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Γιδςμόηεισο

18/03/2022

ΓΗ Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ
Ο Γήμαπσορ Γιδςμοηε ίσος
Γ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι όηι: εκηίθεηαι ζε ανοικηή θανεπή πλειοδοηική πποθοπική
δημοππαζία η εκ νέος εκμίζθωζη ηων παπακάηω αγποηεμασίων, ζςνολικήρ έκηαζηρ
20,30 ζηπεμμάηων ηηρ Σοπικήρ Κοινόηηηαρ Γόξαρ
Η δημοππαζία θα είναι ανοικηή θανεπή πλειοδοηική πποθοπική και θα διεξασθεί ζηο
Γημοηικό Καηάζηημα Γιδςμοηείσος ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ ηος άπθπος 1 ηος
Π.Δ.270/81 πος οπίζηηκε με ηην απιθμ. 319/2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος
Δήμος Διδςμοηείσος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 72 παπ. 1 ε’ ηος Ν. 3852/2010,
ηην 28η Μαπηίος 2022 ημέπα Γεςηέπα και από ώπα 10:30 π.μ. έωρ 11:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Οη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ Σνπ.Κνηλ.Γόμαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
α/α

ΣΟΠΟΘΕΙΑ

ΑΣΑΚ

ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΡΕΜΜΑΣΑ

1

ΠΟΡΟ

01150017347

6885941282025

10,30

2

ΙΙΩΜΑΣΑ

-

6905929868010

5,00

3

ΙΙΩΜΑΣΑ

-

6905928882010

5,00

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα
θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Γήκαξρν. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη
πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ 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 αύηε 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 επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην
λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
Η απόθαζε ηεο, επί ηεο δεκνπξαζίαο, επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο
πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη
εθ' απινύ ράξηνπ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από
ηνλ Γήκαξρν.
Αλ δελ θέξεη απνηέιεζκα επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζε όινπο ηνπο δεκόηεο κεηά από επηά (7)
εκέξεο ζηνλ ίδην ρώξν, κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ή κε
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 10,00 €/στπ. εηεζίσο.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
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.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ
ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο εθάζηνπ αγξνηεκαρίνπ ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε
εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεζηεξηαζκόο 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.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε έξι (6) έτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην Γεκνηηθό Σακείν Γηδπκνηείρνπ, κεηά από ηε βεβαίσζή ηνπ κε ην
θνξνινγηθό θαηάινγν, ζην ηέινο θάζε θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη δεκόηεο-κόληκνη θάηνηθνη ηεο Σνπ.Κνηλ. Γόμαο ηνπ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ (νη εθηάζεηο ηεο νπνίαο εθηίζεληαη ζηε δεκνπξαζία). Αλ ε δεκνπξαζία δελ
θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζε όινπο ηνπο δεκόηεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε
ηεο θαιιηεξγήζηκεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. Αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεκνπξαζία δε θέξεη
απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή νπνηνηδήπνηε.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,
Α) γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σ.Π.Κ.Γ. ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σ.Π.Κ.Γ. γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ
επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε 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 έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ
νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ήτοι 10,30 €, 5,00 €, 5,00 €, αντίστοιχα, πνπ ζα
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό
επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί,
Β) βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζην Γήκν θαη
Γ) ππεύζπλε δήισζε όηη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ
δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη
ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ζησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Κάζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε έλαληη ηξίησλ (Γ.Ο.Δ.Β., Σ.Ο.Δ.Β. θιπ.) πέξαλ ηνπ κηζζώκαηνο ζα
βαξύλεη ηνλ κηζζσηή, ρσξίο θακία επζύλε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ.
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Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε πάγηα ζηξεκκαηηθή εηζθνξά, ε νπνία ζα βαξύλεη ην Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ
κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηελ
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γόμαο θαη ζε
δεκνζηόηεξα ζεκεία ηεο (θαθελεία θιπ.), γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΟΓΛΟΤ ΡΩΜΤΛΟ

