ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84/2017
Περίληψη
Περί καθορισµός των όρων διακήρυξης
εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης
Στην Αγία Φωτεινή σήµερα την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
∆ηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµαρίου, υπό
την προεδρία του κ. Παντελή Μουρτζανού, µετά από την αριθµ. 3709/25-7-2017 έγγραφη
πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα σε καθένα από τα µέλη της ΟΙΚ.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι κ.κ.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μουρτζανός Παντελής
Σταθωράκης Γεώργιος
Φραγκιουδάκης Μενέλαος
Σηµαντήρας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κλάδος Βασίλειος
2. Ψαρουδάκης Εµµανουήλ
3. Λίτινας Ιωάννης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το νόµο ο Πρόεδρος της ΟΙ.Ε. κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο ο υπάλληλος του ∆ήµου κ.
Μανουσάκης Μιχαήλ για την τήρηση των πρακτικών της ΟΙΚ.Ε. ∆ήµου κ. Μανουσάκης Μιχαήλ για
την τήρηση των πρακτικών της ΟΙ.Ε.
Ο πρόεδρος ανακοινώνει το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που είναι ο καθορισµός των όρων
διακήρυξης για την εκµίσθωση ακινήτου.
Το ∆.Σ. µε την 109/16 απόφαση του ενέκρινε την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 500,00 m2
περίπου στην θέση ΑΣΦΕΝΤΙΛΗ∆ΕΣ της Τ.Κ. Πλατανίων της ∆.Ε. Κουρητών προκειµένου να
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας. Ο τρόπος εκµίσθωσης
προτείνεται να γίνει µε ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω :
α) Την εκµίσθωση του ∆ηµοτικής έκτασης στην θέση ΑΣΦΕΝΤΙΛΗ∆ΕΣ της Τ.Κ. Πλατανίων της ∆.Ε.
Κουρητών προκειµένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας.
β) Να καθορίσουµε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της ΟΙ.Ε. και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 1-5 και 7 του Π.∆. 270/81 και 72 του
Ν.3852/10 και την ανωτέρω εισήγηση, εξέδωσε οµόφωνα την 84/2017 απόφασή της ως εξής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Την εκµίσθωση του ∆ηµοτικής έκτασης στην θέση ΑΣΦΕΝΤΙΛΗ∆ΕΣ της Τ.Κ. Πλατανίων
της ∆.Ε. Κουρητών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας
2) Καθορίζει του όρους διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού ως κάτωθι :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισµός θα είναι ανοικτός, φανερός και προφορικός και θα γίνει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα την 28/8/2017 και ώρα 12:00- 13:00 µµ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη
και υπογραφή της σύµβασης. διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε
περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η µίσθωση θα είναι διάρκειας 7 ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
µίσθωσης έως το 2024. Η πληρωµή των ενοικίων θα γίνεται µία φορά το έτος και θα
αναπροσαρµόζεται κάθε έτος σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΛΣΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου τα υπέρ αυτού δουλείας,
τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από
κάθε καταπάτηση, αλλιώς τιµωρείται µε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού δια την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση , ουδέ δια την ύπαρξη
οιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος , ούτε την λύση της µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο µισθωτής υποχρεούται µετά τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο .
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η σιωπηρά αναµίσθωση ως και υπερεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆εν επιτρέπεται στον µισθωτή να µεταβάλλει την υφιστάµενη µορφή του µισθίου µε
προσθήκη ή αφαίρεση τµηµάτων του.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει από το µισθωτή διαρρύθµιση του εσωτερικού
χώρου να γίνει µε τέτοιο τρόπο που να µην γίνουν επεµβάσεις στην υφιστάµενη µορφή
του.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Μετά την λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να το παραδώσει στην αρχική του
µορφή.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 100,00 €.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τη γραµµατεία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. ∆ιεύθυνση Αγία Φωτεινή Ρέθυµνο 74061.
Τηλέφωνο 2833340218 FAX 2833340219
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως της ΟΙΚ.ΕΠ. όταν:
α) δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης.
β) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας
γ) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει
τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο
µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός
εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη,
ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν,
δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
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.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του
δήµου και στο site του ∆ήµου.
Σχετική η 109/2016 απόφαση του ∆.Σ.
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