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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα   14 Ιουλίου 2017 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  Αριθ. πρωτ. : 27448 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ   
   
Ταχ ∆/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου   
ΤΚ: 47100   
Πληρ: Καψάλη Κλεονίκη   
Τηλ: 2681362206   
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
(ΦΕΚ 114/2006). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί 
καταρτίσεων των όρων των δηµοπρασιών από την Οικονοµική 
Επιτροπή. 

5. Τις διατάξεις Π.∆ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισµού των 
οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για 
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και κοινοτήτων 

6. Την αριθ. 27459/31-8-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού των 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

7. Την αριθ. 78/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των δηµοπρασιών και 
αξιολόγησης των προσφορών. 

8. Την αριθ. 321/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
αποφασίστηκε η διενέργεια δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής  
έκτασης 4 στρ. για λειτουργία σταβλικής εγκατάστασης στη θέση 
¨Νεγρέσι¨ στην Τ.Κ. Αµµότοπου. 

9. Την αριθ. 335/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη 
Σύνταξη όρων και καθορισµό κατωτάτου ορίου µισθώµατος για 
εκµίσθωση ∆ηµοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι Τ.Κ. Αµµότοπου για 
λειτουργία σταβλικής εγκατάστασης. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 

 

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία µε κριτήριο 
κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή δηµοτική έκταση 4 στρ. στη θέση Νεγρέσι ΤΚ 
Αµµότοπου σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
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Η δηµοτική έκταση προς εκµίσθωση στην ΤΚ Αµµοτόπου αναφέρεται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ΄87): 

 

Α/Α Χ Ψ 

0 234193.95 4348015.75 

1 234109.28 4347813.35 

2 234019.32 4347772.34 

3 233935.98 4347765.72 

4 233938.62 4347682.38 

5 233664.78 4347841.13 

6 233859.25 4347954.90 

  
και θα χρησιµοποιηθεί για την ίδρυση και ανέγερση σταβλικών 

εγκαταστάσεων.  
 

 ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των 
δηµοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε µε την 
αρίθµ. 78/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
του ∆ήµου Αρταίων, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στον 3ο όροφο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δέκα τουλάχιστον ηµέρες 
µετά τις υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις. 

Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στην  
διακήρυξη ώρας εφ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την 
συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η 
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Στην δηµοπρασία συµµετέχουν µόνο δηµότες κάτοικοι του ∆ήµου Αρταίων, 
ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιµης ιδιοκτησίας τους το οποίο 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση την ηµέρα της δηµοπρασίας βεβαίωσης 
µόνιµης κατοικίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Πρώτη προσφορά ετήσιου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 200,00 € ανά 
στρέµµα.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
δεσµευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη 
µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του 
∆ήµου, ή από το αρµόδιο τµήµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. 
Μακεδονίας.  

Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει να 
δηλώσει τούτο στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, 
προσκοµίζοντας ειδικό πληρεξούσιο συντεταγµένο από Συµβολαιογράφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

 Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, µε δυνατότητα 
παράτασης, άλλα πέντε (5) έτη κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή και θα 
αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, µε επικαιροποιηµένη 
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αναπροσαρµογή της τιµής. Η παράταση της διάρκειας µίσθωσης θα γίνει 
κατόπιν απόφασης του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου.  

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΜΙΣΘΩΜΑ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 

Το µίσθωµα ορίζεται ετήσιο καταβαλλόµενο µέχρι και τον Μαρτίου κάθε 
µισθωτικού έτους προσκοµίζοντας είτε µετρητά είτε επιταγή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή Τραπεζικού Ιδρύµατος. 

Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο (2) µηνών από την 
υπογραφή του συµβολαίου. Καθυστέρηση καταβολής του εκάστοτε ετήσιου 
µισθώµατος πέραν των δύο (2) χρόνων συνεπάγεται έκπτωση του µισθωτή και 
λύση του συµβολαίου. 

Ο µισθωτής οφείλει σε περίπτωση µη καταβολής του µισθώµατος 
πέραν των δύο (2) ετών να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις µε ευθύνη και 
χρέωσή του. Σε περίπτωση που δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ο ∆ήµος 
οφείλει εντός τριών µηνών να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις µε χρέωση των 
εξόδων αποξήλωσης στον µισθωτή καθώς και τα αποξηλούµενα υλικά θα 
παραµείνουν στον ∆ήµο. 

Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται τη 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους σε 
ποσοστό 75% της µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της 
αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγουµένου έτους 
(απλή δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως υπολογίζεται από την Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση συµµετοχής γραµµάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που 
επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασµό 
του διαγωνιζοµένου, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου 
µισθώµατος επί του οριζόµενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης 
προσφοράς ήτοι €80,00. 

Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής θα επιστραφεί: 
α)σε όλους όσους έλαβαν µέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι 

πλειοδότες, µετά την έγκριση του πρακτικού της δηµοπρασίας και 
β) Ο τελευταίος πλειοδότης θα αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής 

µε άλλη όµοια καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ποσού ίσου µε το 
10% του ετήσιου µισθώµατος µε βάση το µίσθωµα που επιτεύχθηκε, η οποία 
θα επιστραφεί στον µισθωτή µετά τη λήξη ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο λύση της 
µίσθωσης άτοκα, µε τον όρο ότι θα έχει εκπληρώσει εµπρόθεσµα και µε 
ακρίβεια όλους τους όρους της σύµβασης και τις υποχρεώσεις του καθώς 
επίσης και την εµπρόθεσµη παραλαβή του µισθίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή 
(µε την Αστυνοµική του Ταυτότητα) ο οποίος, αφού προσκοµίσει δηµοτική 
ενηµερότητα από τον ∆ήµο Αρταίων, και βεβαίωση περί µη οφειλών του στον 
∆ήµο, θα υπογράψει στα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι θα καταστεί 
αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση 
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των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως. 

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τέκνα 
αυτών που δεν υποβάλλουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι δηµότες του ∆ήµου 
Αρταίων, κάτοικοι της Τ.Κ. Αµµότοπου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόµενοι κάτοικοι της Τ.Κ. Αµµότοπου, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι 
οι ∆ηµότες ∆ήµου Αρταίων, κάτοικοι οποιασδήποτε Τοπικής Κοινότητας. Στην 
περίπτωση Νοµικών οντοτήτων θα πρέπει να φέρεται ως έδρα τους η ∆ηµοτική 
Ενότητα Ξηροβουνίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι που 
να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε η δηµοπρασία κηρύσσεται άγονη 
και επαναλαµβάνεται σε νέα ηµεροµηνία.  

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών 
οντοτήτων 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. Τα παραπάνω 
αποδεικτικά εκπροσώπησης έγγραφα απαιτείται να κατατεθούν ως 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισµού.   

 
ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή 
αποκλεισµού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου είτε πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου καθώς και του 
αξιόχρεου εγγυητή . 

2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσης. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συµµετέχων και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση ή 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή του που 
ισχύουν κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας. 

5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή του που 
ισχύουν κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας. 

6. Βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου 
Αρταίων και από την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Άρτας, που να αφορά τον συµµετέχοντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και 
τον εγγυητή ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το 
∆ήµο ή αν τυχόν έχει τέτοιες έχουν ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία ή 
του νόµιµου εκπροσώπου του περί του ότι  
α) έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης και την αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλαχτα. 
 β) δεν έχουν αποκλειστεί  από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.  
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Την ίδια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πρέπει να προσκοµίσει και ο 
εγγυητής. 
Όλα ανεξαρτήτως των εγγράφων που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής διενέργειας της δηµοπρασίας είτε 
πρωτότυπα είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από δηµόσια αρχή. 
 
Στην δηµοπρασία δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την 
Ελληνική νοµοθεσία. 
4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την 
πληρωµή των φόρων σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 
5. Όσοι έχουν οφειλές προς το ∆ήµο Αρταίων και στην ∆ΕΥΑ Αρταίων, 
από οποιαδήποτε αιτία. 
6. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκοµίσουν 
οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόµενα δικαιολογητικά ή 
δεν παρουσιάσουν εγγυητή κατά το άρθρο 7. 

 
Η απόφαση της Επιτροπής επί της δηµοπρασίας, περί αποκλεισµού 

ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 
προβλεπόµενους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.  

 
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

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. 

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 του. 

