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Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Ζχοντασ υπόψθ:
Τισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν.4257/2014 “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν”
Τθν υπ’ αρικμ.10/2020 απόφαςθ ΔΣ με κζμα "Κακοριςμόσ κζςεων περιπτζρων" (ΑΔΑ: ΩΤΓΩ6Ι-235) και το υπ’
αρικμ. 2574/11-03-2020 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμόςιασ Κλιρωςθσ ςφμφωνα με το οποιο
προςδιορίςτθκε το 30% των περιπτζρων του Διμου Αγιάσ για παραχϊρθςθ και το υπόλοιπο 70% για
εκμίςκωςθ.
Τθν υπ'αρικμ. απόφαςθ ΔΣ 087/2018 περί ζγκριςθσ Κανονιςμοφ Ρεριπτζρων Διμου Αγιάσ
Τθν υπϋαρικμ. 28/2020 απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ περί Κακοριςμοφ όρων διενζργειασ φανερισ
πλειοδοτικισ και προφορικισ δθμοπραςίασ για τθν Εκμίςκωςθ κζςεων περιπτζρων ςτο Διμο Αγιάσ.
Διακθρφςςει δθμοπραςία πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι για τθν εκμίςκωςθ τριϊν (3) κζςεων περίπτερων
που βρίςκονται ςτο Διμο Αγιάσ με τουσ κάτωκι όρουσ :
Άρκρο 1ο: ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΚΙΝΘΤΩΝ
Θζςεισ των περίπτερων και ςυγκεκριμζνα :

-

Μία (1) κενωκείςα κζςθ - διατθροφμενθ, πλθςίον του ΚΤΕΛ ςτθν Κ. Αγιάσ, ΔΕ Αγιάσ
Δφο (2) νζεσ κζςεισ ςτθν Κ. Σωτθρίτςασ, ΔΕ Μελιβοίασ,
α) ζναντι ιατρείου και
β) ςτον χϊρο όπου βρίςκονται τα γιπεδα τζνισ.

Άρκρο 2ο: ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ
Θ δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 192 του
Ν. 3463/06( Δ.Κ.Κ.),του Ρ.Δ. 270/1981 βάςθ των όρων που κακορίηει θ Οικονομικι Επιτροπι (άρκρο 72 παρ. 1
περ. κ του Ν. 3852/2010), του Ν. 4093/2012 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 76 του Ν. 4257/2014.
Θ δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςτισ 19 ΜΑΙΟΥ 2020 θμζρα ΤΙΤΘ και ϊρα 10:00 π.μ. ζωσ 10:30π.μ., ςτθν
αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτθ Χρυςαλίδα, ενϊπιων τθσ επιτροπισ διενζργειασ δθμοπραςίασ θ
οποία ορίςκθκε με τθν αρικμ. 229/2019 απόφαςθ Δ.Σ. Σε περίπτωςθ μθ πραγματοποίθςθσ ι ολοκλιρωςθσ τθσ
δθμοπραςίασ για οποιοδιποτε λόγο, αυτι κα επαναλθφκεί τθν ίδια ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο τθν ΔΕΥΤΕΑ 25
ΜΑΙΟΥ 2020 όπωσ προβλζπουν οι διατάξεισ του άρκρου 6 του Ρ.Δ 270/1981. Θ δθμοπραςία μπορεί να
ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφόςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι
προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι
Δθμοπραςιϊν, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά.
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ με το
ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. Ράςα προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ
δζςμευςθ δε αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςε αυτοφσ που ακολουκοφν και επιβαρφνει
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
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Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου πρζπει να δθλϊςει αυτό ςτθν επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ
προτοφ να αρχίςει ο διαγωνιςμόσ αφοφ παρουςιάςει για το ςκοπό αυτό νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο,
διαφορετικά κεωρείται ςαν να μετζχει για δικό του λογαριαςμό.
Θ απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει ςτθ
δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τα πρακτικά τθσ
δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφϋ απλοφ χάρτου.
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τθν Επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ και από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι αυτοφ. Αν κάποιοσ από αυτοφσ είναι
αγράμματοσ, υπογράφει αντί αυτοφ άλλοσ, βάςει ειδικοφ νόμιμου πλθρεξοφςιου ι δφο πρόςωπα εκ των
παριςταμζνων κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ και τα οποία βεβαιϊνουν ςτο πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ
ότι ο τελευταίοσ πλειοδότθσ ι ο εγγυθτισ του διλωςε άγνοια γραμμάτων.
Άρκρο 3ο: ΔΙΑΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΘΣ
Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) ζτθ ,θ οποία αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ. Ο μιςκωτισ δφναται να αποχωριςει μετά από ζγγραφθ προειδοποίθςθ ι με διλωςθ του,
τουλάχιςτον ζνα μινα πριν.
Άρκρο 4ο: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΟ ΡΩΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Το ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ του μθνιαίου μιςκϊματοσ των ανωτζρω κζςεων περιπτζρων ορίηεται ωσ
εξισ:
ΤΙΜΘ
ΡΩΤΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ(€)

