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ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΜΙΘΩΗ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΙΞΟΡΡΟΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΔΓΑΗ ΜΟΤΔΙΟΤ»

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Έρνληαο ππόςε:
α) ην Π.Γ. 270/81, (ΦΔΚ Α' 77/30-3-81)
β) ην Ν.3852/2010 θαη ην Ν 4555/2018
γ) ην Ν 3130/2003
δ) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
ε) ηελ αξηζ. 165/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ.
ζη) ηελ ππ’ αξ. 504/23-08-2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (παξ.3 άξζξν 206 Ν.4555/2018)
δ) ηελ 299/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
δεκνπξαζίαο.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ο Γήκνο Αγίνπ Βαζηιείνπ δηεμάγεη κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
κεηνδόηε κίζζσζεο ηζόγεηνπ θηεξίνπ κε έθηαζε 80 ηκ θαη’ ειάρηζηνλ θαη 130 ηκ ην αλώηεξν, θαη κε
πεξηβάιινληα ρώξν πεξίπνπ 300 ηκ, κε ζθνπό ηελ ζηέγαζε κνπζείνπ ζηελ Κνηλόηεηα Μημνξξνύκαηνο.

Ο

ΑΡΘΡΟ 1
Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ
Σν κίζζην πξέπεη:

λα βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Μημνξξνύκαηνο (παιηό νηθηζκό)

λα είλαη ηζόγεην, κε έθηαζε 80 ηκ θαη’ ειάρηζηνλ θαη 130 ηκ ην αλώηεξν, θαη κε πεξηβάιινληα
ρώξν πεξίπνπ 300 ηκ

λα είλαη άκεζα παξαδνηέν.

Ο

ΑΡΘΡΟ 2
Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Οη δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη
ζην Γήκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πξσηόθνιιν ζην Γεκαξρείν πειίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα
δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα
έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ
από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ
έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν
νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο
δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα
αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ
ηειεπηαίν κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ.
Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
Η δεκνπξαζία (γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο) ζα δηεμαρζεί θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, θαη κε ηελ
ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο ππ’ αξίζκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΓ4) θαη
643/69472/24-09-2021 (ΑΓΑ: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5) Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ κέηξσλ θαηά ηεο δηάδνζεο
ηνπ θνξσλντνύ covid-19, κε πξνζθνξέο θιεηζηέο νη νπνίεο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ

ΑΔΑ: Ψ7ΤΧΩ6Τ-69Υ

2021-10-12
νξηζζείζα εκέξα21PROC009351050
θαη ώξα (άξζξν 12).
ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί:

