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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΥΩΡΩΝ ΘΔΔΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
(ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ)

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Σν ΠΓ 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο
δεκνπξαζηώλ δη΄’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», λ 3852/2010,
ην 194 ηνπ ΓΚΚ (Ν3463/06) θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο .
2. Σo εδαθ. 16, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Ζ ηερληθή ππεξεζία κε ην ππ άξηζ. νηθ.26260/06-12-2018 έγγξαθό ηεο θαινύζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε κίζζσζε ρώξσλ γηα ρξήζε σο ππαίζξησλ ρώξσλ
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (επηβαηηθώλ θαη ειαθξώλ θνξηεγώλ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ
δεκνηώλ, εληόο ηεο πόιεο ηεο πάξηεο. Σν αίηεκα απηό θαηαρσξήζεθε ζην κεηξών
ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζεο κε αξηζκό 18REQ004146177 2018-12-07 .
4. Με ηελ ππ’αξηζκ. 674/12-12-2018 (ΑΓΑ:Ω13ΓΩ1Ν-4ΤΩ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, απνθαζίζηεθε ε κίζζσζε ρώξσλ γηα ρξήζε σο ππαίζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ (επηβαηηθώλ θαη ειαθξώλ θνξηεγώλ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ.
Με ηελ αξ.πξση. 285735π.ε.2018/22-01-2019 (ΑΓΑ:ΩΜΨΞΟΡ1Φ-ΒΘ3) απόθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ δηαπηζηώζεθε ε
λνκηκόηεηα αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε .
5. ηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ
Κ.Α. 70-6231.001 κε ηίηιν «Δνοικίαζη σώπων θέζεων πάπκινγκ» πνζνύ 60.000,00€ ,από
ηα νπνία έρνπλ δεζκεπηεί ηα 40.000,00€ κε ηελ α/179/20.02.2019 ΑΑΤ γηα ην ιόγν απηό.
6.

Με ηελ 30/2019 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηνπ

δηαγσληζκνύ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 70-6231.001 κε ηίηιν «Δλνηθίαζε ρώξσλ ζέζεσλ πάξθηλγθ» .

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Δθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Γήκν
πάξηεο θαηάιιεισλ ρώξσλ γηα ρξήζε σο ππαίζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ
[ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄-Τπαίζξηνη ζηαζκνί απηνθηλήησλ- ηνπ ΠΓ 455/76 (ΦΔΚ 169 Α΄), όπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη] (επηβαηηθώλ θαη ειαθξώλ θνξηεγώλ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ
δεκνηώλ κε ηνπο εμήο όξνπο:

Άρθρο 1ο
Η δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι και μειοδοτικι, για τθν μίςκωςθ κατάλλθλων
χϊρων για χριςθ ωσ υπαίκριων χϊρων ςτάκμευςθσ οχθμάτων *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζϋ-Υπαίκριοι
ςτακμοί αυτοκινιτων- του ΡΔ 455/76 (ΦΕΚ 169 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει+
(επιβατικϊν και ελαφρϊν φορτθγϊν) προσ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν .
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί, ςε τόπο, ςε θμζρα και ϊρα που κα οριςτεί από τον Διμαρχο,
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μετά τθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ καταλλθλότθτασ
από τθν αρμόδια επιτροπι.
Άπθπο 2