α/α ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ

ΘΕΣΘ

1

ΡΛΘΣΙΟΝ ΚΤΕΛ ΑΓΙΑΣ

150,00€

ΕΝΑΝΤΙ ΙΑΤΕΙΟΥ

100,00€

Κ. ΑΓΙΑΣ
Υπϋάρικμ: 10/2020 απόφαςθ ΔΣ με κζμα "Κακοριςμόσ
κζςεων περιπτζρων" (ΑΔΑ: ΩΤΓΩ6Ι-235)
Κ. ΣΩΤΘΙΤΣΑΣ

2
3

Υπϋάρικμ: 10/2020 απόφαςθ ΔΣ με κζμα "Κακοριςμόσ (ΚΥ ΣΩΤΘΙΤΣΑΣ)
κζςεων περιπτζρων" (ΑΔΑ: ΩΤΓΩ6Ι-235)
Κ. ΣΩΤΘΙΤΣΑΣ
Υπϋάρικμ: 10/2020 απόφαςθ ΔΣ με κζμα "Κακοριςμόσ
κζςεων περιπτζρων" (ΑΔΑ: ΩΤΓΩ6Ι-235)

ΡΛΘΣΙΟΝ
ΤΕΝΙΣ

ΓΘΡΕΔΩΝ

100,00€

Κάκε αντιπροςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ τουλάχιςτον κατά πζντε(5,00€) ευρϊ από τθν αμζςωσ
προθγοφμενθ.
Θ ετιςια αναπροςαρμογι μιςκϊματοσ ορίηεται, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο 75%τθσ
μεταβολισ του ΔΤΚ, όπωσ αυτόσ υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ Σθμειϊνεται ότι ςτο παρόν μίςκωμα δεν
περιλαμβάνονται τα τζλθ κατάλθψθσ κοινοχριςτων χϊρων, για τα οποία ιςχφουν οι εκάςτοτε αποφάςεισ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγιάσ περί τζλουσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων (άρκρο 3,Ν. 1080/80).
Άρκρο 5ο: ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το μίςκωμα κα καταβάλλεται ςε δϊδεκα ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ καταβλθτζεσ εντόσ του πρϊτου
δεκαθμζρου εκάςτου μινα ςτο Ταμείο του Διμου ι κα κατατίκεται ςτον ειδικό λογαριαςμό που τθρεί ο Διμοσ
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Αγιάσ, με τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ, ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ςχετικοφ αποδεικτικοφ κατάκεςθσ,
προκειμζνου να λαμβάνει το αντίςτοιχο διπλότυπο είςπραξθσ.
Άρκρο 6ο: ΕΓΓΥΘΤΘΣ
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι ,ο οποίοσ κα υπογράψει τα
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα είναι αλλθλζγγυοσ και ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ μαηί με αυτόν για τθν
εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ κανάτου του εγγυθτι ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ να ορίςει νζο
εγγυθτι του οποίου το αξιόχρεο κα ελζγξει θ Οικονομικι Επιτροπι.
Άρκρο 7ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ
δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρκρο 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα με τθν προχπόκεςθ να
προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 τθσ διακιρυξθσ. Κάκε ςυμμετζχων μπορεί
να πλειοδοτιςει μόνο για μια κζςθ περιπτζρου.
Άρκρο 9ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει να κατακζςει ςτθν Επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ επί ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω απαραίτθτα δικαιολογθτικά :
1. Τα φυςικά πρόςωπα και οι εγγυθτζσ αυτϊν, φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. Τα νομικά
πρόςωπα οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ ι κοινοπραξίασ επικυρωμζνο καταςτατικό με όλεσ τισ τυχόν
τροποποιιςεισ. Οι Α.Ε. κα κατακζςουν επιπλζον και πρακτικό οριςμοφ ∆.Σ.
2. Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ
3. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ περί μθ οφειλισ του ςυμμετζχοντοσ
4. Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου Αγιάσ περί μθ οφειλισ του ςυμμετζχοντοσ και του εγγυθτι
ζναντι του Διμου.
5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι
ζλαβε γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ κακϊσ και τθσ
πραγματικισ κατάςταςθσ του προσ μίςκωςθ χϊρου και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν. Για νομικά
πρόςωπα απαιτείται υπογραφι αυτισ από τον νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ.
6. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία με
εκπρόςωπο.
7. Εγγυθτικι επιςτολι (Σφμφωνα με το άρκρο 10).
Άρκρο 10ο: ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν Επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι ιςόποςθ
εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων περί
