ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μπηηιήλε 30/10/2020

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

Α.Π.: Γ.O.Τ/34847

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
Ταρ. Γηεύζπλζε

: Δι. Βεληδέινπ 13-17

Πιεξνθνξίεο

: Μ. Φατληνύηε

Τειέθσλν

: 2251350579 - 515

E-mail

: mariahaidouti@gmail.com

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Έρνληαο ππόςε:
1. ην Π.Γ. 270/81, (ΦΔΚ Α' 77/30-3-81).
2. ην Ν.3852/2010.
3. ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
4.

ηελ αξ. 408/08-09-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Μπηηιήλεο «Έλαξμε

δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ θιπ».
5. ηελ 428/2020 (ΑΓΑ:9ΘΧΞ46ΜΓΘΓ-ΓΒ0)/22-10-20 )Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία εθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ:
Καηάζηεκα εκβαδνύ 125 η.κ. εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πεγήο Λέζβνπ κε ηε
δηαθξηηηθή νλνκαζία «ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ», κε αύιεην ρώξν πεξίπνπ 300 η.κ..
θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.

Άξζξν 1
Πεξηγξαθή ηνπ εθκηζζνύκελνπ αθηλήηνπ
Θέζε αθηλήηνπ

: Κνηλόηεηα Πεγήο.
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ύλνξα γύξσζελ:

: α) Γεκνηηθόο δξόκνο Πεγήο.

Μίζζην αθίλεην

: θαηάζηεκα εκβαδνύ 125 η.κ. εληόο ηνπ νηθηζκνύ

Πεγήο Λέζβνπ κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία «ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ» , κε αύιεην ρώξν
πεξίπνπ 300 η.κ.

Αξ. κεηξεηή ΓΔΗ

: 55153305

Άξζξν 2
Σόπνο-ρξόλνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δηαδηθαζία εθκίζζσζεο ζα δηεμαρζεί ζην γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζην Τκήκα
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Δι. Βεληδέινπ 13-17. Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο
ηεο δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζα νξηζηεί ζηελ Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ Γεκάξρνπ.

Άξζξν 3
Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ απόθαζε 26/2020 (17-1-2020) ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:67ΛΡ46ΜΓΘΓ-Γ5Θ),
1539/2020

(19-6-2020)

Απόθαζε

θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ.

Γεκάξρνπ

(ΑΓΑ:

Ψ22Κ46ΜΓΘΓ-ΔΔΚ).

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.

Με ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ειέγρνληαη θαη κνλνγξαθνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Η επηηξνπή απνδέρεηαη ή απνθιείεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο δεκνπξαζίαο πεξί
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απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο
από ηε δηαθήξπμε πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο
δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί.
Καλείο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
Σηε ζπλέρεηα νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά
εθθσλήζεσο

κεηά

ηνπ

νλνκαηεπσλύκνπ

ηνπ

πιεηνδόηε.

Κάζε

πξνζθνξά

είλαη

δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ
πξώην ζηνπο αθνινύζσο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή
ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα
παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπό απηό πιεξεμνύζην ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ξεηά ην
πεξηερόκελν ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο, θαζώο θαη ην ύςνο ηεο αλώηεξεο δπλαηήο
πξνζθνξάο. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη ν ηξίηνο ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία
γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Γηα ηελ
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ζα απνθαζίζεη ζηε ζπλέρεηα ην αξκόδην, ζύκθσλα κε ην Νόκν,
όξγαλν.

Άξζξν 4
Γηθαίσκα ζπµµεηνρήο ζηε δεµνπξαζία θαη δηθαηνινγεηηθά .

Σηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο: α. Έιιελεο πνιίηεο

θαη αιινδαπνί

σο

θπζηθά πξόζσπα αηνκηθώο, β. Ννκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζπζηαζεί λνκίκσο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, γ. Σπλεηαηξηζκνί
θαη Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΚΟΙΝΣΔΠ) ηνπ λ. 4019/2011.
Απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία νη νθεηιέηεο πξνο ην Γήκν πξνεγνύκελσλ
κηζζσκάησλ θιπ.
Όινη αλεμαηξέησο νη δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό πξέπεη επί πνηλή
απνθιεηζκνύ λα ππνβάινπλ (έσο) ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
(δεκόζηα θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία) ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Παξαζηαηηθά ηαπηνπξνζσπίαο – Δθπξνζώπεζεο
i) Δθ' όζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν: δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή
άιιν ηζόθπξν έγγξαθν.
ii) Δθ’ όζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ όια ηα
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απηνύ (θαηαζηαηηθό εηαηξείαο, ηξνπνπνηήζεηο θαζώο θαη
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πηζηνπνηεηηθό από ην πξσηνδηθείν πνπ λα πξνθύπηεη ην θαηαζηαηηθό θαη όιεο νη
ηξνπνπνηήζεηο

