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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Διασειπιζηική Επιηποπή ηος Κληποδοηήμαηορ Θωμά Παμπούκη
ηος Δήμος Σπίποληρ, έσονηαρ ςπότη
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 24 ηος Ν. 4182/2013 (Κώδικαρ
κοινυθελών πεπιοςζιών, ζσολαζοςζών κληπονομιών και λοιπέρ
διαηάξειρ) πος αθοπά ηην εκμίζθυζη ακινήηυν ηυν
κληποδοηημάηυν και
2. Ση με απιθμό 8 /2019 απόθαζη ηηρ Διασειπιζηικήρ Επιηποπήρ ηος
Κληποδοηήμαηορ

Διακηπύηηει
όηι εκηίθεηαι ζε δημοππαζία, η εκμίζθωζη ενόρ ακινήηος, ιδιοκηηζίαρ
ηος Δήμος Σπίποληρ (Κληποδόηημα Θωμά Παμπούκη), ζύμθυνα
με ηοςρ εξήρ όποςρ:
1. Το μίςκιο, είναι το Β2 διαμζριςμα Β’ ορόφου, καταςκευισ ζτουσ 1978,

εμβαδοφ 70,60 τ.μ., που βρίςκεται ςε πολυκατοικία ςτθν οδό Ζαν Μωρεά
11-13 και Δθμθτρακοποφλου 90, ςτο Κουκάκι, ςτθν Ακινα και κα
χρθςιμεφςει ωσ κατοικία.
2. Η μίςκωςθ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα λιγει
Σο πρώτο μιςκωτικό ζτοσ κα ιςχφει μζχρι τθν 31θ
Δεκεμβρίου του θμερολογιακοφ ζτουσ ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ και κα καταβλθκεί
αναλογικά το μίςκωμα μόνο για τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ. Σε περίπτωςθ που το
πρϊτο μιςκωτικό ζτοσ ζχει διάρκεια μικρότερθ από ζξι μινεσ, τότε ο μιςκωτισ
ζχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ για ζνα ζτοσ, με υποβολι
γραπτισ διλωςισ του προσ τον Διμο Τρίπολθσ το αργότερο τζςςερισ μινεσ πριν
λιξει θ μίςκωςθ. Η μίςκωςθ μπορεί να παρατείνεται (ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε

ςτισ 31-12-2022.

ιςχφουςα νομοκεςία), με γραπτι αίτθςθ του μιςκωτι, ςτο Διμο Τρίπολθσ, θ
οποία κα πρζπει να ζχει κατατεκεί τουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν λιξει θ μίςκωςθ ι
θ τυχόν παράταςθ αυτισ και με τθ ςφμφωνθ απόφαςθ τθσ Διαχειριςτικισ
Επιτροπισ.
3. Σο μίςκωμα είναι πλθρωτζο τθν 1θ εκάςτου μιςκωτικοφ μθνόσ, χωρίσ όχλθςθ
από τον εκμιςκωτι, ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Τρίπολθσ για το
Κλθροδότθμα Θωμά Παμποφκθ, που κα δοκεί ςτον μιςκωτι από τον Διμο
Τρίπολθσ.
4. Ελάχιςτοσ όροσ προςφοράσ για τθ μίςκωςθ του ανωτζρω ακινιτου, ορίηονται τα

τριακόςια ΕΤΡΩ (300,00 €) μθνιαίωσ.
5. Σο μίςκωμα, που κα επιτευχκεί ςτθ δθμοπραςία, κα ιςχφει για

όλη την

περίοδο τησ μίςθωςησ.

ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ, το
μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, κατά ποςοςτό 4% επί του εκάςτοτε
καταβαλλόμενου. ε περίπτωςθ που θ μεταβολι του Δείκτθ Σιμών Καταναλωτι
του μινα Νοεμβρίου που προθγείται από τον μινα αναπροςαρμογισ, ςε ςχζςθ
με τον αντίςτοιχο μινα του προθγουμζνου ζτουσ (απλι δωδεκάμθνθ μεταβολι),
όπωσ αυτι υπολογίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), είναι
μεγαλφτερθ του 5%, τότε θ αναπροςαρμογι του μιςκώματοσ κα γίνεται κατά το
ποςοςτό αυτισ τθσ μεταβολισ. ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ, το
μθνιαίο μίςκωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποςό των τριακοςίων
πενιντα ΕΤΡΩ (350,00 €).
6. Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθ δθμοπραςία, πρζπει να προςκομίςει
πρόςφατεσ βεβαιώςεισ και πιςτοποιθτικά περί μθ οφειλισ, (ζκδοςθσ όχι
παλαιότερθσ των τριάντα (30) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία τθσ δθμοπραςίασ),
ωσ κάτωκι:
Α) Σα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιώςεισ περί μθ οφειλισ, από: α) το Τμιμα Ταμείου του Διμου
Τρίπολθσ, β) τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Τριπόλεωσ
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Διμου
Τρίπολθσ, και δ) από το Τμιμα Ταμείου του Διμου τθσ ζδρασ
δραςτθριότθτασ του (ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ζδρα ςτο Διμο Τρίπολθσ).
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. Το 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.). Σε 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.Σ. 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. Σε 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. Σε
χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ.
Β) Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογθτικά που αναφζρκθκαν ανωτζρω για τα φυςικά
πρόςωπα, τόςο για τθν εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ
αυτισ (δθλαδι των μελϊν του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε.,
όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Γ) Σα ίδια δικαιολογθτικά απαιτοφνται και για τουσ εγγυθτζσ του (τόςο
αυτϊν για τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία, όςο και αυτϊν για τθν υπογραφι
του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου).
7. Όποιοσ υποβάλει προςφορά για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να υποβάλει, μαηί
με τθν προςφορά του, το νόμιμο προσ τοφτο πλθρεξοφςιο, αλλιϊσ κεωρείται ότι
ςυμμετζχει για δικό του λογαριαςμό.
8. Όποιοσ ζχει τθν πρόκεςθ να διαγωνιςκεί κατά τθν δθμοπραςία, πρζπει, για να
γίνει δεκτόσ ς’ αυτι, να κατακζςει ςτο Σαμείο Παρακατακθκών και Δανείων,
λόγω εγγυοδοςίασ για τθ ςυμμετοχι του, γραμμάτιο παρακατακικθσ,
χρθματικοφ ποςοφ ίςου με το 5% του ελάχιςτου όρου προςφοράσ,
υπολογιηόμενο για ολόκλθρθ τθ μιςκωτικι περίοδο, ι ιςόποςθ εγγυθτικι
επιςτολι Σράπεηασ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα

(ποςό εγγφθςθσ

630,00€).

Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, κα επιςτραφοφν οι εγγυθτικζσ
ςυμμετοχισ, πλθν αυτισ του πλειοδοτοφντοσ, που κα κρατθκεί μζχρι τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ,
είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει και αξιόχρεο εγγυθτι, για τθν υπογραφι
του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.
9. Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, οφείλει, μζςα ςε οκτϊ (8) μζρεσ, να
κατακζςει ςτο Σαμείο Παρακατακθκών και Δανείων, χρθματικι

εγγφθςθ

ίςθ προσ ΔΤΟ (2) μθνιαία μιςκώματα, ι να προςκομίςει ιςόποςθ
εγγυθτικι επιςτολι Σράπεηασ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα. Η εγγφθςθ αυτι
κα είναι άτοκθ και κα αυξάνεται οςάκισ αυξάνεται το μίςκωμα, ϊςτε να είναι
πάντοτε ίςθ τουλάχιςτον προσ ΔΤΟ (2) μθνιαία μιςκώματα. Σε περίπτωςθ
μείωςθσ μιςκϊματοσ, θ εγγφθςθ παραμζνει ωσ ζχει. Η εγγφθςθ αυτι, καταπίπτει
υπζρ του Διμου Τρίπολθσ, εάν θ μίςκωςθ διαλυκεί πρόωρα από οποιαδιποτε
αιτία, οφειλομζνθ ςε υπαιτιότθτα του μιςκωτι. Επίςθσ, καταπίπτει υπζρ του
Διμου Τρίπολθσ και ςε περίπτωςθ που κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν
αποχϊρθςθ του μιςκωτι από το μίςκιο, παραμείνει αυτόσ οφειλζτθσ
οποιαςδιποτε οφειλισ του από τθ μίςκωςθ.

10. Αυτόσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, οφείλει να προςζλκει με τον εγγυθτι του,
μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, για να υπογράψει το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο που κα
ςυνταχκεί.
11. Σε περίπτωςθ που, αυτόσ που κα αναδειχκεί μιςκωτισ, ακετιςει τθν υποχρζωςθ
του για τθν υπογραφι των ςυμφωνθτικϊν μίςκωςθσ εντόσ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ ι αν παραλείψει να κατακζςει τθν εγγφθςθ που αναγράφεται ςτον
όρο (9) αυτισ τθσ διακιρυξθσ, επιβάλλεται χρθματικι ποινι ίςθ με τρία (3)
μιςκϊματα τθσ προςφοράσ του πλειοδότθ (παρ. 9, άρκρου 24, του Ν.
4182/2013), θ οποία ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ του Νόμου «περί
ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων».
12. Η πρϊτθ δόςθ του μιςκϊματοσ πρζπει απαραίτθτα να προκαταβλθκεί, ςε
αντίκετθ περίπτωςθ, ς’ αυτιν ςυμψθφίηεται θ κατά τον όρο 8 εγγφθςθ.
13. Ο μιςκωτισ, δεν απαλλάςςεται από τθν πλθρωμι του ενοικίου, αν δεν ζκανε
χριςθ του μιςκίου χωρίσ υπαιτιότθτα του Διμου Τρίπολθσ.
14. Ο μιςκωτισ, δεν ζχει δικαίωμα μείωςθσ του μιςκϊματοσ για βλάβθ από κεομθνία
ι άλλθ οποιαδιποτε αιτία που τυχόν κα επζλκει μετά τθν κατακφρωςθ.
15. Ο Διμοσ Τρίπολθσ, δεν ευκφνεται απζναντι ςτον μιςκωτι για τθν πραγματικι
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ενοικιαηόμενο ακίνθτο, οφτε υποχρεϊνεται
από τον λόγο αυτό ςτθν επιςτροφι ι ςτθ μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε ςτθ λφςθ
τθσ μίςκωςθσ.
16. Ο μιςκωτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, είναι
υπεφκυνοσ για κάκε βλάβθ ι φκορά και δεν μπορεί να επιφζρει ουςιϊδεισ
αλλοιϊςεισ ςτο μίςκιο, οφτε να ενεργιςει ςε αυτό μεταρρυκμίςεισ που
μεταβάλλουν τθν αρχικι του ςφςταςθ, οφτε να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό
διαφορετικό, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Διμου Τρίπολθσ.
17. Ο μιςκωτισ, οφείλει να φροντίςει για τθ διατιρθςθ τθσ κατοχισ του μιςκίου και
να αποκροφει κάκε καταπάτθςι του, ζχοντασ όλεσ τισ αγωγζσ του εκμιςκωτι.
18. Ο εκμιςκωτισ, ιτοι ο Διμοσ Τρίπολθσ, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδιποτε
επιςκευι του μιςκίου, ζςτω και αναγκαία. Κάκε επιςκευι ι προςκικθ ςτο
μίςκιο, όπωσ και οποιαδιποτε άλλθ εγκατάςταςθ που κα γίνει από τον μιςκωτι,
περιζρχεται ςτθν κυριότθτά του Διμου Τρίπολθσ μετά τθ λιξθ ι τθ διάλυςθ τθσ
μίςκωςθσ, χωρίσ καμία απολφτωσ αποηθμίωςθ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν
δικαιοφται να αφαιρζςει τα οικοδομικά υλικά.
19. Τον μιςκωτι, βαρφνουν όλεσ οι δαπάνεσ για υδρολθψία, φωτιςμό, δθμοτικά τζλθ
κάκε μορφισ, κακϊσ και οι δαπάνεσ κάκε μορφισ για τθ ςυντιρθςθ του
ενοικιαηόμενου. Οι δαπάνεσ για επιςκευζσ ακόμθ και για τισ ίδιεσ τισ αναγκαίεσ,
βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Επίςθσ, τον μιςκωτι βαρφνουν οι δαπάνεσ
για τθ κζρμανςθ, τζλθ φδρευςθσ ι άλλου ιςοδυνάμου τζλουσ ι φόρου που τυχόν
κα κεςπιςκοφν, κακϊσ και τα ζξοδα ςφνδεςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
20. Τον μιςκωτι, βαρφνουν οι δαπάνεσ κοινοχριςτων εξόδων τθσ πολυκατοικίασ που
του αναλογοφν. Επίςθσ, τον μιςκωτι βαρφνουν και οι πικανζσ δαπάνεσ των

