ.µ.
Προφορική προσφορά που κατά την κρίση της επιτροπής είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή προσφορά υπό αίρεση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την απόλυτη κρίση του αρµόδ
αρµόδιου
ιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους µπορούν µετά από κλήση της επιτροπής να συµπληρωθούν άλλως
απορρίπτονται. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται
κρίνοντα ως επουσιώδεις, οπότε
θεωρούνται αποδεκτές. Εναλλακτικές ή διαζευκτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να έχει δηλώσει την ταυτότητά του και την ταυτότητα του προσώπου
πουυ εκπροσωπεί προς την επιτροπή διενέργειας πριν από την έναρξη της υποβολής των προφορικών προσφορών, παρουσιάζοντας και το
σχετικό κατά τα ανωτέρω νοµιµοποιητικό έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι συµµετέχει για ίδιον αυτού λογαριασµό και οι προσφορές του
το
δεσµεύουν τον ίδιο.
Μετά την αρχική υποβολή των πρώτων δεσµευτικών προφορικών προσφορών, ο διαγωνισµός δύναται να συνεχισθεί µε
περαιτέρω δεσµευτικές προφορικές προσφορές µέχρι το πέρας της δηµοπρασίας, ήτοι την 13.30µ.µ.. και σε κάθε περίπτωση αορίστως µε
απόφαση
αση της Επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά, εφόσον συνεχίζονται χωρίς διακοπή οι προσφορές. Κάθε προσφορά
καταχωρείται κατά σειράν εκφωνήσεως οµού µε το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος σε κοινό για όλες πρακτικό που θα υπογράψουν
τα µέλη της Επιτροπής, όλοι οι συµµετέχοντες και ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ένας
µόνον συµµετέχων ή ένας µόνον πλειοδότης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ∆ιενέργειας να συνεχίσει τη διαδικασία
διαδικ
ή να κηρύξει τον διαγωνισµό
νισµό άγονο και επαναληπτέο από την τιµή της τελευταίας προσφοράς της δηµοπρασίας.
Μετά το πέρας υποβολής των προφορικών προσφορών, άλλως µετά την υποβολή της τελευταίας προσφοράς η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού κλείνει το πρακτικό που θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές των µελών της Επιτροπής, των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό και απαραιτήτως του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Αν κάποιος από αυτούς στερείται
την ικανότητα υπογραφής ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 5 § 7 του π.δ. 270/1981.

Άρθρο 3
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) για τη µίσθωση του αναφερόµενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των Οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα (8.880,00 ευρώ) ήτοι 740,00 €/µήνα.. (Το ποσό αυτό αποτελεί το 6% της αντικειµενικής αξίας του κτίσµατος,
όπως αυτή προκύπτει από το συνηµµένο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της συµβολαιογράφου Καλαµάτας κας Κατερίνας
Καρύδη).
Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο ή µετά την έναρξη της δηµοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσµα
αυτής, κατά είκοσι ευρώ (20€) τουλάχιστον..
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Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε
καταβαλλόµενου, κατά το ποσοστό του συνόλου της µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής, σε σχέση
µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, µέχρι τη λήξη της συµβάσεως,
ως, πλέον χαρτοσήµου υπέρ του ∆ηµοσίου 3,6%. Σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής του δείκτη
τιµών το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό, όπως έχει διαµορφωθεί.
Το µίσθωµα θα είναι µηνιαίο και θα προκαταβάλλεται από τον ενοικιαστή στο Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας το πρώτο πενθήµερο
µισθωτικού µήνα, χωρίς όχληση από τον εκµισθωτή.
Άρθρο 4
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) έτη και θα ξεκινά από την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης.
µίσθωσης

