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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
γηα ηελ εθπνίεζε δεκνηηθήο έθηαζεο, κε αξηζκ. ηεκαρίνπ 4, ζηε ζέζε “Κνπζάξη”
(ρνιηθό) ηεο ΔΚ Καξίηζαο ζηελ ΔΕ Δίνπ ηνπ Δήκνπ Δίνπ - Οιύκπνπ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ
1.- Τν Π.Γ. 270/81(ΦΔΚ Α΄/77/30-03-1981) “Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”.
2.- Τν άξζξν 65 παξ.1, ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” (Α' 87), “Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην
απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε Δπηηξνπή ηνπ”.
3.-Tν άξζξν 186 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Κ. “Ζ εθπνίεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
αθηλήησλ επηηξέπεηαη κόλν γηα σθέιεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο, κε εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ”.
4.- Τν άξζξν 186 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Γ., νξίδεηαη όηη: “Ο Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα
δηαζέηνπλ ην πξντόλ ηεο εθπνίεζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζθνπνύ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε εθπνίεζε. Αλ ηπρόλ απνκέλεη ππόινηπν, δηαηίζεηαη γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ. Απνθιείεηαη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ
αλαγθώλ.”
5.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018, Πξόγξακκα
Κιεηζζέλεο Η).
6.- Τν άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/2010.
7.- Τελ κε αξηζκ. ΓΔ 5152/26-6-1992 Απόθαζε Ννκάξρε γηα ηε κεηαβίβαζε
θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ, πνπ θπξώζεθε κε ηελ 448/ΦΔΚ’ Β/10-7-1992 Υπνπξγηθή
Απόθαζε θαη κεηαγξάθεθε ζηνλ ηόκν 293 κε αύμνληα αξηζκό 89 ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ
Καηεξίλεο κε ην ππ’ αξηζκ. 19/11-8-1992 Πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο.
8.- Τελ ππ’αξηζκ. 8146/31-5-2018 βεβαίσζε ηνπ αξζξ. 446 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 14/1999 ηεο
Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ.
9.- Τελ αξηζκ. 12/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καξίηζαο, κε ηελ νπνία ην
Σπκβνύιην γλσκνδνηεί ζεηηθά ζηελ εθπνίεζε ππό ηνλ όξν ηα ρξήκαηα από ηελ πώιεζε
λα δνζνύλ αληαπνδνηηθά ζηε Γ.Κ. Καξίηζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεκνηηθό Σρνιείν γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαζύξσλ.
10.- Τελ αξηζκ. 209/2018 (ΑΓΑ:ΨΛΦ6Ω9Γ-ΜΓΔ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
πεξί έγθξηζεο ή κε εθπνίεζεο ηνπ ππ’ αξηζκ. 4 αγξνηεκαρίνπ ζηε ζέζε «Κνπζάξη» ηεο
Γ.Κ. Καξίηζαο θαη νξηζκνύ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ.
11.- Τελ ππ’ αξηζκ. 670/16421/3-10-2018 Απόθαζε Γεκάξρνπ Γίνπ – Οιύκπνπ γηα ηνλ
νξηζκό ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.
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12.- Τν ππ’ αξηζκ. 19609/28-11-2018 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ
αγξνηεκαρίνπ, επηθάλεηαο Δ=7.614,50 η.κ.
13.- Τελ ππ’ αξηζκ. 365/2018 (ΑΓΑ:ΨΒ1ΤΩ9Γ-ΤΗΞ) απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Γίνπ – Οιύκπνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ε έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ
ηεο επηηξνπήο θαζνξηζκνύ αμίαο αθηλήηνπ, θαζνξηζκόο ηηκήκαηνο θαη ηεο εθπνίεζεο
αθηλήηνπ.
14.- Τελ ππ’ αξηζκ. 347/2018 (ΑΓΑ:ΩΣΘΜΩ9Γ-9Α9) απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα
ηνλ νξηζκό κειώλ επηηξνπήο εθκίζζσζεο – εθπνίεζεο αθηλήησλ γηα ην έηνο 2019.
15.- Τελ ππ’ αξηζκ. 117/2019 (ΑΓΑ:ΨΒΖΝΩ9Γ-Γ6Ζ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο
ηνπ αθηλήηνπ.