ο

Για λόγουσ όςο το δυνατό καλφτερθσ ιςοκατανομισ των κζςεων ςτάκμευςθσ που κα
διατεκοφν από τθ μίςκωςθ, εγκρίνει τον νοθτό διαχωριςμό τθσ πόλθσ ςε οκτϊ (8) τομείσ
ωσ εξισ:
ΤΟΜΕΑΣ Ι : Πκωνοσ Αμαλίασ – Κ. Ραλαιολόγου – Λυκοφργου – Λεωνίδου – Πκωνοσ
Αμαλίασ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : Πκωνοσ Αμαλίασ – Αρχιδάμου – Λυκοφργου – Κ. Ραλαιολόγου – Πκωνοσ
Αμαλίασ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ : Λυκοφργου – Αρχιδάμου – Τριακοςίων – Κ. Ραλαιολόγου – Λυκοφργου
ΤΟΜΕΑΣ IV : Λυκοφργου – Κ. Ραλαιολόγου – Τριακοςίων – Λεωνίδου – Λυκοφργου
ΤΟΜΕΑΣ V : Κ. Ραλαιολόγου – Πκωνοσ Αμαλίασ – Λεωνίδου – Λυκοφργου – Ρλατανιςτά
(νότια) – Βυηαντίου – Αναπιρων – Εκνικισ Αντίςταςθσ – Κ. Ραλαιολόγου
ΤΟΜΕΑΣ VI : Κ. Ραλαιολόγου – Εκνεγερςίασ (Ανϊνυμοσ 25) - Ρλαταιϊν - Ορκίασ Αρτζμιδοσ
– Πκωνοσ Αμαλίασ (προεκτ.) - Κ. Ραλαιολόγου
ΤΟΜΕΑΣ VII : Πκωνοσ Αμαλίασ (προεκτ.) – Ακ. Ματάλλα – Των 118 (προεκτ.) – Τριακοςίων
μζχρι ςυμβολι με Αρχιδάμου – Αρχιδάμου – Πκωνοσ Αμαλίασ(προζκταςθ)
ΤΟΜΕΑΣ VIII : Λεωνίδου – Τριακοςίων - Ρλατανιςτά – Λυκοφργου - Λεωνίδου
Σε κάκε ζναν από τουσ τομείσ I, II, III, IV εγκρίνεται θ δθμιουργία μζχρι δφο (2)
ανεξάρτθτων χϊρων ςτάκμευςθσ, με τουλάχιςτον 20 κζςεων ςτάκμευςθσ ζκαςτοσ .
Σε κάκε ζναν από τουσ τομείσ V, VI, VII, VIII εγκρίνεται θ δθμιουργία ενόσ (1) χϊρου
ςτάκμευςθσ για τθν κάλυψθ τουλάχιςτον 20 κζςεων ςτάκμευςθσ.
Οι υπό μίςκωςθ χϊροι δφνανται:
α) Να είναι αςκεπι αδόμθτα οικόπεδα χωρίσ διαμόρφωςθ
ι (εναλλακτικά)
β) Να διακζτουν Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα
οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο
Διαταγι.
ι (εναλλακτικά)
γ) Να πλθροφν αποδεδειγμζνα τισ προχποκζςεισ και να ζχουν εκτελεςτεί όλα τα
απαιτοφμενα ζργα ςε αυτοφσ, με τισ εγκρίςεισ που προβλζπει θ αναφερόμενθ ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο Εγκφκλιοσ Διαταγι, ϊςτε να βρίςκονται ςε άμεςθ ετοιμότθτα για
υποβολι πλιρουσ φακζλου αδειοδότθςθσ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα
ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο
Οι υπό μίςκωςθ χϊροι πρζπει να πλθροφν κατϋ ελάχιςτο τισ προχποκζςεισ του
«ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ» που ακολουκεί.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Είδοσ προςφερόμενου χώρου:
Α ϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Αδόμθτο αδιαμόρφωτο
οικόπεδο

Βϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ Διαμορφωμζνοσ και
αδειοδοτθμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ

Γ ΡΕΙΡΤΩΣΗ Διαμορφωμζνοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ ζτοιμοσ για άμεςθ υποβολι
φακζλου αδειοδότθςθσ

Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ:
- Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να
βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,
IV, V, VI, VII, VIII
- Να ζχει επιφάνεια μεγαλφτερθ των 500
τ.μ.
- Να επιτρζπεται θ χριςθ από πολεοδομικι
άποψθ για αδειοδότθςθ υπαικρίου
ςτακμοφ αυτοκινιτων
- Να ζχει πρόςβαςθ / πρόςωπο ςε οδό του
Σ.Ρόλθσ
- Να μθν υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του
άρκρου 28 του ΡΔ 455/76 και να πλθροί
τουσ όρουσ αυτοφ
- Να παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ ςτο Διμο
να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ /
διαμορφϊςεισ / καταςκευζσ ϊςτε να
αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ Νόμιμθσ
Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/114-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι
Εγκφκλιο Διαταγι)
- Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να
βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,
IV, V, VI, VII, VIII
- Να διακζτει Βεβαίωςθ Νόμιμθσ
Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/114-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι
Εγκφκλιο Διαταγι
- Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ
ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο
κάτοψθσ που ςυνοδεφει τθν άδεια)
Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να
βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,
IV, V, VI, VII, VIII
- Να ζχουν εκτελεςτεί νομίμωσ τα
υφιςτάμενα ζργα και να υπάρχουν οι
απαραίτθτεσ προσ τοφτο αδειοδοτιςεισ και
εγκρίςεισ (π.χ. βεβαίωςθ χριςεων γθσ,
άδεια δόμθςθσ κ.λ.π), κακϊσ και τα
δικαιολογθτικά ζγκριςθσ που προβλζπονται
ςτθν ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ ϊςτε να υφίςταται
ετοιμότθτα για άμεςθ υποβολι φακζλου
για χοριγθςθ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ
Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/114-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι
Εγκφκλιο Διαταγι

- Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ
ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο
κάτοψθσ που ςυνοδεφει τθν άδεια)
Στο παρόν επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ απόςπαςμα Σχεδίου Ρόλθσ Σπάρτθσ ςτο οποίο
επιςθμαίνεται θ νοθτι οριοκζτθςθ των προαναφερομζνων ΤΟΜΕΩΝ (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII).
Άρθρο 3ο
Η δθμοπραςία διεξάγεται ςε δφο φάςεισ ωσ εξισ:
Α. Γιακήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι
(20) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από το Διμο.
Η προςφορά ενδιαφζροντοσ κατατίκεται, ςε φάκελο ο οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ
ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία, ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου Σπάρτθσ (Ευαγγελιςτρίασ
αρ.85-87) προκειμζνου να λάβει αρικμό πρωτοκόλλου. Στθ ςυνζχεια αρμοδίωσ κα
αποςταλοφν οι προςφορζσ ςτθν επιτροπι εκτίμθςθσ θ οποία με επιτόπια ζρευνα, κρίνει
περί τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ακινιτων και περί του αν ταφτα πλθροφν
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ του ακινιτου. Η
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιψθ των προςφορϊν
(άρκρο 5,7,8 του 270/81Ρ.Δ.)
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ:

Η αξιολόγθςθ κα γίνει για κάκε τομζα ανεξάρτθτα και για κάκε περίπτωςθ ανεξάρτθτα.
Μεταξφ των προςφερομζνων ακινιτων εφαρμόηεται θ εξισ ςειρά προτίμθςθσ (κατά
φκίνουςα ςειρά):
1. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Βϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Διαμορφωμζνοσ και αδειοδοτθμζνοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ (πρϊτθ επιλογι)
2. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Γϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Διαμορφωμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ζτοιμοσ
για άμεςθ υποβολι φακζλου αδειοδότθςθσ (δεφτερθ επιλογι)
3. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Αϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Αδόμθτο αδιαμόρφωτο οικόπεδο (Τρίτθ
επιλογι)
Μεταξφ των ακινιτων τθσ περίπτωςθσ Α, προτεραιότθτα ςτθν ςειρά προτίμθςθσ ζχουν
αυτά που κα επιλζξουν οι ιδιοκτιτεσ, με δικζσ τουσ δαπάνεσ, να εκτελζςουν τισ
απαιτοφμενεσ εργαςίεσ / διαμορφϊςεισ / καταςκευζσ ϊςτε να αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ
Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ.
13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι). Αυτό κα το
δθλϊνουν ζξ αρχισ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ.
Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν ζκκεςθ.
Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, μαηί με τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ, αποςτζλλονται ςτο διμο , ο
οποίοσ τισ κοινοποιεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ

Στθ ςυνζχεια ο διμαρχοσ ορίηει θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ , καλϊντασ με
αποδεικτικό, να λάβουν μζροσ ςε αυτιν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν
κατάλλθλα κατά τθ διαδικαςία τθσ πρϊτθσ φάςθσ (άρκρο 5 , παρ. 4 Ρ.Δ. 270/1981).
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να παρευρεκοφν αυτοπροςϊπωσ ι αντιπρόςωποι αυτϊν με
τα ανάλογα ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ, τα οποία κα προςκομίςουν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
διαγωνιςμοφ.
Η αξιολόγθςθ κα γίνει για κάκε τομζα ανεξάρτθτα - ξεκινϊντασ από τον τομζα Ι και
καταλιγοντασ ςτον τομζα VIII,
Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη κεηαμύ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα θαη ηεξείηαη ε ζεηξά
πξνηίκεζεο σο άλσ. Μόλν γηα όζα αθίλεηα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα, ζηελ ίδηα πεξίπησζε, κε

