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ΠΙΣΙΩΝ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΙ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Έσονηαρ ςπότη:
α) Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 270/1981,
β) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3463/2006,
γ) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010,
δ) Ση με απιθμό 893/2018 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος,
ε) Ση με απιθμό 621/2018 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ με ηην
οποία καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ δημοππαζίαρ,

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Ση
διενέπγεια
μειοδοηικήρ,
θανεπήρ
και
πποθοπική ρ
δημοππαζίαρ, για ηη μίζθυζη σώπος αποθήκεςζηρ ηυν ξύλινυν
ζπιηιών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηιρ πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ ηος
Δήμος και καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να εκδηλώζοςν ενδιαθέπον
ζε πποθεζμία είκοζι (20) από ηη δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ.

Οι όποι ηηρ διακήπςξηρ, ζύμθωνα με ηοςρ οποίοςρ η
επιηποπή θα ενεπγήζει ηη δημοππαζία, είναι οι εξήρ:
Άρκρο 1ο : Περιγραφι του ακινιτου
Σο προσ μίςκωςθ ακίνθτο, που κα επιλεγεί, για αποκθκευτικόσ χϊροσ για τον ογκϊδθ
πάγιο εξοπλιςμό του Διμου (διακοςμθτικά, θλεκτρολογικά κτλ), κα πρζπει να πλθροί,
επί ποινι αποκλειςμοφ, τουσ παρακάτω όρουσ :
α) Απόςταςθ ζωσ 5,00 χλμ. από τθν πόλθ τθσ Σρίπολθσ με εφκολθ πρόςβαςθ.
β) Επιφάνεια 150,00 τ.μ. – 250,00 τ.μ. ςτεγαςμζνοσ χϊροσ.
γ) Υψοσ τουλάχιςτον 6,00 μ.

δ)
ε)
ςτ)
η)
θ)

Περίφραξθ.
υναγερμόσ.
Πόρτα ειςόδου υλικϊν τουλάχιςτον πλάτουσ 4,00 μ. και φψουσ 5,00 μ.
Πόρτα ειςόδου προςωπικοφ τουλάχιςτον πλάτουσ 0,80 μ. και φψουσ 2,10 μ.
Προαφλιοσ ελεφκεροσ χϊροσ τουλάχιςτον 300,00 τ.μ.

ε περίπτωςθ που δεν προςφερκοφν ακίνθτα τα οποία κα πλθροφν τουσ ανωτζρω
όρουσ, αλλά προςφερκοφν ακίνθτα που πλθροφν τουσ όρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ
και κζςθσ, τότε ο Διμοσ κα προβεί ςε εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των εγκαταςτάςεων

Άρκρο 2ο : Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
1.

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι εννζα (9) ζτθ.

2.

Ο εκμιςκωτισ μπορεί να παρατείνει αυτοδικαίωσ τθ μίςκωςθ μζχρι εννζα (9) ζτθ
ακόμα, με γραπτι διλωςθ του προσ τον εκμιςκωτι, ζξι μινεσ πριν λιξει θ
μίςκωςθ. Η χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
και εφόςον ςυμφωνοφν και οι δφο πλευρζσ, μπορεί να παρατακεί εκ νζου για
χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί.

3.

Ο Διμοσ κα μπορεί να εγκαταλείψει το μίςκιο πριν λιξει θ μίςκωςθ, εφόςον δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι για τουσ οποίουσ αρχικά μιςκϊκθκε, αφοφ προθγουμζνωσ
ενθμερϊςει τον εκμιςκωτι τρεισ (3) μινεσ πριν.

4.

Ο εκμιςκωτισ, κα μπορεί να ηθτιςει τθν πρόωρθ αποχϊρθςθ του Διμου
Σρίπολθσ από το μίςκιο, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία.

5.

Αποκλείεται αξίωςθ του μειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι κακυςτζρθςθσ τθσ
εγκατάςταςθσ του Διμου, που κα προζρχεται από κάποιο νομικό ι πραγματικό
κϊλυμα, κακϊσ επίςθσ και θ μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό.

Άρκρο 3ο : Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία
1.