16.- Τηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθπνίεζε δεκνηηθήο έθηαζεο
(αγξνηεκάρην) 7.614,50 η.κ., κε αξηζκ. ηεκαρίνπ 4, ζηε ζέζε “Κνπζάξη” ηεο δηαλνκήο
κηζζσκέλσλ εθηάζεσλ ηεο ΓΚ Καξίηζαο ζηελ ΓΔ Γίνπ, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
Άξζξν 1ν - Πεξηγξαθή ηεο έθηαζεο – θνπόο
Ζ κε αξηζκό ηεκαρίνπ 4 δεκνηηθή έθηαζε, εκβαδνύ Δ=7.614,50 η.κ., πεξηήιζε ζηελ
πξώελ Κνηλόηεηα Καξίηζαο θαη λπλ Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ κε ηελ κε αξηζκ. ΓΔ 5152/266-1992 Απόθαζε Ννκάξρε γηα ηε κεηαβίβαζε θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ, πνπ θπξώζεθε
κε ηελ 448/ΦΔΚ’ Β/10-7-1992 Υπνπξγηθή Απόθαζε θαη κεηαγξάθεθε ζηνλ ηόκν 293 κε
αύμνληα αξηζκό 89 ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Καηεξίλεο κε ην ππ’ αξηζκ. 19/11-8-1992
Πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο.
Ζ ελ ιόγσ δεκνηηθή έθηαζε είλαη κηζζσκέλε από ηελ ΕΔΥΣ ΑΔ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκ.
5907/1-8-2005 ζπκθσλεηηθνύ γηα δηάξθεηα 20 εηώλ από 01-08-2005 έσο 31-07-2025.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεηνδόηεο αλαδεηρζεί ε κηζζώηξηα εηαηξεία, ε
ζύκβαζε εθκίζζσζεο ιύεηαη απηνδίθαηα ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεηνδόηεο αλαδεηρζεί
έηεξνο ελδηαθεξόκελνο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 614 ηνπ Α.Κ. πνπ νξίδεη όηη «αν
ο εκμιζθωηής καηά ηη διάρκεια ηης μίζθωζης μεηαβιβάζει ζε ηρίηον ηην κσριόηηηα ηοσ
μιζθίοσ ή παρατωρήζει άλλο εμπράγμαηο δικαίωμα ποσ αποκλείει ζηο μιζθωηή ηη τρήζη,
ο νέος κηήηορας σπειζέρτεηαι ζηα δικαιώμαηα και ζηις σποτρεώζεις ηης μίζθωζης, εκηός
αν έγινε ανηίθεηη ζσμθωνία ζηο μιζθωηήριο έγγραθο».
Ο ζθνπόο ηεο εθπνίεζεο είλαη ε πινπνίεζε ζεξκνκνλσηηθώλ παξεκβάζεσλ ζην
Γεκνηηθό Σρνιείν ηεο νηθείαο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο. Σύκθσλα κε ηελ από 02-07-2018
Τερληθήο Έθζεζεο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηα παινζηάζηα θαη νη παινπίλαθεο
ηνπ ζρνιείνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο, κε ηειηθό ζθνπό ηελ ζεξκνκόλσζε, ηελ
πγξνκόλσζε θαη ηελ ερνκόλσζε ησλ αηζνπζώλ πνπ ζα επηθέξνπλ ζπλνιηθή βειηίσζε
ησλ ζπλζεθώλ δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν απηό, δνζέληνο όηη ηα ηειεπηαία
έηε νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβιεζεί, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή πηώζε
ζεξκνθξαζίαο θαη παγεηό.
Τέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα ππεξβεί ην πξνηεηλόκελν ζηελ από 02-07-2018
Τερληθή Έθζεζε, ην ππνιεηπόκελν πνζό ζα δηαηεζεί αληηζηνίρσο ζε πεξαηηέξσ
παξεκβάζεηο.
Άξζξν 2ν - Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, Αγ. Νηθνιάνπ 15, ζην
Ληηόρσξν, ζην γξαθείν Μηζζσκάησλ (101) ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, από ηελ
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Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ 347/2018 ΑΓΣ, ζηηο 04-062019, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ.
Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε, επαλαιακβάλεηαη ζηηο 11-06-2019
εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ., ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιύκπνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα αλ ην
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο πνπ επηηεπρζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθό λα κελ ηελ εγθξίλεη,
νπόηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί. Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξόπν θαη
γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ.270/81.
Άξζξν 3ν - Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ
νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα αλαιπηηθή δηαθήξπμε πνπ
εθδίδεηαη ππό ηνπ Γεκάξρνπ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81,
πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 347/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηζρύεη
έσο ζήκεξα.
Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο,
εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο
θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο
θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ
εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ
πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο
δεκνπξαζίαο Δπηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην
πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ
ινγαξηαζκό.
Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο Δπηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο
πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο
ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.
Ζ δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ απηνύ πνπ
πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζό.
Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
εθόζνλ α) ην απνηέιεζκά ηεο δελ εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ
επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο πεξί ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ
αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά θαη γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο
Γηνηθεηηθήο Αξρήο, δελ πξνζέιζεη απηόο κε ηνλ εγγπεηή ηνπ εκπξνζέζκσο γηα ηε
ζύληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εθπνίεζεο.
Άξζξν 4ν – Καηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο
Τν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ηνπ ελόο επξώ θαη εβδνκήληα
ιεπηώλ (1,70) επξώ/ζηξέκκα θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ
ζαξάληα ηεζζάξσλ επξώ θαη εμήληα πέληε ιεπηώλ (12.944,65 €).
Άξζξν 5ν – Καηαβνιή Σηκήκαηνο
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Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο δέθα εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο
ζρεηηθήο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζ’ απηόλ θαη πξν ηεο ζπληάμεσο θαη ππνγξαθήο ηνπ
ζπκβνιαίνπ, λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα ζην δεκνηηθό ηακείν σο εμήο:
Α) Γηα πνζά από ην θαηώηαην ηίκεκα πνπ νξίζηεθε από ην ΓΣ ήηνη 12.944,65€ έσο
20.000€ απνπιεξσκή έσο έμη κήλεο ζε δύν ηξηκεληαίεο δόζεηο
Β) Γηα πνζά από 20.001€ έσο 50.000€ απνπιεξσκή έσο έλα (1) έηνο ζε ηξηκεληαίεο
δόζεηο
Γ) Γηα πνζά από 50.001€ έσο 100.000€ απνπιεξσκή έσο δύν (2) έηε ζε ηξηκεληαίεο
δόζεηο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, γηα ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ
ζπκβνιαίνπ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα
εκεξώλ, ην ζπκβόιαην ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Άξζξν 6ν – Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία
Σηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο.
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία πξνϋπνζέηεη πιήξε γλώζε θαη απνδνρή ησλ
γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηελ πιήξε γλώζε
ηνπ κηζζίνπ.
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία:
α) Όπνηνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία
ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
β)θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη θαηά ην παξειζόλ απηά ή
ηπρόλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην Γήκν, θαζώο θαη νη νθεηιέηεο
ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία νύηε ζαλ πιεηνδόηεο νύηε ζαλ εγγπεηέο,
θαζώο θαη όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην
Γήκν ιόγσ πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ.
Άξζξν 7ν – Εγγύεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηάο ηεο, θάθειν πνπ ζα
απεπζύλεηαη πξνο ην Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ θαη ζα θέξεη έλδεημε γηα ηελ δεκνπξαζία ηνπ
αθηλήηνπ κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α.- Ταπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμίαο ή ζπλεηαηξηζκνύ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν
θαηαζηαηηθό, ην ΦΔΚ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηά λόκν δεκνζίεπζή ηνπ θαζώο θαη
ην πξαθηηθό ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιόγσ δεκνπξαζία κε εμνπζηνδόηεζε ζπγθεθξηκέλνπ
πξνζώπνπ.
Από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξόζσπα ζα παξεπξίζθνληαη
απηνπξνζώπσο ή ν πιεξεμνύζηόο ηνπο, νη δε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, ζπλεηαηξηζκνί, ζα
εθπξνζσπνύληαη δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο πξνζθνκίδνληαο απόθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη.
β.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ ρηιίσλ δηαθνζίσλ
ελελήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη ζαξάληα έμη ιεπηώλ (1.294,46), δειαδή πνζνζηό 10%
επί ηνπ θαηώηαηνπ ηηκήκαηνο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή
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επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνύρν αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη θαηαβιεζεί ην ηίκεκα ηεο
εθπνίεζεο.
Οπδείο γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία εάλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ ζηελ δεκνπξαζία, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
γ.- Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη θαη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδόηε ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη
αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο
ζύκβαζεο εθπνίεζεο ηελ νπνία ζα ζπλππνγξάςεη ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηξίην αμηόρξεν πξόζσπν πνπ δελ αλήθεη ζηε ζηελή
νηθνγέλεηα ηνπ κηζζσηή κε ην νπνίν έρνπλ θνηλή νηθνλνκία, όπσο ζύδπγνη, ηέθλα θ.ι.π.
δ.- Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
ε.- Πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηνπ
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο εηαηξίαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ζε
ηζρύ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
ζη.- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ (ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο
θνξέα θαζώο θαη ηνπ ΗΚΑ).
