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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων  

      

  προκηρύσσει δηµόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

διεξαγωγής δηµοπρασιών του ∆ήµου Τρικκαίων, για την εκµίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος  που 

βρίσκεται στην Τ.Κ Γοργογυρίου.  

Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί µε τους εξής όρους: 

 

Ά ρ θ ρ ο  1ο   

Θεσµικό πλαίσιο 

1) Άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) Άρθρο 192 του ∆ΚΚ (Ν. 3463/06) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν.4555/2018. 

3) Οι διατάξεις του Π∆ 270/81. 

4) Η υπ’ αριθµόν 845/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τρικκαίων περί συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών εκποίησης ή εκµίσθωσης πραγµάτων του ∆ήµου. 

5) Η υπ’ αριθµόν 4/2018 απόφαση του Τοπικού συµβουλίου Γοργογυρίου. 

6)Η υπ’ αριθµόν 841/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων περί έγκρισης 

εκµίσθωσης του δηµοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ Γοργογυρίου. 

7) Η υπ΄αριθµ. 22/2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης του 

δηµοτικού καταστήµατος. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2ο 

Περιγραφή του ακινήτου 

 

Το ∆ηµοτικό κατάστηµα βρίσκεται στην Τ.Κ Γοργογυρίου, στην κεντρική πλατεία, και έχει επιφάνεια 40 τµ 

στον  εσωτερικό  χώρο και  50τµ  στον εξωτερικό  χώρο.  
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 Ά ρ θ ρ ο  3ο   

Χρήση του ακινήτου 

Το κατάστηµα θα χρησιµοποιηθεί από τον τελευταίο πλειοδότη-µισθωτή αποκλειστικά ως κατάστηµα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, απαγορευµένης ρητά οποιασδήποτε µεταβολής, προσθήκης, µετατροπής ή 

επέµβασης χωρίς προηγούµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς την άδεια κάθε αρµόδιας 

υπηρεσίας. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί τέτοιου είδους προσθήκη, επέµβαση κ.λ.π. (πάντα ύστερα  

από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έγκριση από τις αρµόδιες αρχές κατά τα ανωτέρω), όλα τα 

έξοδα θα επιβαρύνουν το µισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λ.π. Σε περίπτωση που ο 

αναδειχθείς πλειοδότης θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή ή ανακαίνιση του µισθίου, τα έξοδα 

θα βαρύνουν τον ίδιο, ο δε χρόνος επισκευής θα θεωρηθεί ως χρόνος µίσθωσης.  

Ά ρ θ ρ ο  4ο 

 Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που 

αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν 

της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 

δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 

έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη 

δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.  

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι 

αγράµµατος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των 

παρισταµένων κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο 

εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. 
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Ά ρ θ ρ ο  5ο 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις  κατά  των  αποφάσεων  της επιτροπής  δηµοπρασίας, για  λόγους που ανακύπτουν, δικαιούνται 

να υποβάλουν οι συµµετέχοντες εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµέρα της δηµοπρασίας. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου. Επί των 

ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  6ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας λαµβάνεται από την Οικονοµική 

Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία έχει το δικαίωµα  να ελέγξει τη νοµιµότητα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, στο σύνολό της.  Κατόπιν θέτει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για ενηµέρωση. 

 

                                                            Ά ρ θ ρ ο  7ο   

   Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα γίνει στα Τρίκαλα στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 

18, την ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.µ, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής 

δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου Τρικκαίων. Αν η δηµοπρασία αποβεί 

άγονη θα επαναληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆.270/1981 µε τους ίδιου όρους στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 

18,  σε ηµεροµηνία που θα οριστεί στην  περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας 

του ∆ηµάρχου ∆ήµου Τρικκαίων. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. 

 

Ά ρ θ ρ ο  8ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής –∆ικαίωµα συµµετοχής 
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην παραπάνω δηµοπρασία πρέπει: 

ΑΔΑ: 6Σ37ΩΗ9-71Ε



 5 

1.Να προσκοµίσει δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται 

αυτούς ανεπιφύλακτα. 

2.∆ηµοτική  Ενηµερότητα ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του. 

3.Αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

4.Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 

5.Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του ιδίου. 

6.Σε περίπτωση συµµετοχής µε αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν την έναρξη 

των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη 

δήλωση θεωρηµένη από την αστυνοµία, διαφορετικά δε µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό. 

