
  

                                                                               
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ                                                        Ιαναλλάκι: 9-8-2021 

ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΗΟΕΘΠΞΣ                                                             Αριθμ. Ορωτ.: 8649 

ΔΗΛΞΡ ΟΑΠΓΑΡ 

 

ΔΘΑΙΗΠΣΝΗ 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ ΟΑΠΓΑΡ 

            Λαμβάνονηαρ ςπ’ ότιν: 

           -Την ςπ’ απιθμ. 10/2021 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Πάπγαρ, πεπί 

καθοπιζμού  ηυν όπυν δημοππαζίαρ μίζθυζηρ δημοηικού ακινήηος, όπυρ πεπιγπάθεηαι καηυηέπυ,  

          -Την  ςπ' απιθμ. 107/2020 απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος, 

          - Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν86,103,192 ηος Ν. 3463/2006 (Δημοηικόρ Κοινοηικόρ Κώδικαρ)  

          - Τιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 270/1981 «Πεπί καθοπιζμού ηυν οπγάνυν, ηηρ διαδικαζίαρ και ηυν όπυν 

διενεπγείαρ δημοππαζιών δι’ εκποίηζιν ή εκμίζθυζιν ππαγμάηυν ηυν δήμυν και κοινοηήηυν». 

 

ΔΘΑΙΗΠΣΡΡΕΘ  ΞΘ 

             Εκηίθεηαι ζε πλειοδοηική, θανεπά και πποθοπική δημοππαζία, η μίζθυζη ιδιόκηηηος    

δημοηικού ακίνηηος  (αγποηεμάσιο ),  ζκταςθσ 40. 172,24 τ.μ  το οποίο βρίςκεται ςτθν κζςθ «Κλιμάτι» τθσ 
Σ.Κ.  Λοφτςασ του  Διμου Πάργασ  όπυρ αποηςπώνεηαι  ζηο ζσεδιάγπαμμα ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηος 

Δήμος  με  ηοςρ  κάηυθι όποςρ: 

 

          Η Δημοππαζία θα διεξασθεί ζηο Καναλλάκι, ηην 6η -09-2021  , ημέπα   Δεςηέπα  , και ώπα 

9:00π.μ.-10:00 π.μ. ζηο Δημαπσιακό Καηάζηημα Δήμος Πάπγαρ  ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Δημοππαζιών 

ηος Δήμος αποηελούμενηρ από ηοςρ : 

α)  Ηαχαριάσ Νικόλαοσ                 Πρόεδροσ  
β)  ιδζρθσ Απόςτολοσ                   μζλοσ 
γ)  Κοντοδιμα Ευφροςφνθ             μζλοσ 
Αν για  οποιοδήποηε λόγο δεν διεξασθεί η δημοππαζία ηην παπαπάνυ ημεπομηνία θα  επαναληθθεί και  

θα  διενεπγηθεί ηην  10-09-2021 ημέπα Παπαζκεςή και  ώπα 9:00π.μ.-10:00 π.μ. ζηο Δημαπσιακό 

Καηάζηημα Δήμος Πάπγαρ . 
    Πρακτικά κα τθριςει θ κ.Γιάγια Μαρία, δθμοτικι υπάλλθλοσ θ οποία κα διενεργιςει τθν δθμοπραςία. 

   

1) Σο ανωτζρω μίςκιο μπορεί να εκμιςκωκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 192 ΚΔΔ παρ. 4  με 
ςκοπό τθν ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ παρ.17 αρκρ. 6 του Ν. 
2160/1993 και για κάκε νόμιμθ χριςθ που ορίηει τόςο το ΓΠ του Διμου όςο και θ δαςικι νομοκεςία , 
άρκρο 45 Ν.998/79  κ.λ.π. νομοκ. Διατάξεισ, αποκλειόμενθσ τθσ χριςθσ ωσ χαρτοπαικτικισ λζςχθσ, και 
γενικά καταςτθμάτων που προςβάλλουν τα χρθςτά και κρθςκευτικά ικθ των Δθμοτϊν (χϊροι 
ςυνάκροιςθσ Θρθςκευτικϊν αιρζςεων, Οίκοι ανοχισ κλπ.) 