κοινοχριςτων εξόδων τθσ πολυκατοικίασ που αναλογοφν ςτον ιδιοκτιτθ ζωσ
200,00€ το χρόνο.
21. Ο Διμοσ Τρίπολθσ επιφυλάςςεται να δϊςει ςτον μιςκωτι δικαίωμα ολικισ ι
μερικισ υπομιςκϊςεωσ του μιςκίου ι οποιαςδιποτε παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ
του, με αντάλλαγμα ι χωρίσ. Σε περίπτωςθ που ικελε εγκρικεί θ υπομίςκωςθ, ο
μιςκωτισ μετά του εγγυθτοφ του δεν απαλλάςςονται από τισ υποχρεϊςεισ που
ανζλαβαν απζναντι ςτον Διμο Τρίπολθσ με τθν διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ και
τθν υπογραφι του αρχικοφ μιςκωτθρίου ςυμβολαίου. Επίςθσ ο μιςκωτισ
υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτον Διμο Τρίπολθσ τθ ςφνταξθ του ςυμβολαίου
τθσ υπομίςκωςθσ υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ και αντίγραφο αυτοφ, μαηί με το
αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ των ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ ςτο Υπουργείο
Οικονομικϊν.
22. Σιωπθρι αναμίςκωςθ δε χωρεί, οφτε ιςχφει παράταςθ κατά τισ διατάξεισ τυχόν
ενοικιοςταςίου ι κάποιου άλλου Νόμου. Ο μιςκωτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να
παραιτθκεί με το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο από κάκε προςταςία των νόμων για
ενοικιοςτάςιο ι από οποιαδιποτε παράταςθ τθσ μίςκωςθσ ι από άλλεσ
προςτατευτικζσ των μιςκωτϊν διατάξεισ, που κα ιςχφουν κατά τον χρόνο τθσ
ςφναψθσ τθσ μίςκωςθσ ι που κα εκδοκοφν ςτο μζλλον, κατά τθ διάρκεια τθσ.
23. Κατά τθ λιξθ ι τθ διάλυςθ τθσ μίςκωςθσ από υπαιτιότθτα του μιςκωτι, αυτόσ
υποχρεϊνεται να παραδϊςει αμζςωσ το μίςκιο με πρωτόκολλο, ςε καλι
κατάςταςθ. Αλλιϊσ κα αποβλθκεί βιαίωσ και κα είναι υποχρεωμζνοσ να
καταβάλλει ςτο Διμο Τρίπολθσ ποςό ίςο προσ το 1/10 του καταβαλλομζνου, κατά
τθ λιξθ ι διάλυςθ τθσ μίςκωςθσ, μθνιαίου μιςκϊματοσ, για κάκε μζρα
παραμονισ του ςτο μίςκιο, από τθν θμζρα τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ ι τθσ
διάλυςθσ τθσ.
24. Ο μιςκωτισ, είναι υποχρεωμζνοσ από τθν θμζρα τθσ προκιρυξθσ τθσ νζασ
δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ ι εκποίθςθ του μιςκίου, να δζχεται όςουσ
επικυμοφν να εξετάςουν το μίςκιο.
25. Ο μιςκωτισ κα αποβάλλεται από το μίςκιο βιαίωσ, κατά τθν ειδικι διαδικαςία
«περί αποδόςεωσ μιςκίου» του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, τόςο για τυχόν
κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ όςο και για παράβαςθ οποιουδιποτε
από τουσ όρουσ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, που όλουσ κα τουσ
ςυνομολογιςει υποχρεωτικά ωσ ουςιϊδεισ.
26. Κάκε παράβαςθ των όρων αυτισ τθσ διακιρυξθσ ι ζςτω και ενόσ από αυτοφσ,
ςυνεπάγεται τθν κατάπτωςθ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγφθςθσ του όρου εννζα (9)
αυτισ τθσ διακιρυξθσ και τθν καταβολι ςτον Διμο Τρίπολθσ από τον μιςκωτι και
τον εγγυθτι του, αποηθμίωςθσ που κακορίηεται με τθν δικαςτικι οδό.
27. Κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει, εφόςον δεν μπορεί να επιλυκεί με
ςυνεννόθςθ, κα επιλφεται ςτα Δικαςτιρια Τριπόλεωσ.
28. Ο εγγυθτισ, είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ςυνυπεφκυνοσ με τον μιςκωτι,
για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, ςτεροφμενοσ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ και
τθσ διαιρζςεωσ.
29. Η κατά τον όρο (9) χρθματικι εγγφθςθ, επιςτρζφεται ατόκωσ ςτον μιςκωτι, μετά
τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του ενοικίου και τθν