παξόκνηεο πξνππνζέζεηο πξνζθνξάο επηιέγεηαη ην νηθνλνκηθόηεξν αλά κνλάδα
επηθαλείαο(η.κ.) θαη αθνινπζείηαη ε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία πξνζθνξώλ.
Αξρηθά ζην πξαθηηθό θαηαγξάθνληαη αιθαβεηηθά, βάζε επσλύκνπ, νη πξνζθνξέο ησλ
αθηλήησλ, αλά ηνκέα θαη αλά θαηεγνξία αθηλήηνπ.
Μεηέπεηηα ζα δίλνληαη θαλεξά, πξνθνξηθά θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο,
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ θαηάιιεισλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ.
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ κεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν
κεηνδόηε. Γηα λα γίλεη δεθηή νπνηαδήπνηε πξνζθνξά, πξέπεη κεηά ηελ έλαξμή ηεο
δεκνπξαζίαο ην εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο, λα απέρεη θαηά πέληε (5%) ηνπιάρηζηνλ κεηά
ηελ πξώηε πξνζθνξά.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε ή ηνπο κεηνδόηεο θαη ηνλ εγγπεηή ή ηνπο
εγγπεηέο.
Άπθπο 4ο
Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επί ποινή αποκλειζμού θαηά ηελ πξώηε
θάζε ηεο δεκνπξαζίαο θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη :

1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη
έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο
2.

Ννκηκνπνηεηηθά έγξαθα ηδηνθηεζίαο, πξσηόηππνη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ή αθξηβή

αληίγξαθα




ηίηινη ηδηνθηεζίαο,
Δ9,
βεβαίσζε θηεκαηνινγίνπ (εθόζνλ ζηελ πεξηνρή ππάξρεη θηεκαηνιόγην)

3. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν πάξηεο πεξί κε νθεηιήο
4. Φνξνινγηθή, Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα

ΔΦΚΑ,
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ ζα ππνβάιιεη
ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο .

5.

Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη :
Α) Σερληθή έθζεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ε επηθάλεηα , ε ζέζε, ε
ραξαθηεξηζκέλε πνιενδνκηθά ρξήζε ηνπ θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ
πξνζθέξεηαη σο θαησηέξσ:

Ενδεικτικά αναγράφονται :
α) τα πλιρθ ςτοιχεία του εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) του ακινιτου και το ΑΦΜ του.
β) ςε ποιο νοθτό τομζα ανικει το ακίνθτό τουσ, τθ κζςθ του και τθν επιφάνεια του.
γ) Ανάλογα με τθν περίπτωςθ π.χ. :
Γ1) Σε αδόμθτο αδιαμόρφωτο οικόπεδο :
Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του, ο νοθτόσ τομζασ του ο οποίοσ πρζπει να είναι ζνασ από
τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII,
θ επιφάνειά του, πρζπει να είναι μεγαλφτερθ των 500 τ.μ. ,
θ χριςθ του, πρζπει να επιτρζπεται από πολεοδομικισ άποψθσ για αδειοδότθςθ υπαίκριου
ςτακμοφ αυτοκινιτων ( προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια πολεοδομικι
υπθρεςία )
και πρζπει να ζχει πρόςβαςθ /πρόςωπο ςε οδό του Σ.Ρόλθσ