κατακζςεωσ ςε αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθν δθμοπραςία ι άλλου ο οποίοσ ενεργεί για
λογαριαςμό του διαγωνιηόμενου ,ομολογιϊν δθμοςίου, Τράπεηασ, θ Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ που
αναγνωρίηεται για εγγυοδοςίεσ, ωσ εγγφθςθ για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ποςοφ ίςου με το 10% των
ετιςιων μιςκωμάτων τθσ πρϊτθσ προςφοράσ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ τουσ πλειοδότεσ που αποςφρονται τθν επόμενθ τθσ
δθμοπραςίασ. Θ εγγυθτικι επιςτολι του τελευταίου πλειοδότθ αντικακίςταται μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ με άλλθ με ποςό ίςο προσ το ανωτζρω ποςοςτό επι του επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ θ οποία κα
επιςτραφεί μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 11ο: ΣΥΜΒΑΣΘ
Ο Τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν ζγγραφθ με αποδεικτικό παραλαβισ
κοινοποίθςθ ςϋ αυτόν τθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν κατά νόμο υπεφκυνθ
διοικθτικι αρχι να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ διαφορετικά
θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του διμου χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, διενεργείται δε
αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του και ενζχονται και οι δυο για τυχόν μικρότερθ διαφορά
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. Θ ςφμβαςθ αυτι κεωρείται ότι
καταρτίςτθκε οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρκρο 12ο: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΘ
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί πιςτά τουσ Κανονιςμοφσ πεηοδρομίων, Οδϊν, Ρλατειϊν,κ.λ.π.
Κοινόχρθςτων Χϊρων, Ρεριπτζρων.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται όπωσ εντόσ ζξι (6)μθνϊν από τθν υπογραφι του
οικείου ςυμφωνθτικοφ
μίςκωςθσ να κάνει ζναρξθ πλιρουσ λειτουργίασ του περιπτζρου διαφορετικά ο Διμοσ κα δφναται να τον
κθρφξει ζκπτωτο με τισ ςε βάροσ ςυνζπειεσ. Θ μθ ςυμμόρφωςι του προσ τθν ανωτζρω υποχρζωςθ ςυνεπάγεται
ζκπτωςθ του μιςκωτι μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ κλιςθ προσ παροχι εξθγιςεων εντόσ προκεςμίασ 48
ωρϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ λφνεται, ο δε μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα να αναηθτιςει το
τυχόν υπόλοιπο καταβλθκζν μίςκωμα, το οποίο καταπίπτει υπζρ του διμου Αγιάσ , ωσ ςυμφωνθμζνθσ από
τϊρα ποινικισ ριτρασ για παράβαςθ ουςιϊδουσ όρουσ τθσ μίςκωςθσ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ και να διαφυλάςςει το μίςκιο, και
να αποκακιςτά κάκε βλάβθ θ φκορά αυτοφ, προςτατεφοντασ αυτό απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ και ηθμιζσ
διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε διαρρφκμιςθ, μετατροπι, προςκικθ και
καταςκευι ςτο περίπτερο χωρίσ ζγκριςθ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, τα δε ζξοδα κα βαρφνουν τον μιςκωτι.
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ μόλισ κα λιξει θ ςφμβαςθ να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ που το
παρζλαβε να αποκαταςτιςει κάκε φκορά και βλάβθ του χϊρου κακϊσ επίςθσ κα ζχει υποχρεωτικά εξοφλιςει
κάκε είδουσ οφειλισ που αφορά κακϋ οιονδιποτε τρόπο το μίςκιο διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ .
Ο μιςκωτισ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ για τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ
από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα.
Ο μιςκωτισ του ακινιτου κεωρείται ότι ζχει εξετάςει το μίςκιο το οποίο βρικε κατάλλθλο για τθ χριςθ που
ζχει ςυμφωνθκεί και παραιτείται ρθτά από κάκε δικαίωμα του να καταγγείλει τθ μίςκωςθ που ζχει ςυναφκεί ι
αν ηθτιςει μείωςθ του μιςκϊματοσ για ελαττϊματα ι τυχόν υφιςτάμενεσ παραλείψεισ ζςτω και κυρωμζνεσ ι
που πρόκειται να εμφανιςτοφν.
Άρκρο 13ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ
Θ δαπάνθ καταςκευισ του περιπτζρου βαρφνει τον πλειοδότθ ο οποίοσ υποχρεοφται εντόσ ζξι (6) μθνϊν