ε.- Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο ΓΔΥΑΓΟΛ γηα κε νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ θαη ηεο
επηρείξεζεο αληίζηνηρα, ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
ζ.- Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, όηη:
1) έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα,
2) έιαβαλ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ πξόζεζή ηνπο γηα ηνλ ηξόπν
ρξήζεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ
δηθηύνπ άξδεπζεο θαη βξίζθνπλ απηό ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο ηνπο.
η.- Σηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθώλ πξνζώπσλ νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο
θαζώο θαη θνηλνπξαμηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε) θαη (ζ), γηα ηα λνκηθά πξόζσπα
θαη γηα όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ νξίδνληαη σο λόκηκνη εθπξόζσπνη από ην
θαηαζηαηηθό ηνπο θαζώο θαη ηνπ νξηζκέλνπ εθπξνζώπνπ γηα ηε δεκνπξαζία,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνλ νξίδεη.
Αλαιπηηθά:
-Οη Αλώλπκεο Δηαηξίεο παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ή άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε πξαθηηθό ζην
νπνίν εθηόο από ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ζα αλαθέξεηαη θαη ην πιήξεο
νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπξνζώπνπ, θαζώο θαη επίζεκα απνζπάζκαηα πξαθηηθώλ Γ.Σ.
θαη Γ.Σ. ή ΦΔΚ, από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ην λνκόηππν ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ιήςεσο
ηεο εμνπζηνδνηηθήο απνθάζεσο από ην Γ.Σ., θαη εθνδηαζκέλν επίζεο κε λόκηκα
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ εθόζνλ
έρνπλ γίλεη κε ζθξαγίδεο ΓΔΜΖ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΖ γηα ηελ ζύζηαζε.
-Οη Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από ην Γηαρεηξηζηή ή
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην
-Οη Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίεο παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο
από ην δηαρεηξηζηή ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό
πιεξεμνύζην
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-Οη Κνηλνπξαμίεο, παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο από θνηλό εθπξόζσπν ηνλ νπνίν
εμνπζηνδνηνύλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην όια ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο
-Οη Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο, εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν
λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε λόκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ εθόζνλ έρνπλ γίλεη κε ζθξαγίδεο
ΓΔΜΖ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΖ γηα ηελ ζύζηαζε.
Τα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα ηα πξνζθνκίζεη ζε αληίγξαθα, ηα
νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ζα ηα πξνζθνκίζεη ζε
πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα.
Άξζξν 8ν - Εγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο
νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο εθπνίεζεο.
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηώζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε) θαη (ζ1).
Ο εγγπεηήο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα εγγπάηαη ηελ εκπξόζεζκε θαη νινζρεξή εμόθιεζε
θάζε αμίσζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ πιεηνδόηε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο εθπνίεζεο, πιένλ ηόθσλ θαη εμόδσλ, παξαηηνύκελνο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.
Ο εγγπεηήο πξέπεη λα είλαη ηξίην αμηόρξεν πξόζσπν πνπ δελ αλήθεη ζηελ ζηελή
νηθνγέλεηα ηνπ κηζζσηή κε ην νπνίν έρνπλ θνηλή νηθνλνκία όπσο ζύδπγνη, ηέθλα θ.ι.π.
Άξζξν 9ν – Δηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο
πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίλνληαη θαη θαηαθπξώλνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη κέρξη λα εγθξηζνύλ απηά, ν ηειεπηαίνο
πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δεζκεύνληαη από ηελ πξνζθνξά ηνπο, ρσξίο λα κπνξνύλ
λα πξνβάιινπλ δηθαίσκα παξαίηεζεο ή απνδεκίσζεο από ην Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ
εμαηηίαο θαζπζηέξεζεο ηεο έγθξηζεο ή ηπρόλ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο
από ηα αλσηέξσ αξκόδηα όξγαλα.
Άξζξν 10ν – ύκβαζε
α.- Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο
Αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
εθπνίεζεο.
Δάλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο νξηζηηθώο θαηαξηηζζείζα, θαηαπίπηεη δε
απηνδηθαίσο ε εγγύεζε ππέξ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ θαη δηελεξγείηαη
αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ησλ δύν αλσηέξσ, νη νπνίνη επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη
εηο νιόθιεξνλ έθαζηνο, γηα ηελ επί ην έιιαηνλ δηαθνξά ηνπ ηηκήκαηνο, ε νπνία ελδέρεηαη
λα πξνθύςεη από ηε λέα δεκνπξαζία θαζώο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο κέρξη ηελ
ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο εθπνίεζεο, ππνινγηδνκέλσλ βάζεη ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ
ηηκήκαηνο.