τθν αρχικι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ μποροφν να λάβουν μζροσ φυςικά ι
νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ, κακϊσ και κοινοπραξίεσ, που
ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ ακίνθτα ι είναι νομείσ ακινιτων, τα οποία πλθροφν τισ
προχποκζςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.

τθ μετζπειτα δθμοπραςία μποροφν να ςυμμετζχουν τα ανωτζρω φυςικά ι
νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ, κακϊσ και κοινοπραξίεσ των
οποίων τα ακίνθτα κα κρικοφν κατάλλθλα από τθν αρμόδια επιτροπι.

3.

Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθ δθμοπραςία, πρζπει να προςκομίςει
πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά περί μθ οφειλισ, ζκδοςθσ το πολφ
τριάντα (30) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία τθσ δθμοπραςίασ, ωσ κάτωκι:
Α) Τα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ, από:
(α) το Σμιμα Σαμείου του Διμου Σρίπολθσ,
(β) τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σριπόλεωσ (Δ.Ε.Τ.Α.Σ.),
(γ) το Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Διμου Σρίπολθσ, και

(δ) από το Σμιμα Σαμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ του (ςε
περίπτωςθ που δεν ζχει ζδρα ςτο Διμο Σρίπολθσ).
2) Φορολογικι ενθμερότθτα και
3) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν
ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ. Σο πιςτοποιθτικό αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία
καταβάλλονται ειςφορζσ από τον εργοδότθ, για όλουσ τουσ
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του
ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των διοικοφντων,
που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.). ε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και
των διοικοφντων (δθλαδι των μελϊν του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των
Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.), κα προκφπτει κατά κανόνα: α)
από το καταςτατικό (για τουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ) και β) από
κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο
αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ
ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με
τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. ε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ
προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο
ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν
ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου
ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ,
με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. ε
χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί
με υπεφκυνθ διλωςθ.
Β) Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογθτικά που αναφζρκθκαν ανωτζρω (Άρκ. 3ο παρ. 3.Α) για τα
φυςικά πρόςωπα, τόςο για τθν εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ
αυτισ (δθλαδι των μελϊν του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε.,
όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.),

Άρκρο 4ο : Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, είκοςι (20) θμζρεσ πριν
από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ τθσ Σρίπολθσ κακϊσ και με ανάρτθςθ
τθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Σρίπολθσ.
Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτθν θμεριςια εφθμερίδα «Πρωινόσ
Μοριάσ».

Άρκρο 5ο : Τρόποσ διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ
Η δθμοπραςία κα είναι μειοδοτικι, φανερι και προφορικι και καλοφνται οι
ενδιαφερόμενοι να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.

Η δθμοπραςία χωρίηεται ςε δφο φάςεισ ωσ εξισ:
Α: Διακιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
Οι προςφορζσ ενδιαφζροντοσ (όχι οικονομικζσ), κατατίκενται ςτο Διμο και εν
ςυνεχεία, θ αρμόδια Δθμοτικι Τπθρεςία τισ αποςτζλλει ςτθν επιτροπι του άρκρου 7
του ΠΔ 270/81 (Επιτροπι Εκτίμθςθσ Καταλλθλότθτασ), θ οποία με επιτόπια ζρευνα,
κρίνει περί τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ακινιτων και περί του, αν ταφτα
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η επιτροπι ςυντάςςει ςχετικι
ζκκεςθ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ λιψεωσ των προςφορϊν. Οι λόγοι
αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν ζκκεςθ. Η ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ, μαηί με τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ, αποςτζλλονται ςτον Διμο, ο
οποίοσ τθν κοινοποιεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.
τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ, κα αναγράφονται επακριβϊσ τα ςτοιχεία του
ακινιτου, χωρίσ τθν αξία του.
Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιζχουν:
i. χετικι αίτθςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο,
τοποκεςία ακινιτου, εμβαδό.
ii. Σοπογραφικό διάγραμμα με ςκαρίφθμα κζςθσ ςε απόςπαςμα του ςχεδίου
πόλθσ.
iii. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτιτθ.
iv. Σίτλουσ ιδιοκτθςίασ, κυριότθτασ του ακινιτου.
v. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ, ότι το ακίνθτο είναι απαλλαγμζνο από κάκε
δουλεία και δεν υφίςταται καμία υποχρζωςθ του Διμου για ενδεχόμενεσ
οφειλζσ αυτοφ προσ οιονδιποτε.
vi. Συχόν οικοδομικζσ άδειεσ και λοιπζσ αδειοδοτιςεισ.