2) Ωσ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ για το ετιςιο μίςκωμα ορίηεται το ποςό των  60.000€ ευρϊ. 

3) Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε (40) χρόνια, αρχομζνθσ από τθν παρζλευςθ 10 θμζρου από τθν 
θμερομθνία  κοινοποιιςεωσ ςτον τελευταίο πλειοδότθ (μιςκωτι) τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ περί εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, οπότε και κεωρείται θ ςφμβαςθ 
οριςτικά καταρτιςκείςα και λιγει μετά τθ παρζλευςθ (40) ετϊν . 

4) Κατά τον 1ο χρόνο τθσ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ δεν κα καταβάλει μίςκωμα με ςκοπό τθν διευκόλυνςθ 
του για τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ του. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια τθσ μίςκωςθσ το ετιςιο μίςκωμα 
κα παραμείνει ςτακερό. Από τθν αρχι του 12ου ζτουσ τθσ μίςκωςθσ το ετιςιο μίςκωμα κα 
αναπροςαρμόηεται κάκε χρόνο κατά ποςοςτό 1% επί του μιςκϊματοσ του προθγουμζνου ζτουσ.  
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5)  Σο ετιςιο μίςκωμα  κα καταβάλλεται ςε (2) ιςόποςεσ δόςεισ ςτθν ταμειακι Τπθρεςία του Διμου ωσ 

εξισ : Σο  ½ του μιςκϊματοσ κα καταβάλλεται ζωσ τθν 30θ του μθνόσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ και το 

υπόλοιπο ½ ζωσ τθν 30θ του μθνόσ   Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ.  

6)  Μετά τθν 5θ θμζρα κακυςτζρθςθσ καταβολισ εκάςτθσ δόςθσ του ενοικίου κα καταγγζλλεται θ 

μίςκωςθ και αυτομάτωσ κα ξεκινά θ διαδικαςία εξϊςεϊσ του. Θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα 

αποδεικνφεται με ζγγραφθ απόδειξθ τθσ Σράπεηασ ι τθσ ταμίασ του Διμου, αποκλειομζνου οιοδιποτε 

άλλου μζςου. 
7) Σο τζλοσ χαρτοςιμου 3,6 % επιβαρφνει τον μιςκωτι.  

8) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται κακϋόλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ να απαςχολεί εργατικό δυναμικό το 
οποίο ςε ποςοςτό 50 % τουλάχιςτον κα είναι μόνιμοι κάτοικοι τθσ ΔΕ Φαναρίου Δ. Πάργασ και κατά 
προτεραιότθτα από τθν κοινότθτα Λοφτςασ. 

9)  Μετά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο ανενόχλθτα και 
άνευ ουδεμίασ αποηθμίωςθσ ςτον εκμιςκωτι με τα ςυςτατικά και παραρτιματά του, διαφορετικά 
ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.  

  11)  Αν παρ’ όλα αυτά θ μίςκωςθ για οποιοδιποτε λόγο παρατακεί ςφμφωνα με τθν διάταξθ του αρκρ. 
192, παρ. 3 εδαφ. 2.  Ν 3463/2006, το μθνιαίο μίςκωμα κα αναπροςαρμοςτεί με νεότερθ απόφαςθ του 
Δθμ. υμβουλίου. 

