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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΥΩΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΤΣΡΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππφςηλ:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.4497/2017 θαη ην ΠΔ 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη΄’ εθπνίεζηλ ή
εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ».
2. Τoλ Μ. 3852/2010 (ΦΕΙ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Μέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Ιαιιηθξάηεο», ην
άξζξν 194 ηνπ ΔΙΙ (Μ3463/06), ην Μ4555/2018 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Τν

Β.Δ.

17.5/15.6.59 (ΦΕΙ 114/59 ηεχρνο Α') & Μ4270/2014 (Α΄ 143) & Μ 4446/2016

4. Τελ ππ’αξηζκ. 88/2022 ΑΓ ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
5. Τελ ππ’αξηζκ. 263 /2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ
Σπάξηεο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο Δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.
6. Τελ αξ. Α519/15.06.2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
7. Τo 22REQ010706739 2022-06-07 πξσηνγελέο αίηεκα .
8. Τελ απφ 15/06/2022 έγθξηζε ηεο Μνκηθήο Υπεξεζίαο Δήκνπ Σπάξηεο
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ

ΟΣΙ:

Εθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε κίζζσζε απφ ην Δήκν Σπάξηεο ρψξσλ γηα ηε
δηεμαγσγή εκπνξνπαλήγπξεο Λπζηξά κε ηνπο εμήο φξνπο:
Άπθπο 1ο

Η εκπνξνπαλήγπξε Λπζηξά είλαη παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε, απνηειεί ζεζκφ
πνιηηηζηηθφ, εκπνξηθφ θαη ςπραγσγηθφ ηνπιάρηζηνλ 400 εηψλ γηα ηελ Ινηλφηεηα
Λπζηξά θαη γεληθφηεξα γηα ην Δήκν καο. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή,
πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή, γηα ηελ ελνηθίαζε

ρψξσλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ

ηδηνθηεηψλ γηα ηε δηεμαγσγή εκπνξνπαλήγπξεο Λπζηξά.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε ηφπν, εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ
Δήκαξρν, ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο
θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.

Άπθπο 2ο
Οη πξνο ελνηθίαζε ρψξνη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηδηνθηεηψλ ζηελ Τνπηθή Ινηλφηεηα
Λπζηξά ζα πξέπεη:


λα γεηηληάδνπλ κε ην δεκνηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ (ρψξνο Λπεδεζηελίνπ),
έκπξνζζελ απηνχ θαη θαηά κήθνο ηεο δεκνηηθήο νδνχ κέρξη ηελ Ε.Ο.
Σπάξηεο – Λπζηξά θαη

θαηά κήθνο ηεο Ε.Ο. Λπζηξά – Σπάξηεο απφ ην

Λνπζείν Φσηνγξαθηθψλ κεραλψλ έσο ην θάκπηλγθ Ιαζηάλε θαη πιεζίνλ
Θ.Μ. Αγίνπ Θσάλλε Πξνδξφκνπ.


Ο ρψξνο/ξνη ελνηθίαζεο (ζπλνιηθά φιεο νη πξνζθνξέο ) λα είλαη απφ
ηνπιάρηζηνλ 8 ζηξ. κε ην αλψηαην ηα 30 ζηξέκκαηα .



Οη ηδηνθηήηεο ηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ δαπάλε γηα ην ζρέδην ειεθηξνιφγνπ
εγθαηαζηάηε γηα θάζε παξνρή ΔΕΔΔΗΕ θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
πηλάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη θαηά ηε
δηάξθεηα φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο κίζζσζεο .



Γηα παξνρέο, χδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ
απνθιεηζηηθά αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο αιιά εμππεξεηνχλ θαη άιιεο,
ηδησηηθέο αλάγθεο, νη ηδηνθηήηεο ηνπο ζα αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή φισλ ηηο
δαπαλψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο
κίζζσζεο. Απηφ ζα δειψλεηαη θαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ πξνζθνξά
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο ηνπο .