Β: Διενζργεια δθμοπραςίασ
1.

τθ ςυνζχεια, ο Διμαρχοσ ορίηει τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ
δθμοπραςίασ, καλϊντασ, με αποδεικτικό, να λάβουν μζροσ ς’ αυτιν, μόνο
εκείνοι των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα κατά τθ διαδικαςία τθσ Αϋ
φάςθσ.

2.

Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία ο κάκε ενδιαφερόμενοσ, αυτοδίκαια,
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.

3.

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςουν ςτθν αρμόδια
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, τα
παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) Σαυτότθτα του φυςικοφ προςϊπου. Εάν ςυμμετζχει νομικό πρόςωπο
οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ ι κοινοπραξία, πρζπει να προςκομίςει
επικυρωμζνο καταςτατικό, το Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, από το

οποίο να προκφπτει θ κατά νόμο δθμοςίευςθ κακϊσ και πρακτικό ςυμμετοχισ
ςτθ ςυγκεκριμζνθ δθμοπραςία.
β) Αυτόσ που μειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν
επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξθ αυτισ,
παρουςιάηοντασ και το νόμιμο πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι
μετζχει για δικό του λογαριαςμό.
γ) Γραμμάτιο παρακατακικθσ, ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, λόγω
εγγυοδοςίασ για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, χρθματικοφ ποςοφ
πεντακοςίων ευρϊ (500,00€) ι ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι Σράπεηασ
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, κα
επιςτραφοφν οι εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ, πλθν αυτισ του τελευταίου μειοδότθ,
που κα κρατθκεί μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ των
υποχρεϊςεων του άρκρου 1, παρ. 4 και 5 τθσ παροφςθσ και θ οποία
καταπίπτει υπζρ του Διμου Σρίπολθσ, εάν ο τελευταίοσ μειοδότθσ αρνθκεί να
υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ.
4.

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατατίκενται για ζλεγχο ςτθν αρμόδια Επιτροπι
μζχρι τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ.

5.

Διενεργείται φανερι και προφορικι μειοδοτικι δθμοπραςία ενϊπιον τθσ
επιτροπισ δθμοπραςίασ.

6.

Κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ το κριτιριο επιλογισ κα είναι θ
οικονομικότερθ προςφορά του ακινιτου (τιμι ανά ακίνθτο).

7.

Η πρϊτθ και ανϊτατθ προςφορά μθνιαίου μιςκϊματοσ, που κα αποτελζςει και
τθν τιμι εκκίνθςθσ τθσ μειοδοτικισ δθμοπραςίασ, κακορίηεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ και ειδικότερα από
διαγωνιηόμενο, ο οποίοσ πρϊτοσ κα αναφωνιςει τθν τιμι που επικυμεί να
εκμιςκϊςει το ακίνθτό του, ςε μθνιαία βάςθ και θ οποία τιμι πρζπει να είναι
ακζραια ςε επίπεδο δεκάδασ τουλάχιςτον.

8.

H διαφορά μεταξφ των προςφερόμενων ποςϊν κατά τθν ϊρα τθσ δθμοπραςίασ,
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των είκοςι ΕΤΡΩ (20,00€) και κα είναι πάντα
ακζραιοσ αρικμόσ ςε φψοσ δεκάδασ τουλάχιςτον.

9.

Σο χαρτόςθμο βαρφνει τον εκμιςκωτι.

10. υντάςςεται πρακτικό, ςτο οποίο γράφονται οι προςφορζσ με τθ ςειρά που
εκφωνικθκαν και με το ονοματεπϊνυμο του εκάςτοτε μειοδότθ.
11. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον μειοδότθ και θ δζςμευςθ αυτι
μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και τελικά
επιβαρφνει τον τελευταίο μειοδότθ.
12. Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται να προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ
δθμοπραςίασ, διαφορετικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ και οφείλει να αποηθμιϊςει το
Διμο, ςφμφωνα με τα άρκρα 197 και 198 του Αςτικοφ Κϊδικα.
13. Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υπζρ
αυτοφ, που προςζφερε το χαμθλότερο ποςό.
14. Σα πρακτικά και το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικοφν από τθν
Οικονομικι Επιτροπι.