από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ , να τοποκετιςει το περίπτερο και μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ δφναται
να απομακρφνει αυτό ι να το διαπραγματευκεί με το νζο μιςκωτι που τυχόν υπάρξει.
Θ καταςκευι και θ τοποκζτθςθ του περιπτζρου κα γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό
Λειτουργίασ Ρεριπτζρων Διμου Αγιάσ όπωσ αυτόσ ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 87/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Υ00Ω6Ι-ΧΤΙ).
Επιςθμαίνεται ότι ςτο μίςκωμα που κα προκφψει από τθ δθμοπραςία, δεν περιλαμβάνονται τα τζλθ
κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων, για τα οποία ιςχφουν οι εκάςτοτε αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
Αγιάσ περί κακοριςμοφ Δθμοτικϊν τελϊν χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων .
Άρκρο 14ο: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΘ-ΥΡΕΚΜΙΣΘΩΣΘ
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Απαγορεφεται θ αναμίςκωςθ, θ υπεκμίςκωςθ και θ εν γζνει περαιτζρω παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ
χριςθσ ςε τρίτουσ, με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 76 του ν.
4257/2014 ςφμφωνα με τθν οποία επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ μόνο για λόγουσ γιρατοσ ι ςε περίπτωςθ
αναπθρίασ του δικαιοφχου ςε ποςοςτό 67% και άνω, θ οποία αποδεικνφεται βάςει των εκάςτοτε ιςχυουςϊν
διατάξεων. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ αρχικισ παραχϊρθςθσ.
Αντίγραφο του μιςκωτθρίου προςκομίηεται εντόσ τριάντα (30θμερϊν) ςτον οικείο διμο, ο οποίοσ εκδίδει πράξθ
με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ ανωτζρω παραχϊρθςθ.
Ο μιςκωτισ μπορεί να αναπλθρϊνεται από τον /τθν ςφηυγο και τα ενιλικα τζκνα, τα ςτοιχεία των οποίων
αναγράφονται ςτθν πράξθ παραχϊρθςθσ
Σε περίπτωςθ κανάτου του μιςκωτι οι κλθρονόμοι υποχρεοφνται να αναγγείλουν εντόσ μθνόσ το κάνατο
ςτον οικείο Διμο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ που δεν ζχουν λιξει εξακολουκοφν να ιςχφουν
μζχρι τθ λιξθ τουσ εφόςον ςφηυγοσ και ενιλικα τζκνα που κακίςτανται κλθρονόμοι δθλϊςουν τθν επικυμία
τουσ ςτο Διμο Αγιάσ.
Άρκρο 15ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΘΣΘΣ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥ ΧΩΟΥ
Σε κάκε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου πζραν αυτοφ που
καταλαμβάνει θ καταςκευι του περιπτζρου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 3του ν. 1080/1980 και των
κανονιςτικϊν αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που αφοροφν ςτθν παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου
ςτα περίπτερα, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Άρκρο 16ο: ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται απζναντι ςτον μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο
και για τθν οποία υποτίκεται ότι ζλαβε γνϊςθ ο μιςκωτισ, οφτε για τθν φπαρξθ οποιαςδιποτε δουλείασ πάνω
ςτο μίςκιο και ςυνεπϊσ δεν υποχρεοφται για τθν επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε για τθν λφςθ τθσ
μιςκϊςεωσ. Ο μιςκωτισ δεν κα ζχει απαίτθςθ από το Διμο για τθν μθ ζγκαιρθ εγκατάςταςθ του ςτο ακίνθτο για
κάκε λόγο και αιτία.
Άρκρο 17ο: ΔΑΡΑΝΕΣ
Θ δαπάνθ ςυνδζςεωσ με το θλεκτρικό δίκτυο τθσ ΔΕΘ, θ θλεκτρικι ενζργεια που κα καταναλϊνεται ςτο ακίνθτο,
θ δαπάνθ ςφνδεςθσ με τθ ΔΕΥΑΑ κακϊσ και κάκε τι άλλθ κατά νόμο δαπάνθ, κα βαρφνουν τουσ μιςκωτζσ. Τα
ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν εφθμερίδα βαρφνουν τουσ τελικοφσ μιςκωτζσ και καταβάλλονται πριν
τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.
Άρκρο 18ο: ΕΚΡΤΩΣΘ ΜΙΣΘΩΤΘ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται βαςικοί και ουςιϊδεισ. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθ ι
των υποχρεϊςεων του μιςκωτι –εκμεταλλευτι ςυνεπάγεται τθν κιρυξθ του ωσ ζκπτωτου με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Αγιάσ.