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 
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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, 
κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 . 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το δήµαρχο εάν δεν 
παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως δηµοτικού συµβουλίου 
όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω 
ασύµφορου αποτελέσµατος. 
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 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το πρακτικό της δηµοπρασίας µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή, που θα αποφασίσει περί της 
κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, η οποία µπορεί µε 
αιτιολογηµένη απόφασή 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 
εποπτεύουσας 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 
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οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στον 
εγγυητή του πλειοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από 
την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για την κατακύρωση ή έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει 
καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται 
δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται 
και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
από την προηγούµενη όµοια. Πάντως από τη λήξη της προθεσµίας αυτής η 
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

  
2. Η έναρξη εργασιών ανέγερσης των σταβλικών εγκαταστάσεων και η 

έκδοση άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής επιχείρησης για την οποία 
εκµισθώθηκε η έκταση πρέπει να αρχίσει άµεσα και να ολοκληρωθεί µέσα σε 
διάστηµα δύο (2) ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειµενικών 
δυσκολιών παρέχεται δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος.  

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 
 

 Ο µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί το ακίνητο για την χρήση για την 
οποία του εκµισθώθηκε, δηλαδή για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Σε 
αντίθετη περίπτωση αυτόµατα καταγγέλλεται η σύµβαση και η έκταση 
επιστρέφει στον ∆ήµο χωρίς καµία απαίτηση του εκµισθωτή 

Θα χρησιµοποιηθεί αυστηρά µόνο η έκταση που εκµισθώνεται και 
απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση ή µετακίνηση από τη θέση αυτή. 

∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη 
δηµιουργία προβληµάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεµαχίων ή 
των κτηνοτρόφων της περιοχής. 

Σε όλη τη διάρκεια της εκµίσθωσης, ο µισθωτής έχει την αποκλειστική 
ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του µισθίου.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή µεταρρύθµιση παραµένει 
προς όφελος του µισθίου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή 
υποχρέωση αποζηµίωσης του µισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη 
που τυχόν γίνει στο µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης για την αξιοποίηση ή 
προστασία του βαρύνει αποκλειστικά τον εκµισθωτή και θα παραµείνει σε 
όφελος του µισθίου χωρίς καµία υποχρέωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση 
το µισθωτή. 

Απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την 
εκµισθούµενη έκταση και η τοποθέτηση σε αυτήν µηχανηµάτων ή 
αντικειµένων, κυρίως εύφλεκτων υλικών, που µπορεί να βλάψουν το ακίνητο 
ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή 
του µισθίου, της υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει συνολικά το 
µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε 
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

Ο ∆ήµος Αρταίων δεν είναι υποχρεωµένος να µειώνει το µίσθωµα και 
δεν αναγνωρίζει τυχόν ζηµιές από θεοµηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
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1. Η ολική ή µερική παραχώρηση του µισθίου σε τρίτον δεν επιτρέπεται 
εκτός από αντίθετη συµφωνία των µερών. Επιτρέπεται πάντως µετά τριετία από 
τη σύναψη της µίσθωσης η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε εταιρία 
προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης, που θα συσταθεί µε ελάχιστη συµµετοχή 
και του µισθωτή κατά ποσοστό 35%. Έναντι του εκµισθωτή ευθύνονται εις 
ολόκληρον και ο µισθωτής και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση 
του µισθίου. Μεταβολή των προσώπων των εταίρων µε σύµβαση, εκτός από 
το πρόσωπο του µισθωτή, επιτρέπεται για µία φορά. ∆εύτερη µεταβολή 
επιφέρει λύση της µίσθωσης, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του 
εκµισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στον 
εκµισθωτή µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών τόσο η σύναψη των 
συµβάσεων όσο και τα στοιχεία εκείνων προς τους οποίους έγινε η 
παραχώρηση. Στις περιπτώσεις αυτές το καταβαλλόµενο µίσθωµα αυξάνεται 
κατά 20%. 

2. Αν συναφθεί υποµίσθωση, παρά την απαγόρευση της 
προηγούµενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής µπορεί να 
καταγγείλει τη µίσθωση χωρίς να υποχρεούται να αποζηµιώσει το µισθωτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 
1. Ο µισθωτής σε περίπτωση βαριάς νόσου του, η οποία συνεπάγεται πλήρη 

ανικανότητα του να συνεχίσει την επιχείρηση που ασκεί στο µίσθιο, έχει το 
δικαίωµα να µεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη µισθωτική σχέση σε τρίτον µέσα 
σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του 
εκµισθωτή το δικαίωµα αυτό µπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα 
του µέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονοµίας. 