15. Αποκλείεται αξίωςθ του μειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι για οιονδιποτε άλλο
λόγο και αιτία, που κα προζρχεται από κάποιο νομικό ι πραγματικό κϊλυμα,
κακϊσ επίςθσ και θ μονομερισ άρνθςι του για προςυπογραφι του μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου.
16. Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τθρουμζνων των
διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρκρο 6ο : Σφμβαςθ
Ο μειοδότθσ, οφείλει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν, τθσ
ςχετικισ με τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ απόφαςθσ, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, να προςζλκει για τθ ςφνταξθ και υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, διαφορετικά μπορεί μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου να κινθκεί δικαςτικι διαδικαςία προάςπιςθσ των ςυμφερόντων του
Διμου. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι
καταρτίςκθκε οριςτικά.

Άρκρο 7ο : Επανάλθψθ Δθμοπραςίασ
1.

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου αν
δεν παρουςιαςτεί κανείσ ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν. τθν
περίπτωςθ αυτι, ςφμφωνα με το άρκρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατι μετά
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με
τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν, θ μίςκωςθ να γίνει με
απευκείασ ανάκεςθ.

2.

Μπορεί, μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ δθμοπραςία
να επαναλθφκεί όταν:
 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι ι το Γενικό Γραμματζα
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι ςφάλματοσ
κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ,
 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ μειοδότθσ δεν
υπογράφει τα πρακτικά,
 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτο τελευταίο μειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ
δεν προςζλκει εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

3.

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του
Δθμάρχου και αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται
όπωσ και θ αρχικι, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τθσ.

4.

Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ αυτϊν που αφοροφν όλουσ τουσ
διαγωνιηόμενουσ.

5.

Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία
προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία.

Άρκρο 8ο : Λοιπζσ Διατάξεισ
1.

Σο ποςό του μιςκϊματοσ που κα προςφζρει ο τελευταίοσ μειοδότθσ, κα
καταβάλλεται από το Διμο προσ αυτόν, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ,
αφοφ προςκομιςκοφν ςτθν αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία τα προβλεπόμενα από
το νόμο δικαιολογθτικά.

2.

Σο μίςκωμα κα καταβάλλεται ανά τρίμθνο και ςτο τζλοσ κάκε τριμθνίασ (άρκρ.
21, Ν.3130/2003), ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου.

3.

Οι τυχόν κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ του Διμου προσ τον ανάδοχο, δεν κα
επιβαρφνονται με προςαυξιςεισ.

4.

Για ενδεχόμενεσ κακυςτεριςεισ ι πικανι άρνθςθ κεϊρθςθσ του χρθματικοφ
εντάλματοσ από τθν Τπθρεςία Επιτρόπου Ελεγκτικοφ υνεδρίου, ουδεμία ευκφνθ
φζρει ο Διμοσ, ο οποίοσ δεν υποχρεοφται για το λόγο αυτό ςε καμία
αποηθμίωςθ. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςκόμιςθσ εκ
μζρουσ του εκμιςκωτι οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που κακιςτά ςφννομθ τθν
απαίτθςι του.

5.

Αν χρειαςτεί να γίνουν καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ϊςτε να καταςτεί το ακίνθτο
κατάλλθλο και λειτουργικό για το ςκοπό που προορίηεται, τότε οι
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο μίςκιο, μετά τθν κακ’
οιονδιποτε τρόπο λφςθσ τθσ προκειμζνθσ μιςκϊςεωσ, κα παραμείνουν επ’
ωφελεία του μιςκίου.

6.

Κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει, εφόςον δεν μπορεί να επιλυκεί με
ςυνεννόθςθ, κα επιλφεται ςτα Δικαςτιρια Σριπόλεωσ.

7.

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ, εφαρμογι ζχουν
οι διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

8.

Σα κθρφκεια δικαιϊματα, τα ςυμβολαιογραφικά ζξοδα και τα τζλθ και τα ζξοδα
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, βαρφνουν τον τελευταίο μειοδότθ.-

Ο Δήμαπσορ Σπίποληρ

Δημήηπιορ Παςλήρ

