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ΜΞΛΞΡ ΚΑΙΦΜΘΑΡ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
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Λαγνύια 3 - 11 -2021
Αξηζ.πξση.: 20952

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 2ηρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ
ΑΚΙΝΗΣΩΝ 3&4 ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςε:
1)
2)
3)
4)
5)

ην άξζξν 72 ηνπ Μ.3852/2010
ην άξζξν 192 ηνπ ΔΙΙ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΟΔ 270/81
ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Μ. 4242/2014
ηηο αξηζ.43&44 /01-10-2020 (ΑΔΑ:6ΙΓΕΦ1Μ-ΛΓΝ & ΥΓΜ2Φ1Μ-7ΔΘ)απνθάζεηο
ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
6) ηηο αξηζ.218&219 /27-10-2020 (ΑΔΑ:ΥΤΥΗΦ1Μ-Ξ68 & Φ6Ξ9Φ1Μ-Δ4Θ)απνθάζεηο
Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
7) ηελ αξηζ. 281/17.08.2021 (ΑΔΑ:ΦΡΤΖΦ1Μ-9ΘΕ) απόθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ,κε
νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο
8) ηελ αξηζ. 365/26.10.2021 (ΑΔΑ:6ΣΙΦ1Μ-ΑΦΟ) απόθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ,κε
νπνία δηαπηζηώζεθε ην άγνλν θαη απνθαζίζηεθε ε επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο.

ηνπ
ηνπ
ηελ
ηελ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε

Λε πιεηνδνηηθή θαλεξή επαλαιεπηηθή δεκόζηα δεκνπξαζία ηελ εθκίζζσζε ησλ 3&4 θαηαζηεκάησλ
ηεο Δεκνηηθήο αγνξάο εκβαδνύ 31,60 & 44,00 η.κ. αληίζηνηρα.
Άπθπο 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.
Ξη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Οάζα 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
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δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ 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. α πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη
εθ' απινύ ράξηνπ.
Άπθπο 2ο
Η δημοππαζία θα διεξασθεί ζηο παλαιό Δημαπσείο πάπηηρ πος βπίζκεηαι ζηην
κενηπική πλαηεία πάπηηρ, ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ διαγωνιζμού ηην
12/11/2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10:00 έωρ 11:00 (10:00-10:30 ςποβολή
δικαιολογηηικών-10:30-10:45 έλεγσορ δικαιολογηηικών & 10:45-11:00 ςποβολή
πποθοπικών πποζθοπών). (ηην ςποβολή ηων οικονομικών πποζθοπών ζςμμεηέσοςν
μόνο όζοι έγιναν δεκηοί καηά ηον έλεγσο ηων δικ/κων).
Άπθπο 3ο
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο ζε πξσηόηππα έγγξαθα:
1. Φο 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 408,00 € 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 Ρπάξηεο.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ρξέε πξνο ην Δεκόζην
4.Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΕΦΙΑ από ηνλ θνξέα ππαγσγήο ηνπ πξνζθέξνληα όηη δελ νθείιεη
εηζθνξέο.
Ρε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εηαηξεηώλ Ξ.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Ο.Ε. ηα δηθ/θα ησλ παξ. 2,3 &
4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όινπο ηνπ εηαίξνπο.
Ρε 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.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ Ρπάξηεο εάλ ε κίζζσζε δηαιπζεί πξόσξα
από νπνηαδήπνηε αηηία νθεηιόκελε ζε ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή θαη αθόκε ζε πεξίπησζε πνπ θαηά
ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην, παξακείλεη απηόο
νθεηιέηεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ από ηελ κίζζσζε.
Άπθπο 4ο
Φο θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 340,00€, κεληαίσο
Άπθπο 5ο
Ξ 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.
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Ξη 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.
Άπθπο 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.
Ξ 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.
Άπθπο 7ο
Ξ 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.
Άπθπο 8ο
Ξ 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.
Λεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε
νξηζηηθά.
Η ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κηζζσηή ζα γίλεη αθνύ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία απνβνιήο από ην κίζζην ηνπ πξνεγνύκελνπ κηζζσηή.
Άπθπο 9ο
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη γηα 5 έηε
ν 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.
Άπθπο 10ο
ν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαίεο δόζεηο θαη κέρξη ηηο 5ε θάζε κελόο ζηελ ηακεηαθή
ππεξεζία ηνπ Δήκνπ Ρπάξηεο κε απόδεημε είζπξαμεο.
Ρε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ από ηνλ κηζζσηή κέρξη 3 κήλεο ,απηόο
ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο ρσξίο δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη ρξήζε ηεο εγγπεηηθήο.
Λείσζε 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.
Άπθπο 11ο
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Ξ 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.
Η ζύλδεζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θαζώο θαη ε θαηαλάισζε απηώλ βαξύλεη ηνλ
κηζζσηή.
Άπθπο 12ο
Ξ κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ
νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Άπθπο 13ο
Ρησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο.
Άπθπο 14ο
Ξ Δήκoο δεv επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηoπ
κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.
Άπθπο 15ο
Ιάζε νθεηιή ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή ηνπ κηζζσηή εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Μόκνπ 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 ηνπ
κηζζσηή είλαη ε ζρεηηθή βεβαησηηθή θαηάζηαζε ηνπ Δήκνπ ζπλνδεπόκελε κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Άπθπο 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 Ο.Δ. 270/81, σο αξκόδηα δηθαζηήξηα ζεσξνύληαη απηά ηεο πόιεσο Ρπάξηεο.
Άπθπο 17ο
1. Λεηαβίβαζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ηεο κίζζσζεο απηήο από ηνλ κηζζσηή, νιόθιεξε ή κεξηθή ζε
ηξίην απαγνξεύεηαη.
2. Η ζύζηαζε από ην κηζζσηή πξνζσπηθήο εηαηξείαο εθκεηάιιεπζεο ηεο παξνύζαο κίζζσζεο είλαη
ζηελ θξίζε ηνπ Δεκνηηθνύ Ρπκβνπιίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη θαη εμαζθαιηζηηθνύο όξνπο θαη κπνξεί
λα αξλεζεί ηειεζίδηθα.
3. Ξ κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηκειείηαη πξνζσπηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ γηα ζνβαξό ιόγν λα νξίδεη εγγξάθσο ζην Δεκνηηθό Ρπκβνύιην θαηάιιειν
πξόζσπν.
4. Ξ Δήκνο κπνξεί λα ιύζεη ηελ κίζζσζε θεξύζζνληαο έθπησην ην κηζζσηή, εάλ δηαπηζησζεί όηη
απηόο έπαςε λα επηκειείηαη πξνζσπηθά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Άπθπο 18ο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ
πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Ξηθνλνκηθή 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.
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Ρηελ 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.
Άπθπο 19ο
Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Δήκνο δελ ππνρξενύηαη ζε θακηά επηζθεπή ή ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνύ.
Ξ 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 αξλεηηθή πεξίπησζε , νη επηζθεπέο απηέο γίλνληαη
ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή από ην Δήκν ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Ρπκβνπιίνπ.
Ξ 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.
Άπθπο 20ο
Οεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί πέληε πιήξεο εκέξεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο, ζην ζπλήζε ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ θαη ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ππό
εθκίζζσζε αθηλήηνπ.
Άπθπο 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.
Άπθπο 22ο
Οιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν ηεο Ξηθνλνκηθήο Σπεξεζίαο, εκέξεο
Δεπηέξα έσο Οαξαζθεπή θαη ώξεο 08.00 έσο 14.00. Δηεύζπλζε: Λαγνύια, θαη ζηα ηει.
2731361102 & 2731 361106.
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