( τυπικά κάποια από αυτά κα επιβεβαιϊνονται από το τοπογραφικό διάγραμμα του
ακινιτου )
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ακίνθτό του δεν υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 28
του ΡΔ 455/76 και ότι πλθροί τουσ όρουσ αυτοφ.
Εξουςιοδότθςθ ςτο Διμο να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ / διαμορφϊςεισ /
καταςκευζσ ϊςτε να αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ
Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ)
εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι).
Θ υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα αναλαμβάνει ο ιδιοκτιτθσ με δικζσ του δαπάνεσ, να εκτελζςει
τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ / διαμορφϊςεισ / καταςκευζσ ϊςτε να αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ
Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ.
13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι).
Γ2) ςε διαμορφωμζνο και αδειοδοτθμζνο χϊρο ςτάκμευςθσ
Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του, ο νοθτόσ τομζασ του ο οποίοσ πρζπει να είναι ζνασ από
τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII ( τυπικά αυτά κα επιβεβαιϊνονται από το
τοπογραφικό διάγραμμα του ακινιτου )
Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ υπαίκριου ςτακμοφ οχθμάτων από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο
Διαταγι
Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο κάτοψθσ που
ςυνοδεφει τθν άδεια)
Γ3) ςε διαμορφωμζνο χϊρο ςτάκμευςθσ ζτοιμο για άμεςθ υποβολι φακζλου
αδειοδότθςθσ
Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του, ο νοθτόσ τομζασ του ο οποίοσ πρζπει να είναι ζνασ από
τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII ( τυπικά αυτά επιβεβαιϊνονται από το τοπογραφικό
διάγραμμα του ακινιτου )
Να ζχουν εκτελεςτεί νομίμωσ τα υφιςτάμενα ζργα και να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προσ
τοφτο αδειοδοτιςεισ και εγκρίςεισ (π.χ. βεβαίωςθ χριςεων γθσ, άδεια δόμθςθσ κ.λ.π),
κακϊσ και τα δικαιολογθτικά ζγκριςθσ που προβλζπονται ςτθν ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ ϊςτε να
υφίςταται ετοιμότθτα για άμεςθ υποβολι φακζλου για χοριγθςθ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ
Λειτουργίασ υπαίκριου ςτακμοφ οχθμάτων από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα
ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι
Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο κάτοψθσ που
ςυνοδεφει τθν άδεια)
Εξουςιοδότθςθ ςτο Διμο να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ϊςτε να υποβάλλει το
φάκελο για τθ χοριγθςθ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ Λειτουργίασ υπαίκριου ςτακμοφ οχθμάτων
από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι) .
Δηδηθόηεξα θαη ζύκθσλα κε ην ηερληθό παξάξηεκα :
Αθνύ ζα δηαηππώλεηαη επαθξηβώο ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηώζεσλ (Α ΄ ΠΔΡΗΠΣΩΖ: Αδόκεην
αδηακόξθσην νηθόπεδν, Β΄ ΠΔΡΗΠΣΩΖ Γηακνξθσκέλνο θαη αδεηνδνηεκέλνο ρώξνο
ζηάζκεπζεο, Γ ΠΔΡΗΠΣΩΖ Γηακνξθσκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο έηνηκνο γηα άκεζε
ππνβνιή θαθέινπ αδεηνδόηεζεο) εληάζζεηαη ην πξνζθεξόκελν αθίλεην θαη ζα ππνβάιινληαη
απαξαίηεηα επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα δηθαηνινγεηηθά ή ινηπά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ κε
ζαθήλεηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ζηήιε «Διάρηζηεο Απαηηήζεηο» ηνπ
Σερληθνύ Παξαξηήκαηνο, αλάινγα κε ηελ εληαζζόκελε πεξίπησζε.

Β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ
νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
αθηλήηνπ θαη όηη δεζκεύεηαη λα παξέρεη ζην Γήκν θάζε ζηνηρείν ή έγγξαθν πνπ
αθνξά ην αθίλεηό ηνπ θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο λόκηκεο
ιεηηνπξγίαο.

Γ) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα αθηλήηνπ, ζπληαγκέλν από αξκόδην ηερληθό, ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ζύληαμεο, κε απόζπαζκα ζρεδίνπ πόιεσο (ώζηε λα
θαίλεηαη θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ)

Δ) i) Ριςτοποιθτικό μεταγραφισ, ii) Ριςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ
iii) Ριςτοποιθτικό βαρϊν (βεβαίωςθ περί μθ βαρϊν και ελεφκερο άλλων
δεςμεφςεων ι και υποχρεϊςεων), iv) Ριςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων
από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ι κτθματολογικό γραφείο (εφόςον υπάρχει). Τα
ανωτζρω μπορεί να αναγράφονται ςε ζνα πιςτοποιθτικό.