Άρθρο 5
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή ως επαγγελµατική στέγη, κατά προτίµηση ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η προτεινόµενη χρήση του ακινήτου.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού, το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών,
δικαιολογη
µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο όπου στο εξωτερικό του µέρος θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του προσφέροντος.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση συµµετοχής
στο διαγωνισµό εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10)
του οριζόµενου στη διακήρυξη
ήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) µισθώµατος πρώτης προσφοράς, ήτοι οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ
(888,00 €), που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µε άλλη καλής εκτέλεσης ή χρηµατική εγγύηση
ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ετησίου µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκυρης και εντός των από την
διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος, συµψηφίζοντας το ποσό της εγγύησης.
Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στο ∆ήµο Καλαµάτας.
Επιπλέον
λέον ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της
δηµοπρασίας και του συµφωνητικού µίσθωσης καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση
των όρων της σύµβασης.
ασης. Η εγγυητική συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καλαµάτας, εάν ο πλειοδότης µε τον
εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας.

Ο ενδιαφερόµενος και ο εγγυητής καταθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Πιστοποιητικό εγγραφής σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή Κράτος µέλος της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας,

2.

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαµήνου,

3.

Πιστοποιητικό του αρµόδιου
όδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση,
αίτησ
ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία,

4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του προς
µίσθωση χώρου µετά των εγκαταστάσεών του και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν,

5.

Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας,

6.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, α
απαιτείται
παιτείται ενηµερότητα από το πρ. ΟΑΕΕ και για τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων που τυχόν απασχολεί από το πρ.ΙΚΑ,
(σχετ. οδηγίες Ν.4412/2016,άρθρο 80 παρ.2β)

7.

∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Καλαµάτας περί µη οφειλής του ιδίου, που να ισχ
ισχύει
ύει την ηµέρα του διαγωνισµού,

8.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία (την καταθέτει ο ενδιαφερόµενος),

9.

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόµενος συµµετέχει στη δηµοπρασία µε εκπρόσωπο,
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10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρηµέν
θεωρηµένο
ο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί
από διαγωνισµό δηµοσίου.
Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία:
I)

Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 3, 5, 6, 7, 8 και 9 δικαιολογητικά,

II)

Στο όνοµα των εταίρων προκειµένου
ροκειµένου περί Ο.Ε, Ε.Ε. και ΕΠΕ, στο όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του
µονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και
µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% στο µετοχικό κεφάλαιο
κεφάλαιο,, θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1, 2, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά,

III)

Στο όνοµα ενός εκ των οµορρύθµων εταίρων ως νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης προκειµένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε. και στο
όνοµα των νοµίµων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. θα εκδίδονται τα µε α
αριθµούς
ριθµούς 4, 9 και 10 δικαιολογητικά,

IV)

Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν
Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν
δηµοσιευθεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι
τροποποιήσεις και

V)

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) απόφαση του ∆.Σ. της για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό
διαγωνισµ και του
προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει.

Τα συµµετέχοντα από κοινού φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από την διαδικασία της συµµετοχής.
Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και µόνο ο
ενδιαφερόµενος.
Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής:
Α) όσοι έχουν καταδικαστεί:
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νοµιµοποίηση, εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες,
β) για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών,
γ) για παραβίαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε.,
δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας και
ε) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση
υση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική
εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και
Β) όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Καλαµάτας.