12)  Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ανζγερςθσ, κατεδάφιςθσ, επιςκευισ, διαρρφκμιςθσ - ανακαίνιςθσ 
ςτα κτίςματα και ςτον ακάλυπτο χϊρο του μιςκίου, με τθν προχπόκεςθ ότι οι εργαςίεσ αυτζσ κα 
προςκζτουν αξία και κα αποςκοποφν ςτθν επωφελζςτερθ εκμετάλλευςθ του ακινιτου, δεν κα προκλθκεί 
καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κα προβλζπονται από εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και κατόπιν 
εκδοκζντων αδειϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Δαςαρχείο, Πολεοδομία κλπ.)  Όλεσ οι δαπάνεσ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ανζγερςθσ, κατεδάφιςθσ, επιςκευισ, διαρρφκμιςθσ – ανακαίνιςθσ κτιςμάτων ςτο 
μίςκιο, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν τθσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ κακϊσ και τα τυχόν επιβλθκζντα πρόςτιμα, κα βαρφνουν τον μιςκωτι και ρθτά ςυμφωνείται 
ότι δεν δικαιοφται οιαςδιποτε τυχόν αποηθμίωςθσ από τον εκμιςκωτι Διμο για τθν εκτζλεςθ τουσ, 
κεωρϊντασ αυτζσ, είτε ωσ επωφελείσ είτε αναγκαίεσ δαπάνεσ. Ο μιςκωτισ  κατά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ 
και τθν αποχϊρθςι του από το μίςκιο, δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ από τον εκμιςκωτι για τθν 
εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν και ςυμφωνείται ότι οι όποιεσ εργαςίεσ και καταςκευζσ εκτελζςει ςε 
αυτό κα παραμείνουν προσ όφελοσ του μιςκίου. Μόνο τον πρόςκετο κινθτό εξοπλιςμό που κα 
εγκαταςτακεί ςτο μίςκιο από τον μιςκωτι μπορεί να τον αφαιρζςει κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι δεν προκλθκοφν φκορζσ ςτο μίςκιο. Σα δε ςτακερά ςυνδεδεμζνα αντικείμενα – 
εξοπλιςμόσ ςτα κτίρια, (όπωσ τζντεσ, πόρτεσ, θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, φυςοφνεσ, ςωλθνϊςεισ 
εξαεριςμϊν, φϊτα, ντουλάπεσ, κλιματιςμοί κλπ) παραμζνουν υπζρ του εκμιςκωτι. 

13) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να  αποκαταςτιςει άμεςα τισ τυχόν ηθμιζσ που κα προκαλζςει ςτο μίςκιο 

και τον βαρφνουν επίςθσ οι ηθμιζσ από τθν ςυνικθ χριςθ του. 

14)  Ρθτά ςυμφωνείται ότι όλεσ οι δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και για τθν 

ζκδοςθ πάςθσ φφςεωσ αδειϊν όπωσ π.χ (οικοδομικι άδεια, άδεια επζμβαςθ ςε δαςικι ζκταςθ,  κλπ)  για 

τθν εκμετάλλευςθ του μιςκίου  βαρφνουν τον μιςκωτι και κα εκδοκοφν με αποκλειςτικά δικι του 

μζριμνα, χωρίσ να εμπλζκεται ςε κανζνα ςτάδιο ζκδοςθσ αυτϊν ο Διμοσ .  
15) Κάκε κτίριο και κάκε άλλθ μόνιμθ εγκατάςταςθ που κα ανεγερκεί επί του μιςκίου ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ, περιζρχεται, μετά τθ λφςθ ι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν κυριότθτα του διμου, χωρίσ 
υποχρζωςθ του διμου να τον αποηθμιϊςει και χωρίσ δικαίωμα του μιςκωτι να τα αφαιρζςει. 

16) Απαγορεφεται θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι, όπωσ και θ κατά τον 
οποιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου ςε τρίτουσ εν όλω ι εν μζρει. 
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17) Τπεκμίςκωςθ επιτρζπεται για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ μίςκωςθσ. 
ε περίπτωςθ υπεκμίςκωςθσ, ο αρχικόσ μιςκωτισ εξακολουκεί να ευκφνεται εισ ολόκλθρον ζναντι του 
διμου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. 

18) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να καταβάλλει τα τζλθ ςφνδεςθσ με ΔΕΘ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ, τα οποία μετά το 

τζλοσ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ δικαιοφται να αναλάβει. 
19) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να καταβάλλει τα τζλθ φωτιςμοφ, φδρευςθσ κακαριότθτασ και 

οποιοδιποτε άλλο βάροσ του μιςκίου. 

20) Ο μιςκωτισ είναι υπόχρεοσ να καταβάλει οποιοδιποτε τυχόν τζλοσ αποκομιδισ απορριμμάτων, 
αποχζτευςθσ, κακϊσ και τουσ διάφορουσ δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φόρουσ, δαπάνεσ εκκζνωςθσ βόκρου. 

21) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να εκμεταλλεφεται το μίςκιο με επιμζλεια και ςφμφωνα με τον προοριςμό 

του. 
22) Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι  - νομικι κατάςταςθ του μιςκίου και 

των κτιςμάτων του, (νομίμων κϋαυκαιρζτων), τθσ οποίασ τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ, οφτε για τθν 
φπαρξθ οιαςδιποτε δουλείασ βαρφνει αυτό και ςυνεπϊσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει επιςτροφι ι μείωςθ 
του μιςκϊματοσ  οφτε τθν λφςθ τθν μίςκωςθσ.  

 Ο μιςκωτισ ςυμμετζχοντασ ςτθν διαδικαςία εκμίςκωςθσ του ακινιτου,  τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει 
γνϊςει και ζλεγξε πραγματικά το μίςκιο και τα κτίςματα του και τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ 
ςτθν οποία αυτά βρίςκονται, τουσ περιοριςμοφσ και τισ υποχρεϊςεισ του μιςκωτι για κατεδάφιςθ, ι 
τακτοποίθςθ τουσ πολεοδομικά με τθν ζκδοςθ επϋονόματι του των απαιτοφμενων από τθν δαςικι κϋ 
πολεοδομικι νομοκεςία νζων αδειϊν εγκατάςταςθσ και δόμθςθσ, ι υποβολι διλωςθσ υπαγωγισ τουσ 
ςτισ διατάξεισ του Ν .4495/17. 

Ζλαβε δε αντίγραφα των ςχετικϊν δθμοςίων εγγράφων που αποδεικνφουν τθν πραγματικι 
κατάςταςθ του μιςκίου κϋ ενδεικτικά αντίγραφο τθσ υπϋάρικμ. 128930/1352/17-5-2013 κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ κϋ Ενζργειασ με τθν οποία εγκρίκθκε αρχικά θ άδεια 
εγκατάςταςθσ τθσ καταςκινωςθσ, τθσ υπϋαρικμ. 170044/2909/25-05-2018 απόφαςθσ του αναπλθρωτι 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ αναφορικά με τθν υποχρζωςθ του μιςκωτι να απομακρφνει τισ 
εγκαταςτάςεισ που καταςκεφαςε εντόσ τθσ ζκταςθσ και να αποκαταςτιςει τον χϊρο ςε περίπτωςθ 
παφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ,  τθσ με αρικμό  2197/1999 ζκκεςθσ αυτοψίασ τθσ Διευκ/ςθσ Πολεοδομίασ 
Νομαρχίασ Πρζβεηασ περί αυκαιρζτων καταςκευϊν ςτο μίςκιο και επιβολισ προςτίμου για τθν αυκαίρετθ 
ανζγερςθ τουσ, του με αρικμ. πρωτ. 7317/24-07-2020 εγγράφου τθσ Διευκ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Δ. 
Πάργασ ςχετικά με τθν φπαρξθ αυκαιρζτων κτιςμάτων ςτο μίςκιο.  Ζλαβε επίςθσ γνϊςθ του δαςικοφ 
χαρακτιρα του μιςκίου ςφμφωνα με τθν υπϋάρικμ. 1934/13.10.2006 πράξθ χαρακτθριςμοφ του 
Διευκυντι Δαςϊν Πρεβζηθσ. 