Δ) Τπεύζπλε δήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα
δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα όηη ζην αθίλεηό ηνπ δελ ππάξρνπλ απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο ρξήζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεηό ηνπ επηιεγεί πξνο
κίζζσζε ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε από κεραληθό ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
πνιενδνκηθή λνκνζεζία, απαξαίηεηα πξίλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .
Άπθπο 5

ο

Ουδείσ γίνεται δεκτόσ ςτθν δεφτερθ φάςθ τθσ δθμοπραςίασ, αν δεν προςαγάγει, για τθν
ςυμμετοχι του, ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, εγγυθτικι επιςτολι (γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν & Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ) , ποςοφ ίςου
προσ το 10% του ετιςιου προςφερόμενου μιςκϊματοσ .
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία επιςτρζφεται : α) ςτουσ τελευταίουσ μειοδότεσ
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και β) ςτουσ υπόλοιπουσ μετζχοντεσ, μετά τθν ζγκριςθ
των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ.
Άπθπο 6

ο

Ο τελευταίοσ ι οι τελευταίοι μειοδότεσ υποχρεοφνται να παρουςιάςουν ο κακζνασ
αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και ζτςι
κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Διαφορετικά κθρφςςονται ζκπτωτοι και οφείλουν να αποηθμιϊςουν τον Διμο, ςφμφωνα με
τα άρκρα 197,198 του Αςτικοφ Κϊδικα.
Άπθπο 7

ο

Ο τελευταίοσ μειοδότθσ (ι οι μειοδότεσ) δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ :
α) από τθ μθ ζγκριςθ, των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου
ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα,
β) ι από ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ περί κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ
γ) ι από τθν κακυςτζρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ του Διμου που κα προζρχεται από κάποιο
νομικό ι κάποιο πραγματικό κϊλυμα,
δ) ι από οποιαδιποτε λόγο που επιφζρει τθν μι δυνατότθτα υλοποίθςθσ του ςκοποφ
μίςκωςθσ, με οποιοδιποτε τρόπο από το Διμο και με αποτζλεςμα τθ μονομερι λφςθ τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ από τθν πλευρά του Διμου .
Η απόφαςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ μίςκωςθσ κοινοποιείται ςτον εκμιςκωτι του ακινιτου και
επιφζρει τα αποτελζςματα τθσ, τριάντα (30) θμζρεσ τουλάχιςτον μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ.
Από τθν θμερομθνία αυτι παφει κάκε υποχρζωςθ του Διμου για καταβολι μιςκωμάτων.

Άπθπο 8

ο

Έρνπλ άδεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό θαη νη ηδηνθηήηεο ρώξσλ, νη νπνίνη έρνπλ
ελεξγή ζύκβαζε κε ην Γήκν πάξηεο σο ππαίζξηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Αλ
επηιεγνύλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο θαη ζπκθέξνπλ νηθνλνκηθά νη
πξνζθνξέο ηνπο, ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο, ε λέα ζύκβαζε ζα μεθηλά κεηά ηε ιήμε ηεο
ππάξρνπζαο ζύκβαζεο κε ην Γήκν πάξηεο θαη ε δηάξθεηά ηεο ζα εμαξηάηαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε πνπ εληάζζεηαη ην αθίλεην βάζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο .
Άπθπο 9

ο

Ο τελευταίοσ μειοδότθσ (ι οι μειοδότεσ) υποχρεοφται μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
Διμου Α) να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, άλλωσ και θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του διμου χωρίσ δικαςτικι
παρζμβαςθ.
Β) να προςκομίςει βεβαίωςθ από μθχανικό ςφμφωνα με τθν κείμενθ πολεοδομικι
νομοκεςία, απαραίτθτα πρίν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία να δθλϊνεται από
τον προςφζροντα ότι ςτο ακίνθτό του δεν υπάρχουν αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αυκαίρετεσ
χριςεισ. (άρκρο4Ε)
Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από
ζνα ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ, θ προϊςταμζνθ αυτισ αρχι και ζνα θ αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ο