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Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη
όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
β.- Σηνλ πιεηνδόηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο εθόζνλ ηελ αληηθαηαζηήζεη κε ην ζύλνιν ηνπ ηειηθνύ πνζνύ
θαηαθύξσζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο
θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζώο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ζ
εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ
όξσλ απηήο.
γ.- Ο πιεηνδόηεο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαβηβάζεσο θαη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ θαη
ακνηβώλ ησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηε κεηαγξαθή ηνπ
ζην Υπνζεθνθπιαθείν Καηεξίλεο.
Άξζξν 11ν - Επζύλε Δήκνπ
1.- Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ αγνξαζηνύ γηα νηαλδήπνηε εθλίθεζε ηνπ
πξάγκαηνο, νύηε γηα ηηο επί απηνύ πθηζηάκελεο δνπιείεο, ππνρξενπκέλνπ ηνπ δήκνπ ζε
πεξίπησζε εθληθήζεσο, λα επηζηξέςεη ζηνλ αγνξαζηή ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα αηόθσο, ζε
πεξίπησζε δε κεξηθήο εθλίθεζεο, αλαιόγνπ πνζνύ, ην νπνίν νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξνζθπγή ζηαδηθαζηήξηα.
2.- Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ αγνξαζηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή
κείσζε ηεο αμίαο ηνπ εθπνηνύκελνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ. Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη
ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δεκνηηθό αθίλεην,
ηεο νπνίαο δειώλεη όηη έρεη ιάβεη γλώζε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ηεθκαίξεη όηη:
Ο ελδηαθεξόκελνο επηζθέθζεθε ην ππό εθπνίεζε αθίλεην θαη έρεη πιήξε γλώζε ηεο
θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία απηό επξίζθεηαη θαη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ
όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. Σπλεπώο δελ
γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε γηα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή γηα απνδεκίσζε ιόγσ ηεο
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ. Γηα όηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα
δηαθήξπμε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.270/81 “Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ” θαη ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
Οη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, ε δε ηξνπνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη
κόλν εγγξάθσο από ην Δήκν θαζώο θαη ε παξάβαζε απηώλ παξέρεη ζην Δήκν ην
δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιύζεο ηεο ζύκβαζεο.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή ηπρόλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο, ζα ηζρύζνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ θείκελε Ννκνζεζία.
Άξζξν 12ν – Ιζρύνλ Δίθαην
Ο δηαγσληζκόο θαη ε εθπνίεζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ δηέπνληαη από ην Διιεληθό Γίθαην.
Γηα θάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή
ηεο ζύκβαζεο αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο.
Άξζξν 13ν – Λνηπνί όξνη
1.- Όινη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο ζα ραξαθηεξίδνληαη νπζηώδεηο θαη ηξνπνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε από απηνύο γίλεηαη κόλν εγγξάθσο.
2.- Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ
δηθαζηεξίσλ.
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β) Τελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε
απόθαζή ηνπ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
γ) Τελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από
ηελ παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ πιεηνδόηε, ιύζε ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ θξίλεη
ηνύην ζθόπηκν κε απόθαζή ηνπ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
δ) Τα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ
ηύπν, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Σε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζόδσλ.
Άξζξν 14ν – Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο
Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γη@ύγεηα (πεξίιεςή ηεο) θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηά ηεο,
α) Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα.
β) κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Γίνπ
– Οιύκπνπ, Αγ. Νηθνιάνπ 15 ζην Ληηόρσξν, θαζώο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ
ησλ θαηά ηόπνπο ΓΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ ζηελ Λεπηνθαξπά θαη ΓΔ Γίνπ ζηελ
Κνληαξηώηηζζα, θαζώο θαη ζηε Γ.Κ. Καξίηζαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 270/81.
Άξζξν 15ν – Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γξαθείν
Μηζζσκάησλ) ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ, Αγίνπ Νηθνιάνπ 15, Ληηόρσξν Τ.Κ. 602 00,
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηε Γηεύζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr,
ηειέθσλν 2352350149, ηειενκνηνηππία : 2352350128.
Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο
ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε έσο θαη κία
ηνπιάρηζηνλ ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη δεκνζηεύεηαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ ζην Ληηόρσξν θαη ησλ θαηά ηόπνπο ΔΕ Αλ.
Οιύκπνπ (Λεπηνθαξπά), ΔΕ Δίνπ (Κνληαξηώηηζζα), θαζώο θαη ζηε Δ.Κ. Καξίηζαο,
όπσο επίζεο θαη ζην πξόγξακκα Δη@ύγεηα θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ ΔίνπΟιύκπνπ.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
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