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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςε:
1) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010
2) ην άξζξν 192 ηνπ ΔΙΙ θαη ην άξζξν 196 ηνπ Ν4555/18
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 270/81
4) ην αξ. 2040/2020 έγγξαθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο η.θ. Θενιόγνπ.
5) ηελ ππ’ αξηζκόλ 54/09.03.2020 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
6) ηελ 295/2020 (ΧΞΖ6Ψ1Ν-ΥΓΘ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε
ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο.
7) ηελ αξ. 19139/29.09.2020 απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ.
8) Τελ 24/2021 (ΨΘΥ7Ψ1Ν-3ΜΜ) απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
9)
Τελ
αξ.
165/22.09.2021(6ΨΦΙΨ1Ν-ΧΦΠ)απόθαζε
δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Με πιεηνδνηηθή θαλεξή δεκόζηα επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ηελ εθκίζζσζε
ηνπ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο (ηζόγεηαο – δπηηθήο -αίζνπζαο ηνπ ηέσο
θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΤΙ Θενιόγνπ, σο θαησηέξσ:
Άρθρο 1ο
Η δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή , δηεμάγεηαη δε
θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η
δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε
ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο
δηθαηνινγεηηθώλ. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο
νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Επηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο
θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά
εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά
είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε αύηε
κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη
επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην
πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ
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ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην πξσηόηππν λόκηκν
εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό πιεξεμνύζην
ή πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα ππεξεζία , αιιηώο
ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ
ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο
ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα
πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.
Άρθρο 2ο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ζην παιαηό Δεκαξρείν Σπάξηεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο
έδξαο ηνπ Δήκνπ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηελ 18
Οκτωβρίου 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 11:00 έσο 12:00 (11:0011:30 ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ-11:30-11:45 έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ &
11:45-12:00 ππνβνιή πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ).
(Σηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζπκκεηέρνπλ κόλν όζνη
έγηλαλ δεθηνί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθ/θσλ)
Άρθρο 3ο
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ζε πξσηόηππα έγγξαθα :
1. Ψο εγγύεζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ ηακείνπ
παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο
ή βεβαίσζε ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ γηα
παξαθαηάζεζε ζ΄ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε
δεκνπξαζία ή άιιν πνπ λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ ,
νκνινγηώλ Δεκνζίνπ , ηξάπεδαο , ή νξγαληζκνύ θνηλήο σθέιεηαο πνπ
αλαγλσξίδνληαη γηα εγγπνδνζίεο , πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην [1/10]
ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο
ππνινγηδόκελν γηα έλα έηνο , ήηνη 324,00 € πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε πνζνύ ύςνπο δέθα ηεο εθαηό 10%
επί ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε θαη
2. Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα γηα νθεηιέο πξνο ηνλ Δήκν.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ρξέε πξνο ην Δεκόζην
4.Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα νθεηιέο ζε ΕΦΙΑ
από ηνλ θνξέα
ππαγσγήο ηνπ .
Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εηαηξεηώλ Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ηα
δηθ/θα ησλ παξ. 2,3 & 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όινπο
ηνπ εηαίξνπο.
Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία Αλώλπκεο εηαηξείαο ηα δηθ/θα
ησλ παξ. 2,3 & 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όια ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ εληεηαικέλνπ ζύκβνπινπ.
Άρθρο 4ο
Ψο θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 270,00€, κεληαίσο
Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο καδηθήο
εζηίαζεο – (ΙΑΦΕΝΕΘΟ), ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί θαη πξσηλέο θαη
απνγεπκαηηλέο ώξεο σο ην κνλαδηθό θαθελείν ηνπ ρσξηνύ. Ο κηζζσηήο
δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ καδηθήο εζηίαζεο, πέξαλ ηνπ θαθελείνπ, ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ /
πνηώλ θ.ι.π.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο άλεπ ππαηηηόηεηαο
ηνπ κηζζσηή , ε ζύκβαζε ζα ιύεηαη κε απόθαζε Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηή θαη ζα επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή ηνπ
άξζξνπ 3 , ρσξίο άιιε ππνρξέσζε απνδ/ζεο από ην Δήκν.
Άρθρο 5ο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ ζύκβαζε θαη
ζα είλαη αιιειεγγύσο ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ
ζύκβαζεο.
Οη εγγπεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα δηθ/θα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 3 παξ. 2,3 & 4 θαηά ηελ ώξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ καδί κε
ηελ ππνβνιή ησλ δηθ/θσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Άρθρο 6ο
Ιάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε , ε δέζκεπζε δε απηή
κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη
επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε . Γηα λα γίλεη δεθηή
πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην ειάρηζην όξην, ή κεηά ηελ έλαξμή ηεο
δεκνπξαζίαο ην εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο, θαηά πέληε (5%)
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ πξώηε πξνζθνξά.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, αλ δε δηακέλεη ζηνλ ηόπν ηεο δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο, νθείιεη λα δηνξίζεη ππνρξεσηηθά κε πξνθνξηθή ηνπ δήισζε,
πνπ θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά, αληίθιεηό ηνπ, πνπ δηακέλεη ζηνλ ηόπν
απηό, πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο.
Άρθρο 7ο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ
δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν.
Άρθρο 8ο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη
νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο
δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Άρθρο 9ο
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη για 8 έτη.