Φπζηθά πξόζσπα

Ννκηθά Πξόζσπα

πλεηαηξηζκνί

σκαηεία

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
1. Σα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε
2. Σελ πεξηγξαθή κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ ρώξνπ πξνο
κίζζσζε θαζώο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο ηδηνθηεζίαο.
3. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη θαηόςεηο ηνπ ρώξνπ πνπ πξόθεηηαη λα κηζζσζεί.
4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο
νπνίνπο δέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζώλ πξνηάζεσλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθό κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε, αλ δελ πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη νξίδεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη επηηόπηνο επίζθεςε θαη
εμέηαζε ησλ πξνηαζέλησλ πξνο κίζζσζε αθηλήησλ.
Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ κεηά από επηηόπηα επίζθεςε θαη εμέηαζε ησλ πξνηαζέλησλ πξνο
κίζζσζε αθηλήησλ, ζπλεδξηάδεη παξνπζία όισλ ησλ κειώλ ηεο θαη απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία.
πληάζζεη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηελ
θαηαιιειόηεηα ή κε ησλ αθηλήησλ, ρσξίο λα πξνηείλεη θαλέλα από απηά.
Μόλε αξκόδηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο, κεηά από επηηόπηα έξεπλα ηνπ
αθηλήηνπ είλαη ε Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή.
Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θνηλνπνηείηαη επί απνδείμεη ζε
όινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό θαη πεξίιεςε απηήο ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ
δηεμήγαγε ην δηαγσληζκό. Η έλζηαζε αζθείηαη ζε πξνζεζκία ζαξάληα νθηώ (48) σξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό.
Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνβιεζεηζώλ ελζηάζεσλ νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα
θξίζεθαλ ηειηθώο, θαηάιιεια θαινύληαη λα απνζηείινπλ ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ώξα γηα ηελ ζπλέρηζε
ηνπ δηαγσληζκνύ ζθξαγηζκέλε θιεηζηή κεηνδνηηθή πξνζθνξά.
Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο θιεηζηήο κεηνδνζίαο νη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ
θαηάιιεια από ηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ίζε κε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ πξνηαζέληνο από ηελ
Δπηηξνπή Δθηίκεζεο, εηεζίνπ κηζζώκαηνο, σο εγγύεζε γηα ην όηη νη δηαγσληδόκελνη ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζην δηαγσληζκό, όηη ζα πξνζέιζνπλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε ζύληαμε ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην ζην Γήκν Αγίνπ Βαζηιείνπ έηνηκν πξνο ρξήζε. Απαιιάζζνληαη από ηελ
εγγπνδνζία ην Γεκόζην, ηα ΝΠΓΓ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Χο επηηεπρζέλ κίζζσκα ζεσξείηαη ην κίζζσκα δηα ηεο κηθξόηεξεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε ίζσλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ απνθαζίδεη γηα ην πην θαηάιιειν
αθίλεην.
Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθεξύμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο
δηεμαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνύ δηαγσληζκνύ, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
ε νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά γη’ απηέο. Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνλ κεηνδνηηθό δηαγσληζκό, εγγξάθσο, εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ζε απηνύο.
Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ή επαλάιεςε απηνύ
Μεηά ην ηέινο ηεο κεηνδνζίαο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε
ην νπνίν πξνηείλεη δηα αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίνπ
Βαζηιείνπ ηελ κίζζσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ. Σν πξαθηηθό απηό ζπλνδεύεηαη από ηελ έθζεζε ηεο
επηηξνπήο πεξί θαηαιιειόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ επηζπλαπηνκέλσλ ησλ πξνζθνξώλ ησλ κεηνδνηώλ, ησλ
ελζηάζεσλ θαη ησλ επ’ απηώλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ απνθαζίδεη γηα ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ή επαλάιεςε απηνύ, εθηόο θαη εάλ εηδηθνί ιόγνη
επηβάιινπλ αλαβνιή ιήςεο ηεο απόθαζεο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
Δάλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζεσξεί αζύκθνξν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα, ή δελ πξνζέιζεη
θαλείο κεηνδόηεο θαηά ηνλ δηαγσληζκό ηόηε κε απόθαζή ηεο παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην γηα ιήςε αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο απ’ επζείαο κίζζσζεο θαηάιιεινπ θηεξίνπ.
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Ο

ΑΡΘΡΟ 3
Δγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Ο

ΑΡΘΡΟ 4
Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο 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.
Ο

ΑΡΘΡΟ 5
ύκβαζε
Ο 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, 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.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη
θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Ο

ΑΡΘΡΟ 6
Γηάξθεηα Μίζζσζεο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε εηθνζηπέληε (25) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο .
Ο

ΑΡΘΡΟ 7
Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο
Σν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη κία θνξά ηνλ ρξόλν, ζε ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ.
Ο

ΑΡΘΡΟ 8
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε
δεκνπξαζία, σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην είζπξαμεο από ην
ηακείν ηνπ Γήκνπ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί θαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ
δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ,
Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην δέθα
ηεο εθαηό (10%) ηνπ πξνηαζέληνο από ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο εηεζίνπ κηζζώκαηνο .

Ο

ΑΡΘΡΟ 9
Τπνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ
δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε
θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο

ΑΡΘΡΟ 10
Κξαηήζεηο
Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο: Υαξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ
20%. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. όηη πεξηέιαβε ζηε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην κίζζσκα, δε γίλεηαη θξάηεζε ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
(Δγθ.Τπ.Οηθ. ΑΠ 1538/358/1987).

Ο

ΑΡΘΡΟ 11
Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη
απνιύησο.

ΑΔΑ: Ψ7ΤΧΩ6Τ-69Υ
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ΑΡΘΡΟ 12 2021-10-12
Ο

Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία (γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο) ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάξηε 27 Οθησβξίνπ
2021 θαη ώξα 11:00 θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, κε πξνζθνξέο θιεηζηέο, νη νπνίεο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ
Τπεξεζία. Γεθηέο ζην δηαγσληζκό ζα γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη θαη
πξσηνθνιιεζεί ζηνλ Γήκν (ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα πειίνπ) κέρξη ηελ Σξίηε 26 Οθησβξίνπ 2021 θαη
ώξα 10:00.

Ο

ΑΡΘΡΟ 13
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο θαη κηα εβδνκαδηαία ηνπ λνκνύ, θαζώο θαη ζε κία εκεξήζηα Αζελατθή, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.270/81, ηνπ Ν.3548/07 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4469/17.

Ο

ΑΡΘΡΟ 14
Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ
κεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή 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.
ηελ 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 Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
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.
Ο

ΑΡΘΡΟ 15
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο Γηεύζπλζε: Γεκνηηθό Καηάζηεκα πειίνπ, Σειέθσλν: 2832340234 FAX:
2832340238. Πξνζθέξεηαη επίζεο ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.agios-vasilios.gr.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
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