ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

πάπηη 06/07/2022
Απιθ. Ππωη.: 11734

2η ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Ρν ΞΓ 270/81 «Ξεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ
δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ».
2. Ρoλ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Γηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», ην
άξζξν 194 ηνπ ΓΘΘ (Λ3463/06), ην Λ4555/2018 θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
3. Ρελ ππ’αξηζκ. 291/2020 (ΑΓΑ:Υ3Π5Υ1Λ-ΘΠΔ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο.
4. Ρελ ππ’αξηζκ. 439 /2020 (ΑΓΑ:ΤΘΖ0Υ1Λ-Ζ7Α) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο , κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.
5. Ρελ ππ’αξηζκ. 59 /2021 (ΑΓΑ:ΥΖΒΚΥ1Λ-ΗΚ6) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο , κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε ην άγνλν ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ε επαλάιεςή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο νη όξνη ηεο 439/2020 Α.Ν.Δ.
6. Ρo αξ.20REQ007887421 πξσηνγελέο αίηεκα θαη ηηο Ξνιπεηήο εγθξίζεηο
Αξ.Ξξ. 3856/30.12.2020 κε ΑΓΑ: 6ΕΖ7Υ1Λ-ΖΙ, ηελ ΑΑ Α14 /11-01-2021
κε ΑΓΑ: ΟΞΒΛΥ1Λ-ΥΜ9 θαη ηελ ΑΑ Α207/11-03-2022 κε ΑΓΑ:6Γ5ΟΥ1Λ-7ΟΥ ζε
βάξνο ηνπ ΘΑ 30-6232.001.
7. Ρελ ππ’αξηζκ. 179 θαη 249 /2022 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Ππάξηεο , κε ηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθε ην άγνλν ηνπ επαλαιεπηηθνύ
δηαγσληζκνύ θαη ε επαλάιεςή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο νη όξνη ηεο 439/2020 Α.Ν.Δ.

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:

Δθηίζεηαη ζε 2ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Γήκν Ππάξηεο
αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ,
Σσξνηαμίαο, πεξεζίαο Γόκεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο σο εμήο:

Άπθπο 1ο
O Γήκαξρνο πξνθεξύζζεη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή 2ε επαλαιεπηηθή
δεκνπξαζία γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνύλ ππεξεζίεο ηεο
Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, Σσξνηαμίαο, πεξεζίαο Γόκεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο
ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο.
Ρν αθίλεην ζα πξέπεη λα πιεξνί γεληθά ηηο πξνδηαγξαθέο ζηέγαζεο ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηώλ, ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνβιεπόκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ γηα ηνπο πξνζεξρόκελνπο πνιίηεο,
Ππγθεθξηκέλα:
1.Λα βξίζθνληαη όζνλ ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ή εληόο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζηε Ππάξηε .
2.Ρν ζύλνιν ηνπ θαζαξνύ εκβαδνύ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνο ελνηθίαζε
ρώξσλ, πξέπεη λα είλαη από 430,00 κ² έσο 500,00 κ² (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη
νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ή ηα ππόγεηα).
3. Νη αλσηέξσ ρώξνη πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 3 αλεμάξηεηνπο
ρώξνπο – αίζνπζεο, λα βξίζθνληαη ζην ηζόγεην, γηα ηελ νκαιή πξόζβαζε ησλ
ΑΚΔΑ

ζύκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Λ.Ν.Θ.

(λ4067/2012-

ΦΔΘ

79Α

/09.04.2012) θαη λα έρνπλ θάπνηα πξόζνςε ζε νδό .
4.Όιεο νη αίζνπζεο-γξαθεία λα βξίζθνληαη ζε εληαίν θηίξην, αλεμάξηεηα από
ηνλ αξηζκό ησλ ηδηνθηεηώλ, (σο ζπγθξόηεκα γξαθείσλ) .
5.Λα πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο δηαξξύζκηζεο, π.ρ. παξεκβάζεηο κε θηλεηά,
κεηαθεξόκελα ρσξίζκαηα, θαηάιιειεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ
πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ, θαζώο θαη λα ππάξρεη δνκεκέλε θαισδίσζε (γηα
εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθηύσλ κεραλνξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο, syzefxis
θ.ι.π.)
6.Νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αξρείνπ
ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, νη νπνίνη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ππόγεην, πξέπεη λα
έρνπλ ηνπνζεηεκέλα, ζηαζεξά ή θηλεηά κεηαιιηθά dexion γηα απνζήθεπζε
θιαζέξ ή θαθέισλ θαη εξκάξηα κε εηδηθέο ξάγεο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ
απαηηείηαη, είλαη ηνπιάρηζηνλ 100,00 ηκ.