Άπθπο 3ο
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γιακήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ

Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ,
Επαγγειηζηξίαο 83-91, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, ππφςε ηνπ Τκήκαηνο Εζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο εληφο
πξνζεζκίαο

είθνζη

εκεξψλ

απφ

ηελ

ηειεπηαία

δεκνζίεπζε

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο.
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαηά ηελ
πξψηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Μ.1599/1986 , κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε απνδνρή
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
2. Τίηινη ηδηνθηεζίαο ζε απιά αληίγξαθα απηψλ (ζπκβφιαην ή Ε9 ή κηζζσηήξηα
θ.ιπ.)
3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, Αζθαιηζηηθή Ελεκεξφηεηα ΕΦΙΑ απφ ηνλ θνξέα
ππαγσγήο ηνπ πξνζθέξνληα φηη δελ νθείιεη εηζθνξέο θαη Δεκνηηθή
ελεκεξφηεηα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
4. Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α)Τερληθή έθζεζε ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο, ε επηθάλεηα, ε
ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ πξνζθέξεηαη
β)Υπεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία
λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
αθηλήηνπ θαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
γ)Τνπνγξαθηθφ

δηάγξακκα

ηνπ

ππφ

κίζζσζε

ρψξνπ

ή

δηάγξακκα

εληνπηζκνχ αθηλήηνπ ηεο google ή ηπρφλ ππάξρνλ ΙΑΕΙ .
5. Υπεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα φηη αλαιακβάλεη ηελ δαπάλε γηα ην ζρέδην
ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε γηα θάζε παξνρή ΔΕΔΔΗΕ θαζψο θαη ηελ
ζπληήξεζε

ησλ

πηλάθσλ

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ιεηηνπξγίαο

ηεο

εκπνξνπαλήγπξεο θαη φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο κίζζσζεο.
6. Γηα ηηο παξνρέο, χδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ
απνθιεηζηηθά αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο αιιά εμππεξεηνχλ θαη άιιεο,
ηδησηηθέο αλάγθεο, νη ηδηνθηήηεο ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε
κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο

ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη

αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη, φιεο ηηο δαπάλεο ησλ παξνρψλ, ζην ζχλνιφ
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο κίζζσζεο.

Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ζα αθνξνχλ θαη ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο.

Σε

πεξίπησζε

κηζζσκέλεο

έθηαζεο

ζε

ηξίηνπο,

ηα

αλσηέξσ

δηθαηνινγεηηθά ζα αθνξνχλ θαη ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο κηζζσηέο. Σηελ
πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη

ππνρξεσηηθά κηα ππεχζπλε

δήισζε, κε

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε
ε ζχκθσλε γλψκε ππνκίζζσζεο ηεο έθηαζήο ηνπ, απφ ηνλ κηζζσηή ζηνλ Δήκν
Σπάξηεο,
θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΔ 270/81, ε νπνία κε επηηφπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί
ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρψξσλ, πεξί ηνπ αλ ηαχηα πιεξνχλ
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ησλ κηζζσκάησλ ησλ θαηάιιεισλ
ρψξσλ. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο
ιήςεσο

ησλ

πξνζθνξψλ.

Οη

ιφγνη

απνθιεηζκνχ

ελφο

ζπκκεηέρνληνο

αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε εθηίκεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο
ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ
εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ
Σηε ζπλέρεηα ν δήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο,
θαιψληαο κε απνδεηθηηθφ, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κφλν εθείλνη ησλ νπνίσλ νη
ρψξνη θξίζεθαλ θαηάιιεινη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξψηεο θάζεο θαη πιεξνχλ
φιεο ηηο πξνππνζέζεηο (άξζξν 5, παξ.4 Π.Δ.270/1981). Οη ελδηαθεξφκελνη ζα
πξέπεη λα παξεπξεζνχλ απηνπξνζψπσο ή αληηπξφζσπνη απηψλ κε ηα αλάινγα
έγγξαθα εμνπζηνδφηεζεο, ηα νπνία ζα πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ . Σε απηή ηε θάζε δίλνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθνξηθά,
θαηά

αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο. Ιαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο

ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ κεηνδφηε/κεηνδφηεο θαη ηνλ εγγπεηή/εγγπεηέο.
Άπθπο 4ο
Οπδείο γίλεηαη δεθηφο ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ δελ πξνζαγάγεη γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, εγγπεηηθή επηζηνιή (γξακκάηην
ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο), πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ πξνζθεξφκελνπ κηζζψκαηνο, γηα φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα κίζζσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα .

Η

εγγχεζε

ζπκκεηνρήο

ζηε

δεκνπξαζία

επηζηξέθεηαη

α)

ζηνλ

ηειεπηαίν

κεηνδφηε/ηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη β) ζηνπο ππφινηπνπο
κεηέρνληεο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 5ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο/κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή,
ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ Δήκν, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 197, 198 ηνπ Αζηηθνχ Ιψδηθα.
Άπθπο 6ο
Η ππνβνιή πξνζθνξψλ θαηά θαλέλα ηξφπν δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε ή αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε
νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ζχκβαζε, λα καηαηψζεη, λα
αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα θέξεη θακία επζχλε
γηα ηελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα
θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Πξνζθέξνληεο.
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο/κεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε,
απφ ηε κε έγθξηζε, ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ
δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα, ή απφ ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δήκνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ θάπνην λνκηθφ
ή θάπνην πξαγκαηηθφ θψιπκα ή απφ νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ επηθέξεη ηελ κε
δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ κίζζσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ην Δήκν θαη κε απνηέιεζκα ηε κνλνκεξή ιχζε ηεο
ζχκβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δήκνπ.
Άπθπο 7ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο/κεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ
απηφ ηεο πξνεγνχκελεο.

Λεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη
φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) πξσηφηππα αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ
παξαιακβάλνπλ απφ έλα ν θάζε ζπκβαιιφκελνο, έλα ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Δήκνπ θαη έλα ε αξκφδηα Δ.Ο.Υ.
Άπθπο 8ο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ

ηελ

ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ιήγεη ζηηο 30-09-2022.
Άπθπο 9ο
Τν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ησλ δηθαηνχρσλ. Τν
κίζζσκα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.
Άπθπο 10ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα
φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο απηφ
απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε.
Άπθπο 11ο
Ο Δήκνο ππνρξενχηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ηνπο ρψξνπο
ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ηνπο παξέιαβε.
Άπθπο 12ο
Σε πεξίπησζε λνκνζεηηθήο ή άιιεο δηάηαμεο πεξί απαγφξεπζεο ηεο δηελέξγεηαο
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ιφγσ ιήςεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ
θνξσλντνχ, ζα γίλεηαη απηφκαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο κε λεψηεξε ζπκθσλία ησλ
κεξψλ.
Λε λεψηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ζα θαζνξηζηνχλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
κίζζσζεο, θαζψο θαη αλάινγε κείσζε ηνπ ελνηθίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί
ε δηελέξγεηα εκπνξνπαλήγπξεο κε Μνκνζεηηθή ξχζκηζε αιιά κε πεξηνξηζκνχο, πνπ
ζα αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ππφ ελνηθίαζε αθηλήησλ.
Άπθπο 13ο
Τν πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
(άξζξν 5 παξ. 8 ΠΔ 270/81 θαη 72 παξ. 1ε Μ. 2852/2010). Η Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή, πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο, ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ

έθζεζε ηεο Επηηξνπήο Ιαηαιιειφηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
έιαβε ππφςε ηεο.
Άπθπο 14ο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζηε δεχηεξε θάζε έρεη ζπγθξνηεζεί επηηξνπή
κε ηελ αξηζκ 260/2021 (ΑΔΑ ΩΔΤΟΩ1Μ-27Ζ) απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Άπθπο 15ο
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, βαξχλνπλ ηνλ κεηνδφηε ή ηνπο
κεηνδφηεο.
Άπθπο 16ο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο
πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο, ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο πνπ είλαη ην
δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Δήκνπ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τνπηθήο
Ινηλφηεηαο Λπζηξά, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο θαη ζην ΙΗΛΔΗΣ .
Η Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΚΑΙΩΜΘΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 88/08-06-2022 απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ . Επίζεο
ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο θαη ζην
πξφγξακκα δηαχγεηα.
Άπθπο 17ο
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο απφ ηε
Δ/λζε

Πξνγξακκαηηζκνχ

θαη

Αλάπηπμεο

–

Τκήκα

Επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

Απαζρφιεζεο, θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο πνπ
βξίζθνληαη ζηε Λαγνχια.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηηο αλσηέξσ Δηεπζχλζεηο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή Ινηλφηεηα Λαγνχιαο, ηηο εκέξεο Δεπηέξα - Παξαζθεπή θαη
ψξεο 08.00-14.00. Τειέθσλν 2731361102 θαη 2731361106.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