7.Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% της πρώτης προσφοράς. 

Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες µετά το τέλος της δηµοπρασίας ο τελευταίος 

πλειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να αντικαταστήσει την εγγύηση µε άλλο 

γραµµάτιο που να καλύπτει το 1/10 του µισθώµατος ολόκληρης της µισθωτικής περιόδου. 

Η εγγύηση παρακρατείται καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα, 

πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή πρόωρης λήξη της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου 

Τρικκαίων. 

Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή και χωρίς δικαστική παρέµβαση σε περίπτωση άρνησης του 

τελευταίου πλειοδότη να προσέλθει µε τον εγγυητή  του για την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεων  σε 

δέκα (10) ηµέρες από της προσκλήσεως του από το τµήµα Εσόδων του ∆ήµου  Τρικκαίων. Και την 

κοινοποίηση εγκρίσεως των πρακτικών, ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του ανωτέρω πλειοδότη 

και του εγγυητή του, οι οποίοι ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας από το αποτέλεσµα της προηγούµενης όπως και για κάθε άλλη ζηµία την οποία θα µπορούσε 

να υποστεί ο ∆ήµος Τρικκαίων. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµοδία για την 

διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή µέσω του Τµήµατος Εσόδων του ∆ήµου ,κατά την ηµέρα της 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

Ά ρ θ ρ ο  9ο   

                                                   Κατώτατο όριο προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 100,00 € για κάθε µήνα του πρώτου µισθωτικού έτους.  
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Ά ρ θ ρ ο  10ο 

 Εγγυητής 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για 

την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 

 Ά ρ θ ρ ο  11ο   

 ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρµοδιότητα.  

 

 Ά ρ θ ρ ο  12ο   

 Σύµβαση  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα για 

την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου 

χωρίς δικαστική παρέµβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 

µικρότερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά.  

.  

 Ά ρ θ ρ ο  13ο   

 ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος  
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Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη.( Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α') 

(δηλ. µετά τις 28.02.2014) διέπονται από τους συµβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

και του π.δ. 34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 

αυτού. Οι µισθώσεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 ισχύουν για τρία (3) 

έτη, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε 

νεότερη συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως 

και τα έννοµα αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την κοινοποίησή της (άρθρο 13 παρ. 1 

Ν.4242/2014). 

  Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό έως το τέλος του πρώτου µισθωτικού έτους. Μετά από αυτή την 

ηµεροµηνία το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 75 % της µεταβολής του ∆είκτη τιµών 

καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Ά ρ θ ρ ο 14ο   

 Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

 

Το µίσθωµα ορίζεται µηνιαίο (υπολογιζόµενου από την ηµέρα της υπογραφής του συµφωνητικού) και θα 

καταβάλλεται στο τέλος του µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Τρικκαίων ή µε κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασµό του ∆ήµου Τρικκαίων. Εκτός από το συµφωνηθέν µίσθωµα, ο µισθωτής θα  βαρύνεται µε την 

πληρωµή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δηµόσιου ή δηµοτικού. 

Επίσης, µε το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήµου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί µε το αντίστοιχο 

τέλος ή φόρο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του µισθώµατος ο µισθωτής θα εξώνεται βίαια 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και ο εκµισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση 

πάσης ζηµίας (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της µίσθωσης. 

 

Ά ρ θ ρ ο  15ο   

 Εγγύηση συµµετοχής 

 

Κανένας δεν γίνεται είναι δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν προσάγει, για την συµµετοχή του στη 

δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν 

που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του 

διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για 
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εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης, υπολογιζόµενου για ένα έτος. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη εγγύηση ποσού 

ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός 

των από τη διακήρυξη οριζόµενων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 

 

Ά ρ θ ρ ο  16ο   

 Υποχρεώσεις µισθωτή 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, 

τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε 

καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

Ά ρ θ ρ ο  17ο   

 Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Ά ρ θ ρ ο  18ο   

 Ευθύνη ∆ήµου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του 

κτήµατος, ούτε συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της 

µισθώσεως.  