Ο μιςκωτισ λαμβάνοντασ γνϊςθ και υπόψθν όλων των ανωτζρω  πολεοδομικϊν βαρϊν κϋ τθσ 
υποχρζωςισ του τακτοποίθςθσ των αυκαιρζτων κτιςιμάτων που υφίςτανται ςτο μίςκιο, διαπίςτωςε ότι 
είναι τθσ πλιρουσ αρεςκείασ του, ότι δεν παρουςιάηει κανζνα νομικό ι πραγματικό ελάττωμα, καλφπτει 
πλιρωσ τισ ανάγκεσ του και είναι κατάλλθλο για το ςκοπό που το μιςκϊνει.  
   23) Επίςθσ ο μιςκωτισ ζλαβε αντίγραφο τθσ με αρικμ. 11357874 διλωςθσ ζνταξθσ ςτον Ν. 4495/2017, 
με θμερομθνία υπαγωγισ 24-01-2020, (Τπζρβαςθ δόμθςθσ από τθν οικοδ. άδεια 22/1999 ςτισ παιδικζσ 
καταςκθνϊςεισ τθσ Σοπ. Κοιν . Λοφτςασ), κακϊσ του από 6-8-2021 αποςπάςματοσ του αναρτθμζνου 
δαςικοφ χάρτθ που είναι προςωρινοφ χαρακτιρα τοπ. κοιν. Λοφτςασ Δ.Πάργασ ςτθν κζςθ Κλθμάτι, όπου 
απεικονίηεται το ανωτζρω γεωτεμάχιο με ζκταςθ 40,172,24 τ.μ (Σμιματα 1-16), με τουσ αντίςτοιχουσ 
χαρακτθριςμοφσ, που εμφανίηονται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ, και ςυνοδεφεται από τθν με ίδια 
θμερομθνία υπεφκυνθ διλωςθ του μθχανικοφ Γεωργίου Σηομάκα,  ςφμφωνα με τθν οποία το μίςκιο 
ςφμφωνα με τθν ανάρτθςθ του δαςικοφ χάρτθ με τθν υπϋαρικμ. 22182/26-02-2021 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ 
Δαςϊν Πρζβεηασ, εμπίπτει εν μζρει ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικι νομοκεςίασ, ςτθν φάςθ υποβολισ 
αντιρριςεων, ςε μθ κυρωμζνο δαςικό χάρτθ (προςωρινι ιςχφ).    

  24) Δεκτοί ςτθν δθμοπραςία γίνονται  Ζλλθνεσ πολίτεσ και πολίτεσ από τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και νομικά 
πρόςωπα νομίμωσ υφιςτάμενα.  
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   25) Δεν  γίνονται δεκτοί  ςτθν δθμοπραςία όλοι οι οφειλζτεσ του Διμου και Δθμοςίου και για τον λόγο 
αυτό οι ενδιαφερόμενοι κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν πρζπει να κατακζςουν εκτόσ των άλλων 
δικαιολογθτικϊν, δθμοτικι και φορολογικι ενθμερότθτα ότι δεν οφείλουν ςτον Διμο και ςτο Δθμόςιο. 

   26) Όποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν επιτροπι δθμοπραςίασ πριν 
από τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ, προςκομίηοντασ ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. Σα δε νομικά 
πρόςωπα (ΟΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ) κα εκπροςωποφνται από τον νόμιμο εκπρόςωπο τουσ, όπωσ ορίηει ο νόμοσ. 

   27) Κάκε νεότερθ προςφορά κατά τθν δθμοπραςία για να είναι δεκτι κα είναι αυξθμζνθ κατά 3.000 €. 
Αντιπροςφορζσ ςτο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

    28) Θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα, εφόςον δεν κρίνει καμία προςφορά  ςυμφζρουςα, να ακυρϊςει 
τον παρόντα πλειοδοτικό διαγωνιςμό και να προβεί ςε νζα δθμοπραςία, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προσ το 
ςυμφζρον πάντα του Διμου, χωρίσ να αποκτά ι δικαίωμα διεκδίκθςθσ αποηθμίωςθσ κανζνασ από τουσ 
διαγωνιηομζνουσ . 

   29) Ο αναδειχκθςόμενοσ  τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο και αξιόπιςτο 
εγγυθτι ο οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ αλλθλζγγυοσ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ, παραιτοφμενοσ ρθτά από 
το δικαίωμα και τθν ζνςταςθ τθσ διηιςεωσ, διαιρζςωσ, κακϊσ και κάκε ευεργετιματοσ όπωσ ορίηονται 
ςτα άρκρα 855, 856, 862, 863,864, 866, 867, ΑΚ . 

30)  Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ ςϋαυτόν  
τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δθμοπραςίασ να προςζλκει μαηί με τον 
εγγυθτι του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ κατατεκείςα εγγφθςθ 
καταπίπτει υπζρ του Διμου χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ και ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ 
αυτοφ και του εγγυθτι του ενεχομζνων και των δφο για τθ μικρότερθ προςφορά του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ από του αποτελζςματοσ τθσ προθγοφμενθσ. 