Άρθρο 6
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και της απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆.
Ελλάδος & Ιονίου για την έγκριση ως προς τη νοµιµότητά της, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του στο ∆ήµο για τη σύνταξη και
υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση από τυχόν καθυστέρηση της παραδόσεως ή εγκατάστασής του στο
ακίνητο, από τη µη έγκριση των πρακτικών
ικών της δηµοπρασίας από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα, καθώς και για τυχόν βραδύτητα
κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.
Για την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει και να καταθέσει στο ταµείο του ∆ήµου
∆ή
Καλαµάτας χρηµατική εγγύηση ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, αορίστου διάρκειας ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του
επιτευχθέντος ετησίου µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκυρης και εντός των από την διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών
καταβολής του µισθώµατος.
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Η εγγύηση αυτή παραµένει στα χέρια του εκµισθωτή µέχρι το τέλος της µίσθωσης και θα επιστραφεί άτοκα στον µισθωτή µετά το τέλος
τέ
αυτής, εφόσον δεν υπάρχουν µεταξύ των µερών διαφορές από τη µίσθωση και εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεώσεις του µισθωτή για
∆.Ε.Η., ∆ηµοτικά τέλη, νερό κ.λπ., διαφορετικά ο ∆ήµος θα αξιώσει αποζηµίωση. Σε περίπτωση λύσης της µίσθωσης από υπαιτιότητα
του µισθωτή
σθωτή ή κήρυξης αυτού εκπτώτου, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή, ως συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας.
Στην περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης µετά την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας δεν προσέλθει
λθει µαζί µε τον εγγυητή για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ή αν παραλείψει να καταθέσει την
παραπάνω εγγυητική επιστολή ή χρηµατική εγγύηση, τότε η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στην δηµοπρασία, καταπίπτει υπέρ του
εκµισθωτή άνευ δικαστικής παρεµβάσεως,
ως, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο
για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη όµοια. Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει
κατά τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς όόφελος του εκµισθωτή.
Η πρώτη δόση του µισθώµατος πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης. Ο µισθωτής δεν
απαλλάσσεται από την πληρωµή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκµισθωτή.

Άρθρο 7
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο και για το οποίο έχει
λάβει γνώση ο µισθωτής, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος
λόγου, καθώς και για βλάβη από θεοµηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά την κατακύρωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ∆ήµος θα αποφάσιζε να λύσει τη σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο που ενδεχοµένως εµφανιστεί
µελλοντικά, η προκειµένη σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς από το ∆ήµο.
Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του µισθωτή ή του πλειοδότη.

Άρθρο 8
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα αρµόδια
όργανα Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτή πλειοδότης. Η επαναληπτική
δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, µε βάση τους όρους της πρώτης διακήρυξης και αναρτάται στον
πίνακα ανακοινώσεων
ώσεων του δήµου και στο διαδίκτυο, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας.

Άρθρο 9
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή
καλ
κατάσταση και να προστατεύει
ατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται να καταβάλει
το αντίτιµο του ηλεκτρικού ρεύµατος και του νερού που θα καταναλώνει υπογράφοντας συµβάσεις στο όνοµα του, δηµοτικά τέλη κάθε
µορφής, καθώς και δαπάνες κάθε
θε µορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζοµένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόµα και για τις ίδιες τις
αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. Επίσης τον µισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για θέρµανση, καθώς και ολόκληρο το
αναλογούν ποσοστό χαρτοσήµου και
αι εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναµου τέλους ή φόρου που τυχόν θα
θεσπιστούν.

Άρθρο 10
Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης από υπαιτιότητα του να παραδώσει αµέσως το µίσθιο µε
πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση
ση διαφορετικά θα αποβληθεί βιαίως και θα ευθύνεται σε αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται να
εξοφλήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις (∆ΕΗ, Νερό, κ.λπ.), άλλως ο ∆ήµος θα τα διεκδικήσει µε όλα τα ένδικα µέσα.

Άρθρο 11
Η υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή
ωτή επιτρέπεται µόνο ύστερα από την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου.
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Άρθρο 12
Οι όροι στης σχετικής διακήρυξης δεσµεύουν τον ∆ήµο και τον µισθωτή ακόµη και αν δεν επαναληφθούν στο συµφωνητικό µίσθωσης.