Άπθπο 10

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη :
1. ηα αθίλεηα ησλ πεξηπηώζεσλ Β θαη Γ, ηα νπνία είλαη αδεηνδνηεκέλα ή έηνηκα πξνο
αδεηνδόηεζε, γηα δέκα ρξόληα, αξρνκέλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζε πεξίπησζε
πνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε.
Ζ αδεηνδόηεζε ζα γίλεηαη είηε από ην Γήκν είηε από ηνπο ηδηνθηήηεο.
2. ηα αθίλεηα ηεο πεξηπηώζεσο Α πνπ νη ηδηνθηήηεο ζα επηιέμνπλ κε δηθέο ηνπο
δαπάλεο, λα εθηειέζνπλ ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο / δηακνξθώζεηο / θαηαζθεπέο
ώζηε λα αδεηνδνηεζεί (Βεβαίσζε Νόκηκεο Λεηηνπξγίαο από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ,
θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ νηθ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΚ51-ΔΞΝ) εθαξκνζηηθή
Δγθύθιην Γηαηαγή), γηα δέκα ρξόληα, αξρνκέλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζε πεξίπησζε
πνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε.
Γηα ηελ αλσηέξσ δηακόξθσζε νη ηδηνθηήηεο ζα έρνπλ πεξηζώξην 1 έηνπο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο (αθνύ ζα πξνζθνκίζνπλ
αλάινγα δηθαηνινγεηηθά ζην Γήκν από ηα νπνία λα πξνθύπηεη αληηθεηκεληθή αδπλακία
κε νθεηιόκελε ζηνπο ίδηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηακόξθσζεο) θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ πξνρσξήζνπλ ζηα αλσηέξσ, ε κηζζσηηθή ζρέζε ζα δηαθόπηεηαη
κνλνκεξώο από ην Γήκν πάξηεο, κε δηαθνπή ηνπ κηζζώκαηνο ρσξίο απνδεκίσζε
θαη κε ηε δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηνπ Γήκνπ από ηνπο ηδηνθηήηεο απνδεκίσζεο,
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 197,198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Σελ παξάηαζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηακόξθσζεο ή ηε δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ηελ απνθαζίδεη ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην.Μεηά ην ηέινο ησλ απαξαίηεησλ δηακνξθώζεσλ, ε αδεηνδόηεζε ζα γίλεηαη
είηε από ην Γήκν είηε από ηνπο ηδηνθηήηεο.
3. ηα αθίλεηα ηηο πεξηπηώζεσο Α πνπ νη ηδηνθηήηεο ζα επηιέμνπλ ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο
λα ηηο θάλεη ν Γήκνο ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα δύο ρξόληα αξρνκέλεο
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο .

Πξέπεη λα γίλεη ε δηακόξθσζε θαη ε αδεηνδόηεζε ησλ ρώξσλ θαη αλ απηό δελ
θαηαζηεί δπλαηό, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή (εληόο ησλ δύν εηώλ) ζε δηαθνπή κηζζσηηθήο ζρέζεο κνλνκεξώο, θαη
δηαθνπή ηνπ κηζζώκαηνο ρσξίο απνδεκίσζε κεηά από απόθαζε ηεο δεκνηηθήο
αξρήο.Μεηά ην ηέινο ησλ απαξαίηεησλ δηακνξθώζεσλ ε αδεηνδόηεζε ζα γίλεηαη είηε
από ην Γήκν είηε από ηνπο ηδηνθηήηεο. Αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηακνξθώζεηο θαη
ηα αθίλεηα πιένλ είλαη έηνηκα πξνο αδεηνδόηεζε ή έρνπλ αδεηνδνηεζεί, ε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο κεηά ηα δύν ρξόληα παξαηείλεηαη έσο δέθα ρξόληα (κεηά από απόθαζε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο) θαη ηζρύνπλ ηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ 10 .
Γεληθόηεξα ζε θάζε πεξίπησζε, αλ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε
ηνπ ζθνπνύ κίζζσζεο, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξήο
ιύζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο από ηελ πιεπξάο ηνπ κε δηαθνπή ηεο κίζζσζεο, ρσξίο
απνδεκίσζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο.
Ζ απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη
επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο, ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο.
Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ.
Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ δηακνξθώζεθαλ ηα αθίλεηά ηνπο (είηε από ηνπο ίδηνπο είηε
από ην Γήκν) θαη είλαη έηνηκα πξνο αδεηνδόηεζε ή αδεηνδνηήζεθαλ, δεζκεύνληαη ζηε δεθαεηή
ζύκβαζε θαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ ν ηδηνθηήηεο ζα νθείιεη απνδεκίσζε ζηνλ
Γήκν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 197,198 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Πέξα από ηελ αλσηέξσ επζύλε
από ηα άξζξα 197 θαη 198 ηνπ αζηηθνύ θώδηθα ζα εθπίπηεη θαη πνηληθή ξήηξα ππέξ ηνπ Γήκνπ
ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη αλά πεξίπησζε κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εθηόο
αλ ην Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.
ε όια ηα ζηάδηα, νη ηδηνθηήηεο όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ
όια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο θαη λα ηνλ δηεπθνιύλνπλ γηα όηη ρξεηαζηεί.
ο