3

Τν κίζζσκα κεηά ην πξώην έηνο , ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο ζε
πνζνζηό εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηεο κεηαβνιήο ηνπ Δείθηε
ηηκώλ θαηαλαισηή, κόλν ζηε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα
παξακέλεη ζηαζεξό .
Άρθρο 10ο
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαίεο δόζεηο θαη αληί ηηο 5ε θάζε κελόο
ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο κε απόδεημε είζπξαμεο.
Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ από ηνλ κηζζσηή
κέρξη 3 κήλεο ,απηόο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο ρσξίο δηθαζηηθή δηαδηθαζία
θαη ρξήζε ηεο εγγπεηηθήο.
Μείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ιόγσ δεκηώλ ηνπ κηζζσηή ή θαζνξηζκνύ ρακειώλ
δηαηηκήζεσλ ή κε επαξθνύο θίλεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία δελ
επηηξέπεηαη.
Η ηπρόλ απαιιαγή ηνπ κηζζσηή ή άιινπ ζπλππεύζπλνπ από ηπρόλ
αζθεζείζα αγσγή δελ ηνλ απαιιάζζεη από ηηο ζπλέπεηεο πνπ θαζνξίδνληαη
από ηε δηαθήξπμε απηή θαη πεξηζζόηεξν από ηελ θήξπμή ηνπ , σο
εθπηώηνπ.
Άρθρο 11ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ
κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε
θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε,
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Επίζεο ππνρξενύηαη λα δέρεηαη πάληνηε θαη νπνηαδήπνηε ώξα ή εκέξα
έιεγρν θαη επηζεώξεζε από πξόζσπν εληεηαικέλν από ηελ ππεξεζία.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηε ΔΕΗ ην
αληίηηκν
ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο νιόθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
θάζε ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηειώλ θαη θόξσλ θαη νη ινγαξηαζκνί ζα
εθδίδνληαη ζην όλνκά ηνπ θαη όρη ζην όλνκα ηεο ππεξεζίαο.
Άρθρο 12ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην
κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη
ζε απνδεκίσζε.
Σησπεξή αλακίζζσζε
απνιύησο.

ηνπ

Άρθρο 13ο
κηζζίνπ από

ηνλ

κηζζσηή

απαγνξεύεηαη

Άρθρο 14ο
Ο Δήκoο δεv επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε
επηζηξνθή ή κείσζε ηoπ κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ
απoρξώvηoο ιόγoπ.
Άρθρο 15ο
Ιάζε νθεηιή ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή ηνπ κηζζσηή εηζπξάηηεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ πεξί εηζπξάμεσο Δεκνζίσλ εζόδσλ ή
άιιεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα.
Γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε θάζε νθεηιήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή
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ηνπ κηζζσηή είλαη ε ζρεηηθή βεβαησηηθή
ζπλνδεπόκελε κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

θαηάζηαζε

ηνπ

Δήκνπ

Άρθρο 16ο
Γηα όινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία σο θαη ηνλ κηζζσηή άζρεηα
από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ θαη γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηόλ
λα ιπζεί κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/81, σο
αξκόδηα δηθαζηήξηα ζεσξνύληαη απηά ηεο πόιεσο Σπάξηεο.
Άρθρο 17ο
1.Η ζύζηαζε από ην κηζζσηή πξνζσπηθήο εηαηξείαο εθκεηάιιεπζεο ηεο
παξνύζαο κίζζσζεο είλαη ζηελ θξίζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , ην νπνίν
θαζνξίδεη θαη εμαζθαιηζηηθνύο όξνπο θαη κπνξεί λα αξλεζεί ηειεζίδηθα.
2.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηκειείηαη πξνζσπηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηαζηήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ γηα ζνβαξό ιόγν λα νξίδεη
εγγξάθσο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαηάιιειν πξόζσπν.
3.Ο Δήκνο κπνξεί λα ιύζεη ηελ κίζζσζε θεξύζζνληαο έθπησην ην
κηζζσηή, εάλ δηαπηζησζεί όηη απηόο έπαςε λα επηκειείηαη πξνζσπηθά ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Άρθρο 18ο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ
παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Δηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ
επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο
επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο
επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ
ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην
πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν
λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ
δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη
δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα
αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Άρθρο 19ο
Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο , ν Δήκνο δελ ππνρξενύηαη ζε θακηά
επηζθεπή ή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ.
Ο κηζζσηήο έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα ζπληεξεί ην αθίλεην θαηόπηλ
ζρεηηθήο άδεηαο από ηνλ Δήκν, αιιά ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Δήκνπ.
Είλαη όκσο ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάδεη ην θηίξην θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ εάλ απηό ππνζηεί δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη από θαθή ρξήζε θαη ζε
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αξλεηηθή πεξίπησζε , νη επηζθεπέο απηέο γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή
από ην Δήκν ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή
κεηαηξνπή ή εθηέιεζε έξγνπ ζην θηίξην ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ
Δήκνπ , δηαθνξεηηθά απηά θαηεδαθίδνληαη από ην Δήκν δηνηθεηηθά ρσξίο
δηθαζηηθή κεζνιάβεζε ή παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ θηηξίνπ ρσξίο αμίσζε
απνδεκίσζεο ή απαιιαγήο ησλ επζπλώλ θαη ζπλεπεηώλ γηα ηελ παξάβαζε
απηή.
Άρθρο 20ο
Δηαθήξπμε θαη πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε Δηαύγεηα πέληε
πιήξεο εκέξεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ,ζην ζπλήζε
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ, ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ππό εθκίζζσζε
αθηλήηνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
Άρθρο 21ο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ
αξκόδηα είλαη ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. 18/08.02.2021
απόθαζε Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Άρθρο 22ο
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν
ηεο
Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο , εκέξεο Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή . θαη ώξεο 08.00
έσο 14.00 .Δηεύζπλζε: Μαγνύια, θαη ζηα ηει. 2731361102 & 2731
361106.

Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ
ΔΕΔΕΔΗΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ
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