Από τθν παρζλευςθ 10 θμζρου από τθσ κοινοποιιςεωσ ςτον τελευταίο πλειοδότθ, (μιςκωτι) τθσ 
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, κεωρείται θ 
ςφμβαςθ οριςτικά καταρτιςκείςα 

31) Για τθν ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία ο κάκε ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει είτε 
γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Σ.Π.Δ ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ, 
ποςοφ ίςου προσ  το 10% του ορίου τθσ πρϊτθσ προςφοράσ για διάρκεια ενόσ ζτουσ, (ιτοι το 10 % του 
μθνιαίου μιςκϊματοσ Χ 12 μιςκϊματα) και θ οποία επιςτρζφεται ςτουσ αποκλειόμενουσ μετά το πζρασ 
τθσ διαδικαςίασ  ανάδειξθσ του τελευταίου πλειοδότθ. - Θ εγγυθτικι επιςτολι για τθν ςυμμετοχι ςτθν 
δθμοπραςία πρζπει να ανζρχεται ςτο ποςό των (10% Χ 60.000 =) 6.000 €. 

Θ ωσ άνω κατατεκειμζνθ εγγυθτικι επιςτολι αντικακίςταται από τον τελευταίο πλειοδότθ κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ με άλλθ νζα ποςοφ ίςου με ζνα (1) ετιςιο μίςκωμα.  

 Θ εγγφθςθ αυτι κατατίκεται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εμπρόκεςμθσ καταβολισ των 
μιςκωμάτων και επιςτρζφεται ςτον μιςκωτι εφόςον ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του προσ τον 
Διμο, απορρζουςεσ εκ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ καταπίπτει αυτομάτωσ και 
χωρίσ καμία άλλθ απαιτοφμενθ ενζργεια υπζρ του Διμου και ςυμψθφίηεται προσ εξόφλθςθ των 
οφειλομζνων χρεϊν. 

32) ε περίπτωςθ παραβάςεωσ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ, κα λφεται αυτοδίκαια και 
αυτόματα θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ και κα αποκλείεται ο μιςκωτισ από παρόμοιασ φφςεωσ δθμοπραςίεσ 
του Διμου. 

33) Ο  μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου τα όρια αυτοφ  και γενικά το μίςκιο 
ςε καλι κατάςταςθ και να το προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ, διαφορετικά ευκφνεται για 
αποηθμίωςθ. 

34)Σα κθρφκεια δικαιϊματα, ζξοδα δθμοςίευςθσ, ςυμβολαιογραφικά, ςφναψθ του μιςκωτθρίου 
ςυμβολαίου και γενικά όποιο ζξοδο ικελε προκφψει βαρφνει τον τελευταίο πλειοδότθ. 
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 35) Θ διακιρυξθ να δθμοςιευκεί νόμιμα : 

α) τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτα καφενεία των Δθμοτικϊν  Διαμεριςμάτων. 
β) τουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων. 
γ) ε τοπικζσ ιςτοςελίδεσ 
δ) ε ιςτοςελίδεσ ενοικίαςθσ ακινιτων πανελλινιασ εμβζλειασ.  
ε) τθν εφθμερίδα Γενικι Δθμοπραςιϊν. 
 

Πληροφόρηςη ενδιαφερομζνων 

Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από το Γραφείο Δθμοπραςιϊν.  

-Σθλζφωνο επικοινωνίασ  2684360333  69702870834  

email : giagiamaria63@gmail.com για  θλεκτρονικι αποςτολι  ςτοιχείων ( Διακιρυξθ-

τοπογραφικοφ διαγράμματοσ  κ.λπ.)  (Αρμόδια  υπάλλθλοσ  κ. Γιάγια  Μαρία  ). 

-Μάρκου  Δθμιτριοσ  Αντιδιμαρχοσ  Πάργασ : 6944742157 email : dimarkou@gmail.com. 

Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ και  λοιπϊν  δικαιολογθτικϊν  χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ θ  υποβάλλεται  ςτον Διμο  ι  θλεκτρονικά   ςτθν Δ/νςθ 
info@dimospargas.gr  μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ Δθμοπραςίασ .  
 

 

Ξ Δήμαρχος 

 

Ζαχαριάς  Μικόλαος 
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