Άρκρο 19ο: ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΔΙΑΚΥΘΞΘΣ-ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα του νομοφ τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν
από τθ διενζργειά τθσ και αναλυτικι διακιρυξθ αυτισ κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτα κατά
τόπουσ δθμοτικά καταςτιματα ανά ΔΕ, ςτθν ιςτοςελίδα του διμου και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Άρκρο 20ο: ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται ςε περίπτωςθ που κα ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 6 του Ρ.Δ.
270/81 Ρερί δθμοπραςιϊν ςφμφωνα με το οποίο :
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Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο εάν δεν παρουςιάςκθκε κατϋ αυτιν
πλειοδότθσ
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δ.Σ. όταν: α)το αποτζλεςμα αυτισ δεν
εγκρικεί από τθν Οικ. Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω
αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διάρκεια τθσ δθμοπραςίασ β)μετά τθν
κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του αρνοφνται να υπογράψουν
πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ επίδοςθσ όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ
εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για
τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ β θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι
αυτοφ, ωσ ελάχιςτο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επϋονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςό, δυνάμενο
να μειωκεί με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
Θ επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου αναφερομζνθσ
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ, πζντε(5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ
τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν.
Θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν
προθγοφμενθ δθμοπραςία.

Άρκρο 21ο: ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ δθμοπραςίασ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ
δθμοπραςία κακϊσ και τθν παραλαβι τθσ διακιρυξθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Διμο
Αγιάσ κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ(αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Κατςίκα Ελζνθ ςτο τθλ.
2494024513).
Άρκρο 22ο: ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάκε τι που δεν προβλζπεται από τθ διακιρυξθ αυτι ιςχφουν τα οριηόμενα από το Ρ.Δ 270/81 περί
κακοριςμοφ όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν εκμίςκωςθσ πραγμάτων των Διμων κακϊσ και από τισ πρόςκετεσ
προχποκζςεισ που τίκενται ςτο Ν.4257/2014(ΦΕΚ 43 Αϋ 14-4-2014) και από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ των
Ρεριπτζρων Διμου Αγιάσ (απ. ΔΣ 87/2018 (ΑΔΑ: 6Υ00Ω6Ι-ΧΤΙ).
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