εκπλιρωςθ όλων ανεξαιρζτωσ των υποχρεϊςεων του μιςκωτι που απορρζουν
από τθ μίςκωςθ.
30. Η ςυμμετοχι ςτον πλειςτθριαςμό προχποκζτει:
a. ότι ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκμίςκωςθ ακίνθτο και ζχει πλιρθ
γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και
b. ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ
διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
31. Η δθμοπραςία κα γίνει με κλειςτζσ προςφορζσ. Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι
κατατίκενται ςε κλειςτό φάκελο ςτον Διμο Τρίπολθσ, υπόψθ τθσ Διαχειριςτικισ
Επιτροπισ του Κλθροδοτιματοσ Θωμά Παμποφκθ, του Διμου Τρίπολθσ, ςτθ
διεφκυνςθ Λαγοπάτθ 45, Τρίπολθ, Τ.Κ. 221 32, ζωσ και είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ
δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
32. Οι φάκελοι των προςφορϊν κα περιζχουν:
 τθν οικονομικι προςφορά με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ
(Ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., τθλζφωνο, δ/νςθ
κατοικίασ),
 τθν εγγυθτικι επιςτολι,
 τισ βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ,
 εξουςιοδότθςθ (αν υποβάλει προςφορά για λογαριαςμό άλλου)
33. Το άνοιγμα των προςφορϊν, κα γίνει ενϊπιον τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του
Κλθροδοτιματοσ Θωμά Παμποφκθ, του Διμου Τρίπολθσ.
34. Η ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ απόκειται ςτθ Διαχειριςτικι Επιτροπι
του Κλθροδοτιματοσ Θωμά Παμποφκθ, του Διμου Τρίπολθσ.
35. Παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν παράγει κανζνα δικαίωμα υπζρ του μιςκωτι ι
του πλειοδότθ.
36. Τα κθρφκεια δικαιϊματα, τα τζλθ και τα λοιπά ζξοδα του μιςκωτθρίου
ςυμβολαίου, βαρφνουν μονομερϊσ αυτόν που κα αναδειχκεί τελευταίοσ
πλειοδότθσ.
37. Τα ςτοιχεία του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, υποβάλλονται από τον εκμιςκωτι,
θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, εντόσ 30 θμερϊν από τθν υπογραφι
του.-
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