2. Για τη µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης απαιτείται σύµβαση µεταξύ του 
µισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η µεταβίβαση καθώς και 
έγγραφη αναγγελία της σύµβασης από εκείνον που µεταβιβάζει προς τον 
εκµισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύµβασης. Εκείνος που 
µεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον µε εκείνον προς τον οποίο έγινε η 
µεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση, οι 
οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της µεταβίβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17. ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
 
Η σιωπηρά αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση απαγορεύεται απολύτως. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
1. 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. 

2. Σε περίπτωση καταστροφής του µισθίου εκ λόγου ανωτέρας βίας σεισµού 
κ.λ.π. εξαιτίας του οποίου ήθελε καταστεί ακατάλληλο το µίσθιο η παρούσα 
µίσθωση θα λύεται αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη άνευ 
ετέρου τινός και δεν θα αναβιώνει η µίσθωση µετά την ανακατασκευή. 

3. Η παράβαση οιουδήποτε των όρων της παρούσας, που θεωρούνται και 
συνοµολογούνται όλοι ουσιώδεις όπως και µη εµπρόθεσµη πληρωµή του 
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 
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διατάξεις του ΚΠολ∆ικ. Σε αυτή την περίπτωση η καταβληθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και 
αποζηµιώσεως. 

Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ∆ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατος του 
άπαξ ή κατ επανάληψη δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµά του. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΛΥΣΗ / ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 
 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το 
µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, αποµακρύνοντας κάθε 
κτηριακή ή άλλη υποδοµή. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκµίσθωσης, η 
κατατεθείσα εγγύηση επιστρέφεται, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου. Για την λήξη της εκµίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το 
οποίο υπογράφεται από τον ∆ήµο και τον εκµισθωτή.  

Η µίσθωση µπορεί να λυθεί από πλευράς του ∆ήµου σε περίπτωση 
που: 

• Ο µισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
για τη δηµιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης, εντός της σχετικής 
προθεσµίας (άρθρο 14 παρ.2). 

• Ο µισθωτής δεν χρησιµοποιεί την έκταση για το σκοπό που του 
εκµισθώθηκε. 

• Ο µισθωτής για δύο (2) έτη ή κατ’ εξακολούθηση δεν καταβάλει τα 
µισθώµατα για την έκταση. 

• Βλάπτεται το ∆ηµοτικό και ∆ηµόσιο συµφέρον. 
Όταν διαπιστωθούν τα παραπάνω η µίσθωση λύνεται µε αιτιολογηµένη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς να δοθεί καµία αποζηµίωση 
στον µισθωτή.  

Αν ο µισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκµίσθωσης οφείλει να 
καταβάλει το τίµηµα που αναλογεί σε ένα (1) έτος. 

 Η µίσθωση µπορεί να λυθεί από πλευράς του µισθωτή, κατόπιν 
αιτήσεώς του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αρταίων.  

 
ΑΡΘΡΟ 20. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η µίσθωση να διέπεται από τους παραπάνω συµβατικούς όρους. Κατά τα 
λοιπά που δεν διαλαµβάνονται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆ 
34/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι διατάξεις 574 και επόµενα 
του Α.Κ  
 
ΑΡΘΡΟ 21. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η διακήρυξη δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του ∆ηµάρχου δέκα τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Άρτας και στο Κ.Ε.Π. ∆ήµου 
Ξηροβουνίου. Περίληψη αυτής δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα. 
Η διακήρυξη και περίληψη αυτής ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του 
∆ήµου. (www.arta.gr).  
Τα έξοδα δηµοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της 
δηµοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του µισθωτηρίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται 
στο Γραφείο Εσόδων τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος 
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Παππάς Χρήστος 2681362272. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόµενους  µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας.  
 

   
 
 

     Ο Αντιδήµαρχος       Ο ∆ήµαρχος Αρταίων 
                                                                            
 
 
Χριστόφορος Σιαφάκας    Χρήστος Κ Τσιρογιάννης 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η υπάλληλος 
 
Καψάλη Κλεονίκη 