7.Λα είλαη απνιύησο έηνηκνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
εληόο 15 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
8.Λα

πιεξνύλ

ηηο

πξνϋπνζέζεηο

θαηαιιειόηεηαο

(ζύλδεζε

κε

δίθηπα

ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο, ΓΔΖ, ΝΡΔ) θαη πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο
θαλνληζκνύο.
9.Υο πξνο ηελ ζέξκαλζε θαη ςύμε, ην ππό κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ζε θάζε αίζνπζα-γξαθείν, ζύζηεκα ειεγρόκελεο ζέξκαλζεο - ςύμεο.
10. Λα επηηξέπεηαη ε άκεζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ σο γξαθείσλ, δηαθνξεηηθά λα
δεζκεπηεί ν ηδηνθηήηεο, εληόο είθνζη εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο νηθνδνκηθήο αδεηάο ηνπ ζε
ρώξνπο γξαθείσλ, αλ ε ρξήζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηζπκεηή, θαη λα
αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηηο δηακνξθώζεηο
πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο .
Άπθπο 2ο
Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γιακήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ. Νη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο
θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο
ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, ππόςε ηνπ Ρκήκαηνο
Δζόδσλ θαη

Ξεξηνπζίαο, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία

δεκνζίεπζε, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.
Νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ
πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1.πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα, ε απνδνρή
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
2.Ρίηινη ηδηνθηεζίαο ζε απιά αληίγξαθα απηώλ ( ζπκβόιαην ή Δ9, θ.ι.π. )
3.Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ΔΦΘΑ από ηνλ
θνξέα ππαγσγήο ηνπ πξνζθέξνληα θαη Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ Γήκνπ
Ππάξηεο.
4.Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α) Ρερληθή Έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο, ε επηθάλεηα,
ε ζέζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξεηαη.
β) πεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην
δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, όηη ην αθίλεην είλαη ειεύζεξν,

θαη πιεξνί ηηο πξνππνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
γ) Ξξνζθόκηζε αληηγξάθνπ λόκηκεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ λα θαιύπηεη ην
ζύλνιν ησλ πξνζθεξόκελσλ ρώξσλ (ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα
πνιενδνκηθή αξρή) ή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο όηη πθίζηαηαη λόκηκα
ην αθίλεην σο πξνο ηνπο πξνζθεξόκελνπο ρώξνπο κεηά ηελ πεξαίσζε
ππαγσγήο ηνπ ζην λ 4495/2017.
δ) Θαηόςεηο θαη ηνκέο ηνπ αθηλήηνπ θιίκαθαο 1:50, ζύκθσλε κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Λένπ Νηθνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ (Λ.Ν.Θ) κε απνηύπσζε
ηεο εζσηεξηθήο δηαξξύζκηζεο.
ε) Ζ ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε δεηνύκελε γηα ηελ άκεζε
ρξήζε ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, δηαθνξεηηθά ν ηδηνθηήηεο,
κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ, ζα δεζκεύεηαη λα κεηαηξέςεη ηελ νηθνδνκηθή ηνπ
άδεηα ζε ρώξνπο γξαθείσλ, αλ ε ρξήζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ
επηζπκεηή, θαη ζα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο
ηνπ ζηηο δηακνξθώζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, εληόο είθνζη
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
5.
6.

Ξηζηνπνηεηηθό ΞΔΑ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο ζε ηζρύ.

θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ ΞΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρώξσλ, πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδεη ην αλώηαην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ
ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10)
εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο ρώξνπ
αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Ζ έθζεζε εθηίκεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο
ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ
εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ
Πηε ζπλέρεηα ν δήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο,
θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ νη
ρώξνη θξίζεθαλ θαηάιιεινη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο (άξζξν 5, παξ.4
Ξ.Γ.270/1981). Νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή
αληηπξόζσπνη απηώλ κε ηα αλάινγα έγγξαθα εμνπζηνδόηεζεο, ηα νπνία ζα
πξνζθνκίζνπλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πε απηή ηε θάζε δίλνληαη
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθνξηθά, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο. Θαηά

ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή.
Άπθπο 3ο
Νπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεύηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ δελ πξνζαγάγεη γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
(γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο

ηξάπεδαο),

πνζνύ

ίζνπ

πξνο

ην

10%

ηνπ

εηήζηνπ

πξνζθεξόκελνπ κηζζώκαηνο .
Από ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγπεηηθήο απαιιάζζνληαη νη ΝΡΑ Α & Β βαζκνύ θαη ηα
ΛΞΓΓ. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία επηζηξέθεηαη α) ζηνλ ηειεπηαίν
κεηνδόηε/ηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη β) ζηνπο ππόινηπνπο
κεηέρνληεο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 4ο
Ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο
ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη
εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Γηαθνξεηηθά θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη νθείιεη λα απνδεκηώζεη ηνλ Γήκν, ζύκθσλα
κε ηα άξζξα 197, 198 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα.
Άπθπο 5ο
Ρν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη

από ηελ Νηθνλνκηθή

Δπηηξνπή (άξζξν 5 παξ. 8 ΞΓ 270/81 θαη 72 παξ. 1ε Λ. 2852/2010). Ζ
Νηθνλνκηθή 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 Θαηαιιειόηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ έιαβε ππόςε ηεο.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξώλ θαηά θαλέλα ηξόπν δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε ή αλάιεςε δέζκεπζεο από ηελ πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε
νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ζύκβαζε, λα καηαηώζεη, λα
αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα θέξεη θακία επζύλε
γηα ηελ πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα
θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο Ξξνζθέξνληεο.
Ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο 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, ή από ηελ θαζπζηέξεζε ηεο

εγθαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή θάπνην
πξαγκαηηθό θώιπκα ή από νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ επηθέξεη ηελ κε δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνύ κίζζσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
από ην Γήκν θαη κε απνηέιεζκα ηε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο από ηελ πιεπξά
ηνπ Γήκνπ.
Άπθπο 6ο
Ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο 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, θαη αθνύ έρεη ηειεηώζεη ηπρόλ πξέπνπζεο εξγαζίεο, 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.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη
νπνίνη

επζύλνληαη

γηα

ην

κεγαιύηεξν

ηπρόλ

νηθνλνκηθό

απνηέιεζκα

ηεο

δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη
όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Άπθπο 7ο
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ( 4 ) ρξόληα, αξρνκέλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα –παξάηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό
θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ Γήκν.
Άπθπο 8ο
Ρν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην δεθαήκεξν έθαζηνπ κήλα ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ δηθαηνύρνπ.
Άπθπο 9ο
Ρν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
Άπθπο 10ο
Ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο. Πε πεξίπησζε παξειεύζεσο απξάθηνπ ηεο εκεξνκελίαο απηήο,
ζεσξείηαη έθπησηνο κε θαηαινγηζκό ησλ πξνβιεπόκελσλ, από ην Λόκν,
θπξώζεσλ.
Άπθπο 11ο

Ρν κίζζην ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά ην 2ν έηνο ( θαη γηα θάζε έηνο) θαηά πνζνζηό
ίζν

κε

ην

πνζνζηό

κεηαβνιήο

ηνπ

ηηκάξηζκνπ

ηνπ

θόζηνπο

δσήο

όπσο

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία γηα ην ακέζσο πξνεγνύκελν
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ρξνληθό δηάζηεκα ( κήλα ) επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ
κηζζώκαηνο θαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 12ο
Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα όξηα
απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε
θάζε θαηαπάηεζε.
Άπθπο 13ο
Ν κηζζσηήο δύλαηαη λα πξνβεί ζε ιύζε ηεο κίζζσζεο πξηλ ηε ζπκβαηηθή
ιήμε ρσξίο θακία απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή γηα θαηαβνιή πεξαηηέξσ
κηζζσκάησλ ή νπνηνπδήπνηε πνζνύ σο απνδεκίσζε θ.ι.π. γηα ηελ πξόσξε ιύζε
ηεο ζύκβαζεο ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο, αλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζίεο :
α) κεηαζηεγαζηνύλ ζε αθίλεην κεξηθήο ή νιηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ
β) παξαρσξεζεί ζηελ ζηεγαζκέλε ππεξεζία ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ
αθηλήηνπ
γ) θαηαξγεζεί ε ζηεγαζκέλε ππεξεζία ή ππαρζεί ζε άιιε
δ) κεηαβιεζεί ε έδξα ηεο ζηεγαζκέλεο ππεξεζίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ζα κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην πνπ ζα κηζζσζεί, ν λένο
θύξηνο αλαιακβάλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πσιεηή από ηελ κίζζσζε ν δε
πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξνηνύ κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη
εγγξάθσο ζηνλ Γήκν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή.
Άπθπο 14ο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζηε δεύηεξε θάζε αξκόδηα είλαη ε επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ πδ 270/81.
Άπθπο 15ο
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη’
απηήλ κεηνδόηεο.
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην

ή

ηελ

αξκόδηα

Γηνηθεηηθή

αξρή

ιόγσ

αζύκθνξνπ

ηνπ

επηηεπρζέληνο

απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ
αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε

ζηνλ

ηειεπηαίν

κεηνδόηε

ηεο

εγθξηηηθήο

επί

ηνπ

απνηειέζκαηνο

ηεο

δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη
ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ νλόκαηη ηνύηνπ
θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ζ 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.
Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά
ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Άπθπο 16ο
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 Ππάξηεο θαη
ζην ΘΖΚΓΖΠ .
Ζ Ξεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΙΑΘΥΛΗΘΝΠ ΡΞΝΠ»
ζύκθσλα κε ηελ αξ. 291/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Δπίζεο ε
πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο θαη ζην
πξόγξακκα δηαύγεηα.
Άπθπο 17ο
Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε .
Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων
Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο από ηελ
Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ Γ. Ππάξηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Καγνύια.

Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, ηηο
εκέξεο Γεπηέξα - Ξαξαζθεπή θαη ώξεο 08.00-14.00. Ρειέθσλν 2731361102 FAX
2731361135-124.
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