Άρθρο 13
Για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου τίθενται επιπρόσθετα οι κάτωθι όροι:
1. Ο µισθωτής που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισµό υποχρεούται να εκτελέσει µε αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του το
σύνολο των εργασιών επισκευής-ανακαίνισης
ανακαίνισης ή αν
ανακατασκευής του µισθίου. Ο µισθωτής µε δική του ευθύνη υποχρεούται να
εφοδιασθεί µε τις απαραίτητες άδειες για τις εργασίες επισκευής, ανακαίνισης
ανακαίνισης- ανακατασκευής, λειτουργίας και τις τυχόν πρόσθετες
κατά τις ανωτέρω εργασίες µε δικά του έξοδα τις οποίες οφ
οφείλει
είλει να καταθέσει στις αρµόδιες υπηρεσίες εντός τριµήνου από την
υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης και τις οποίες πρέπει να κοινοποιήσει στο ∆ήµο. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν αποκτήσει τις
τι
απαραίτητες άδειες ο εκµισθωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη. Ακόµη είναι υπόχρεος και για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στις εργασίες ανακαίνισης.
Οποιαδήποτε προσθήκη, βελτίωση, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση γίνει στο µίσθιο δύναται κατά την ανεξέλεγκτη κρίση και επιλογή των
εκµισθωτών, είτε να παραµείνει σε όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε απολύτως δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης
του µισθωτή, ακόµα και σε περίπτωση πρόωρης λύσης της, είτε να αποµακρύνεται µε δαπάνες και ενέργειες του µισθωτή, ο οποίος στην
σ
περίπτωση αυτή υποχρεούται ρητά να επαναφέρει το µίσθιο στην προηγούµενη κατάσταση.
Οι δαπάνες που κατέβαλε ο µισθωτής δεν συµψηφίζονται µε µισθώµατα ή άλλες οφειλές προς τον ∆ήµο.
2. Η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του µισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της
µίσθωσης από πλευράς του ∆ήµου δεν υπάρχει καµία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζηµιών του µισθίου, των
εγκαταστάσεωνν και του εξοπλισµού του. Επαναλαµβάνεται ότι οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση του µισθίου ο
µισθωτής υποχρεούται πρωτίστως να γνωστοποιεί τα σχέδια και τις προτάσεις του στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καλαµάτας προς έγκριση. Ο µισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ∆ήµο εγγράφως την ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης των
εργασιών για την παρακολούθηση και διαπίστωση της εκτέλεσης αυτών από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου, που
είναι υποχρεωµένη µε το πέρας των εργασιών
σιών να συντάξει σχετική βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και αποπεράτωση των εργασιών.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας,
υγιεινής, τάξης κλπ. και να συµµορφώνεται απολ
απολύτως
ύτως µε όλες τις υποδείξεις του ∆ήµου και των λοιπών αρµοδίων αρχών. O µισθωτής
οφείλει να µεριµνά για τη διατήρηση της κατοχής του µισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούει αµέσως µε κάθε νόµιµο
νόµιµ
µέσο οιαδήποτε κατάληψη, διεκδίκηση ή διατάραξη ττων
ων δικαιωµάτων αυτού από οποιονδήποτε και αν γίνεται, µε την άσκηση όλων των
αγωγών του εκµισθωτή, που ειδικά για τον σκοπό αυτό εκχωρούνται σε αυτόν.
3. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισµούς της εκµετάλλευσης
εκµετά
του µισθίου
για λόγους ασφάλειας, υγειονοµικής προστασίας και οποιουσδήποτε άλλους.
4. Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης κάθε έτος να επιτρέπει στον εκµισθωτή την επίσκεψη στο µίσθιο, προς
επιθεώρηση ώστε να προκύπτει η καλή κατάσταση
άσταση του µισθίου. Επίσης, ο µισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο εξάµηνο προ της
λήξεως της µισθώσεως να επιτρέπει την επίσκεψη στο µίσθιο του εκµισθωτή και των υποψηφίων νέων µισθωτών.

Άρθρο 14
Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον τύπο και τα λοιπά έξοδα του µισθωτηρίου συµβολαίου, βαρύνουν µονοµερώς αυτόν που θα αναδειχθεί
τελευταίος πλειοδότης.

Άρθρο 15
Aντίγραφο
ντίγραφο της διακήρυξης υπάρχει στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας ((www.kalamata
kalamata.gr) για κάθε ενδιαφερόµενο. Η
παραλαβή του αντιγράφου της διακήρυξης θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους µε δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη.
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Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται εργάσιµες ηµέρες και ώρες και υπεύθυνη υπάλληλος του ∆ήµου είναι η κα Μπουρίκα
Σοφία τηλ. 2721360739.
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