 

Ά ρ θ ρ ο  19ο   

Απόδοση µισθίου 

 

1) Η απόδοση του µισθίου θα γίνει την προβλεπόµενη ηµέρα λήξης της µίσθωσης και θα υπογραφεί 

πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. 
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Ο µισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση ή προειδοποίηση ανυπερθέτως και απροφασίστως να αποδώσει 

ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση του µισθίου µε όλες τις εγκαταστάσεις.  Επίσης, υπάρχει υποχρέωσή του 

εκµισθωτή όπως κατά τη λήξη της µίσθωσης να αποσύρει όλα τα κινητά (και µόνο) πράγµατά του, 

ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο ∆ήµο.  Σε περίπτωση υπερηµερίας ως προς την απόδοση 

της χρήσης του µισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται α) σε πλήρη αποζηµίωση του ∆ήµου, καταπίπτουσας σε 

βάρος του και της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, β) σε καταβολή ποινικής ρήτρας για 

αναπόδεικτη ζηµία για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσού ίσου µε το 1/10 του µισθώµατος του τρέχοντος 

έτους στο χρόνο εκείνο, επιπλέον της οφειλόµενης αποζηµίωσης χρήσης. 

2)Το µίσθιο θα αποδοθεί από τον µισθωτή στο ∆ήµο στην κατάσταση που το παραλαµβάνει και σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

Εάν κατά την απόδοση του µισθίου διαπιστωθούν φθορές, ζηµιές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης, 

αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν από τον µισθωτή εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως ο εκµισθωτής 

δικαιούται να προβεί στην αποκατάσταση των φθορών, ζηµιών, βλαβών, να παρακρατήσει από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης την δαπάνη των επισκευών τους και να διεκδικήσει δικαστικά κάθε περαιτέρω 

δικαίωµά του. 

 

Ά ρ θ ρ ο 20ο   

Λύση της µίσθωσης 

 

Η σύµβαση µίσθωσης λύεται υποχρεωτικά µε την πάροδο του χρόνου για την οποία συµφωνήθηκε. 

Προφορική ή σιωπηρή παράταση της µίσθωσης ή αναµίσθωση ρητώς αποκλείεται. 

Πριν από τη συµβατική λήξη η µίσθωση λύεται: 

-  Αυτοδικαίως λόγω νοµικής ανικανότητας του µισθωτή. 

- ∆ικαίωµα για µονοµερή λύση της σύµβασης έχει ο ∆ήµος όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του 

µισθίου. 

- Σε περίπτωση που ο µισθωτής  στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της επιχείρησής του, ή επιβληθούν 

σ’αυτόν οποιοιδήποτε νοµικοί περιορισµοί. 

-Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης για παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και για λόγους που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας ή άλλος νόµος. 

 Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης από το ∆ήµο εξαιτίας συµβατικής παράβασης του µισθωτή, θα έχει 

τις  παρακάτω συνέπειες: 

- Την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ως ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζηµία, χωρίς 

συµψηφισµό µε οφειλόµενα µισθώµατα. 
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- Ότι καθίστανται απαιτητά και ληξιπρόθεσµα και τα άληκτα µισθώµατα  

Κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση σε βάρος του ∆ήµου  δεν γεννάται σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης 

της µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και εξαιτίας βίαιης διακοπής της µισθωτικής σύµβασης, ακόµη 

και αν οι λόγοι της καταγγελίας ή της λύσης αφορούν το ∆ήµο. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  21ο   

 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια 

της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

καταστήµατος του ∆ήµου Τρικκαίων, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆.Ε Κόζιακα , στο κατάστηµα της 

Τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου. 

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr  και στο πρόγραµµα  

«∆ιαύγεια». 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί  σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα 

βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.       

 

Ά ρ θ ρ ο  22ο   

 Επανάληψη της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης  του ∆ηµοτικού συµβουλίου όταν: 

 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το ∆ηµοτικό συµβούλιο ή την 

αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια 

της δηµοπρασίας 

 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο  
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πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εµπρόθεσµα για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 

αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό, το οποίο 

µπορεί να  µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου.  

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου αναφεροµένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας 

της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούµενη δηµοπρασία. 

 

Ά ρ θ ρ ο  23ο   

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου Τρικκαίων, ∆ιεύθυνση 

Ασκληπιού 18-Τρίκαλα.Τηλέφωνο  2431351113 κ.Νταλάση Αικατερίνη. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

 

 

 

                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

                                                      ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
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