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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΕΛΤΑ. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) την 29/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σίνδου που εγκρίνει την εκµίσθωση

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σίνδου του ∆ήµου ∆έλτα.

δ) την αριθ.147/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνει την εκµίσθωση του

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σίνδου του ∆ήµου ∆έλτα.

ε) την 258/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα µε την οποία

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης εκµίσθωσης .

στ)την 19/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα η οποία εγκρίνει την

επανάληψη της δηµοπρασίας, µε τους ίδιους όρους διακήρυξης,καθότι η πρώτη δηµοπρασία

κηρύχτηκε άγονη.

                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτική,φανερή,πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία για την εκµίσθωση

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Σίνδου.
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Άρθρο 1ο

Τόπος διενέργειας της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στην ∆ηµοτική Κοινότητα της Σίνδου (Συνεδρικό Κέντρο 

Σίνδου) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών στις 30/3/2017,ηµέρα της 

εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα από 11.00π.µ. έως 12.00µ. σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και του Π.∆.270/81.Η δηµοπρασία µπορεί να

συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ

διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας

αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε

πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Η απόφαση της επί της

δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία,

επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα

πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Άρθρο 2ο

Περιγραφή   του ακινήτου  

 Το ακίνητο είναι ισόγειο αναψυκτήριο,εµβαδού 30,00µ2, µε ύψος 3,40µ., στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Σίνδου,σε περιοχή εντός σχεδίου,στα οικοδοµικά τετράγωνα 41 

και 42,Ο.Τ. 41, στο πάρκο <<ΟΑΣΗ>>  για το οποίο εκδόθηκε η υπ'αριθµ.891/1988 

οικοδοµική άδεια από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας  Θεσ/νίκης.Συνορεύει 

βόρεια µε την οδό Ακροπόλεως,ανατολικά µε οδό Χαραλάµπου Λυσσαρίδη,δυτικά µε 

οδό Ελευθερίας και νότια µε την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Το κτίριο παλαιότερα χρησιµοποιούνταν ως αναψυκτήριο έχει υποστεί βλάβες και 

χρήζει εκτεταµένων επισκευών.Το δικαίωµα χρήσης του ακινήτου δεν είναι µεταβιβάσιµο και

θα ασκείται αποκλειστικά από τον µισθωτή.

Άρθρο 3ο

∆ιάρκεια της σύµβασης

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής

σύµβασης.

Εξάλλου προβλέπεται παράταση επαγγελµατικής µίσθωσης, εάν ζητηθεί, άλλα τρία(3) έτη, έως

τη συµπλήρωση δωδεκαετίας.      
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Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της

δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –

Θράκης, ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή

πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς/µίσθωµα

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του  µισθώµατος που θα αποτελεί και την τιµή εκκίνησης της 

δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των  100,00 ευρώ/µήνα δηλαδή 1200,00 ευρώ/έτος.Το ετήσιο 

µίσθωµα, όπως αυτό διαµορφωθεί κατά τη δηµοπράτηση, θα επιβαρύνεται και µε το τέλος 

χαρτοσήµου 3,60%.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µε την υπογραφή του 

συµφωνητικού, να προκαταβάλλει το πρώτο έτος από το επιτευχθέν εννεαετές µίσθωµα.Η

πληρωµή των λοιπών δόσεων των µισθωµάτων θα γίνεται έως   31-08 του κάθε έτους.

Άρθρο 5ο

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά

Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής

µορφής, καθώς και κοινοπραξίες.Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να

καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας,

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής

µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας

της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση, και πρακτικό

συµµετοχής στη δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου προσώπου. Για τη συµµετοχή

κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης

προσφοράς, τούτου υπολογιζοµένου στο σύνολο των εννέα (9) ετών, δηλ. Ποσού 1080,00 €,

η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µε άλλη σε ποσοστό 10%

και πάλι επί του συνολικού  µισθώµατος που θα επιτευχθεί.

γ) Φορολογική ενηµερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.

στ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή

∆ηµοπρασιών και µάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόµιµο

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή ∆ηµοπρασιών µέχρι την

έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.
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∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο

από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που

υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που οφείλει µισθώµατα

προηγούµενων ετών από εκµίσθωση ακινήτων του δήµου.

Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη

θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις

ολόκληρο υπεύθυνος µε τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόµενη

όµως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη εγγύηση επιστρέφεται σε

αυτούς που µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του πλειοδότη - αµέσως µετά την απόφαση της

Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται

µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, αφού την αντικαταστήσει µε άλλη, ποσού ίσου µε

το 10% επί του συνολικού εννεαετούς µισθώµατος που προσφέρθηκε από αυτόν στη

δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόµενης προθεσµίας καταβολής

του τιµήµατος, καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση

αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών. Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, οι συµµετέχοντες

έχουν δικαίωµα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη

σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι

δεσµευτική για τον πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον

πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν

ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας

∆ηµοπρασιών, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε

πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών.

Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού που

προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό.

Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως

και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7ο

Όροι της σύµβασης – δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων

Ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως αναψυκτήριο.

∆ιαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην

οποία βρίσκεται το µίσθιο και θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη
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οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του

µισθώµατος. Ακόµα, αποκλείεται στο µισθωτή η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης για το

λόγο αυτό.

Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και οφείλονται σε

κακή χρήση του ακινήτου εκ µέρους του µισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το µισθωτή. 
1.Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί στις απαιτούµενες εργασίες επισκευής – συντήρησης του

καταστήµατος του αναψυκτηρίου και συγκεκριµένα:

1) Αποκατάσταση επιχρισµάτων στα σηµεία που απαιτείται (οροφή, γωνίες)
2) Χρωµατισµός του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά
3) Σύνδεση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπου απαιτείται (τουαλέτες,

κουζίνα)
4) Αντικατάσταση σπασµένων πλακιδίων όπου απαιτείται (κουζίνα, τουαλέτα)
5) Αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπου απαιτείται (τουαλέτες)
6) Έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων - Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού

υλικού ( διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά ) όπου απαιτείται – Σύνδεση µε ∆Ε∆∆ΗΕ
7) Καθαρισµός (τρίψιµο) και βάψιµο υπαρχόντων κουφωµάτων και αντικατάσταση των

φθαρµένων – κατεστραµµένων  (είσοδος τουαλέτας, είσοδος κυλικείου)

2. Για κάθε κατασκευή στην εγκατάσταση απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη συναίνεση

του εκµισθωτή. Ο µισθωτής δύναται, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης , να προτείνει στον

εκµισθωτή τη δηµιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων ή την τροποποίηση των ήδη

υπαρχόντων που θεωρεί ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και αφού

λάβει την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή να προχωρήσει µε ίδια δαπάνες στην

εξασφάλιση των απαιτουµένων αδειών και εν συνεχεία στην κατασκευή τους . Σε κάθε

περίπτωση , κάθε µόνιµη κατασκευή στην εγκατάσταση περιέρχεται στην κυριότητα του

∆ήµου ∆έλτα και ο ανάδοχος διατηρεί µόνο τη χρήση και την εκµετάλλευσή της.

3. Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί, µε ίδιες δαπάνες και ευθύνη, µε όλες τις

απαιτούµενες άδειες για την νόµιµη λειτουργία του αναψυκτηρίου και εκµετάλλευση του

χώρου και υποχρεούται να συµµορφώνεται απόλυτα µε όλες τις σχετικές διατάξεις

(πολεοδοµικές, αγορανοµικές, αστυνοµικές κ.λ.π.)Επίσης οφείλει να εκδόσει άµεσα άδεια

πυρασφάλειας & πυροπροστασίας. Αντίστοιχα ο εκµισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε

αναγκαία σύµπραξη για την έκδοση των σχετικών αδειών.

4. Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των χώρων των

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους καθώς και τις δαπάνες για τα υλικά και τις εργασίες

επισκευής τους.

5. Η τοποθέτηση πινακίδων στις όψεις του κτιρίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις

διατάξεις του Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

6. Ο µισθωτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει σύστηµα πυρόσβεσης το

οποίο να ανταποκρίνεται στην εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας & πυρασφάλειας σε

ένα τουλάχιστον σηµείο έξω από το µίσθιο και σε ένα εντός αυτού.
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Τυχόν παρέµβαση, χωρίς την άδεια του ∆ήµου, συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή, λόγω

παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης. Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε

τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισµό, τηλεφωνικής

σύνδεσης,λοιπά δηµοτικά τέλη & φόρο και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς

τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί µε το αντίστοιχο δίκτυο.

Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια

αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου µε τις προσήκουσες αγωγές,

οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αµέλειά του ευθύνεται έναντι του ∆ήµου, ο οποίος

διατηρεί το δικαίωµα άσκησης κάθε ενδίκου µέσου για την περιφρούρηση των συµφερόντων

του. Υποχρεούται ακόµη, µόλις λήξει η σύµβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή

κατάσταση µετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από

αυτό κανένα οικοδοµήσιµο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραµείνουν για όφελος του ∆ήµου, χωρίς

αποζηµίωση. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση,

υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ∆ήµο.Οφείλει να παραδώσει όλες τις αδειοδοτήσεις που έχει

εξασφαλίσει & τις οποίες πρέπει µε ευθύνη του να διατηρεί πάντα εν ισχύ.

Ο µισθωτής οφείλει, πέραν του να διατηρεί το ίδιο το µίσθιο (κτίσµα, τουαλέτες, αποδυτήρια

κλπ.) σε καλή κατάσταση, να φροντίζει για την καθαριότητα τόσο του πέριξ χώρου όσο και εν

γένει όλου του δηµοτικού αγροτεµαχίου.

Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου, ούτε

απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος µέχρι τη λήξη της σύµβασης.

Στον µισθωτή, σε περίπτωση µη αποχώρησης κατά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασής του,

θα επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του µισθώµατος.

Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆ήµο ή µείωσης του µισθώµατος για βλάβη

του µισθίου ή της επιχείρησής του από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν

µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος

εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου.

Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράµµα όλες τις ισχύουσες Αστυνοµικές και

υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η µη

τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύµβασης.

Απαγορεύεται η µερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτο και η σιωπηρή

ανανέωση της σύµβασης. 

Ο  µισθωτής οφείλει ν’ αποµακρύνει τα προσωπικά του αντικείµενα µε τη λήξη της σύµβασης.

Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής των µισθωµάτων, ο ∆ήµος µπορεί να προβεί, δίχως άλλη

ειδοποίηση, σε καταγγελία της συµβάσεως και σε ό,τι διαδικασία εκ του νόµου επιβάλλεται.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύµβασης

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση

στον πλειοδότη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, που ενεργείται µε αποδεικτικό

παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
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αποτελέσµατος της δηµοπρασίας,να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής

σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς

δικαστική παρέµβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για

το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.

Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η

σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µε την υπογραφή του συµφωνητικού, να προκαταβάλλει 

το πρώτο έτος από το επιτευχθέν εννεαετές µίσθωµα, το οποίο  επιβαρύνεται µε το τέλος   

χαρτοσήµου 3,6 % & τυχόν λοιπές κρατήσεις.Η πληρωµή των λοιπών δόσεων των µισθωµάτων

θα γίνεται έως   31-08 του κάθε έτους.

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η

υπογραφή της σύµβασης και κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δηµοπρασία, ορίζεται το ποσό που

κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής.

Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή των

διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Κώδικα ∆ήµων (Ν. 3463/2006).

Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης.

                                                           Άρθρο 9ο
 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη

διενέργεια της δηµοπρασίας α)µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων

του ∆ήµου και αντίστοιχα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.β) στην

ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆έλτα και γ)ανάρτηση στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε τρεις(3) εφηµερίδες µία ηµερήσια και δύο

εβδοµαδιαίες.

Άρθρο 10ο

Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου αν δεν παρουσιαστεί

κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ αυτήν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192

του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί

να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Μπορεί µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοπρασία να επαναληφθεί

όταν:
�το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το Γενικό Γραµµατέα της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της

δηµοπρασίας,
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�µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,

�µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει

εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5)

τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,

διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις

του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 11ο

Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου  συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης.Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του

∆ήµου η κατατεθείσα εγγγυητική επιστολή συµµετοχής.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή

του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την

παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε

απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, τη δηµοπρασία και το συµφωνητικό,

καθώς και τα τέλη χαρτοσήµου, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής

του, εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων κ.Μυλώση Πασχαλίνα, κατά

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΙΝ∆ΟΥ Τηλέφωνο 2313

300550 FAX 2310 586-842

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους, ύστερα από

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

                                                 

                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                              ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ             
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