Άπθπο 11

Το μίςκιο κα αναπροςαρμοςτεί μετά το 2ο ζτοσ ( και για κάκε ζτοσ) κατά ποςοςτό 75% τθσ
μεταβολισ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι, του μινα αναπροςαρμογισ ςε ςχζςθ με τον
αντίςτοιχο μινα του προθγοφμενου ζτουσ (απλι δωδεκάμθνθ μεταβολι) επί του εκάςτοτε
καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ, όπωσ προςδιορίηεται από τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία.
Οι αναπροςαρμογζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.
ο

Άπθπο 12

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ
απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο
απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
ο

Άπθπο 13

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ
εθκηζζσηή γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεην ηνπ, νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε
ρξήζε ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξαο βίαο, θ.ι.π. (ε έλλνηα ησλ ζπλήζσλ ρξήζεσλ επί
κηζζώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ είλαη επξύηεξε ησλ θνηλώλ κηζζώζεσλ).
ο

Άπθπο 14

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην δεθαήκεξν έθαζηνπ κήλα ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ην κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
ο

Άπθπο 15

Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 5 παξ.
8 ΠΓ 270/81 θαη 72 παξ. 1ε Ν. 2852/2010). Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξηλ από ηελ
επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ
αθηλήηνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππόςε ηεο. Οη απνθάζεηο ησλ Γήκσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
κίζζσζε αθηλήησλ από ηξίηνπο ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ
πξάμεσλ ησλ Ο.Σ.Α. ( άξζξν 225 λ4555/2018)

Άρθρο 16ο
Η δθμοπραςία (ανά τομζα) επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο εάν δεν
παρουςιάςκθκε κατ’ αυτιν μειοδότθσ, ςε κάποιον από τουσ τομείσ .
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν:
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι επιτροπι ι το δθμοτικό
ςυμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ μειοδότθσ και ο εγγυθτισ του
αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ επίςθσ όταν μετά τθν
κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου
αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ, δζκα (10)
τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ .
ο

Άπθπο 17

Για τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυγκροτεί
επιτροπι από τουσ υπαλλιλουσ :
1. Καλαβρυτινόσ Ανδρζασ, ωσ Ρρόεδροσ
2. Καπετανζα Ραναγιϊτα ωσ μζλοσ
3. Τραγάσ Δθμιτριοσ , ωσ μζλοσ και γραμματζασ
με αναπλθρωματικοφσ (ο πρϊτοσ αναπλθρϊνει κάκε τακτικό μζλοσ που απουςιάηει και
οφτω κακ εξισ) :
1. Ρανόπουλοσ Βαςίλθσ
2. Μανιάτθσ Ραναγιϊτθσ
3. Σμυρνιόσ Γεϊργιοσ
ο

Άπθπο 18

Απαξαίηεηε πξνππόζεζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο
πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, λα έρνπλ εμνθιεζεί από ηνπο κεηνδόηεο.
ο

Άπθπο 19

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ από ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο πνπ είλαη ην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ
Γήκνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ζην ΚΖΜΓΖ .
Ζ Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο «ΛΑΚΩΝΗΚΟ ΣΤΠΟ» θαη ζηε
Γεληθή ησλ Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 674/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ. Δπίζεο πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
πάξηεο θαη ζην πξόγξακκα δηαύγεηα .

ο

Άπθπο 20

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο από ηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία θαη από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πάξηεο .
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη από ηελ
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πάξηεο, εκέξεο Γεπηέξα-Παξαζθεπή θαη ώξεο 08.00-14.00.
Γηεύζπλζε πάξηε, Σειέθσλν 2731361102 ή 2731363360.
Ο Γήκαξρνο
Δπάγγεινο Βαιηώηεο