ηνπ,

πξαθηηθό

ζπγθξόηεζεο

ζε

ζώκα

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ/Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ γηα ππόρξενπο,
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ΚΟΙΝΣΔΠ,
πξαθηηθό

απόθαζεο

ζπκκεηνρήο

ζην

δηαγσληζκό)

θαζώο

θαη

παξαζηαηηθά

εθπξνζώπεζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα: (α) Πξνζσπηθέο εηαηξείεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λόκηκνο
εθπξόζσπνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εηαίξνο. (β) ΔΠΔ, εμνπζηνδνηεκέλνο δηαρεηξηζηήο. (γ)
Α.Δ.

εμνπζηνδνηεκέλν

κέινο

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

(δ)

Κνηλ.Σ.Δπ

ηνπ

Ν.4019/2011, εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, εθηόο εάλ πξνθύπηεη
λόκηκε εθπξνζώπεζε από ην ίδην ην θαηαζηαηηθό ησλ εηαηξεηώλ.
Αν κάποιορ πλειοδοηεί για λογαπιαζμό άλλος, οθείλει να ηο δηλώζει ππορ ηην
επιηποπή διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ ππιν ηην έναπξη ηος ζςναγωνιζμού,
παποςζιάζονηαρ και ηο ππορ ηούηο νόμιμο πληπεξούζιο έγγπαθο αλλιώρ
θεωπείηαι όηι μεηέσει για δικό ηος λογαπιαζμό.
2) Βεβαίσζε πεξί µε νθεηιήο ζην Γήµν
3) Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζην Γεκόζην
4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
5) Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη
α) όηη έλαβε γνώζη ηων όπων διακήπςξηρ εκμίζθωζηρ ηος ακινήηος (για ηο
οποίο πλειοδοηεί) και ηοςρ αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα.
β) όηη έλαβε γνώζη ηος ακινήηος (για ηο οποίο πλειοδοηεί) και ηηρ καηάζηαζηρ
ζηην οποία αςηό βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα.
γ) όηη αποδέσεηαι ηον εγγςηηή με πλήπη πποζδιοπιζηικά ζηοισεία ηος καθώρ και
ηον ΑΦΜ ηος.
δ) όηη

δεν έσει καηαδικαζηεί για αδίκημα

ζσεηικό με ηην άζκηζη ηηρ

επαγγελμαηικήρ ηος δπαζηηπιόηηηαρ.
ε) (i) γηα θπζηθά πξόζσπα: όηη δεν έσει κηπςσθεί ζε πηώσεςζη & δεν έσει κινηθεί
καη' αςηού διαδικαζία κήπςξηρ ζε πηώσεςζη ή (ii) γηα λνκηθά πξόζσπα: όηη δεν έσει
κηπςσθεί ζε πηώσεςζη, δεν βπίζκεηαι ζε διαδικαζία λύζηρ/εκκαθάπιζηρ/αναγκαζηικήρ
διασείπιζηρ, δεν έσει κινηθεί καη' αςηού διαδικαζία κήπςξηρ ζε πηώσεςζη/διοπιζμού
εκκαθαπιζηή.
6) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή
γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ από
απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην

1/10

ηνπ

νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο (ζε κηζζώκαηα ελόο έηνπο).
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ πιεηνδόηε, πνπ ζα
αλαδεηρζεί, κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ίζε πξνο ην 10% ηνπ
επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο (ζε κηζζώκαηα ελόο έηνπο). Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή
παξακέλεη ζην Γήκν - εθκηζζσηή θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ζα απνδνζεί
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ζην κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.
Τσλ ππνινίπσλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δεκνπξαζία νη εγγπεηηθέο ζα επηζηξαθνύλ άκεζα.
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 θαη γηα
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ζηεξνύκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο.

Γηθαηνινγεηηθά εγγπεηή:
1) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
2) Βεβαίσζε πεξί µε νθεηιήο πξνο ηνλ Γήµν
3) Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γεκόζην
4) Υπεύζπλε δήισζε όηη έλαβε γνώζη ηων όπων ηην διακήπςξηρ και ηοςρ αποδέσεηαι
πλήπωρ και ανεπιθύλακηα θαη όηη έλαβε γνώζη ηος ακινήηος και ηηρ καηάζηαζηρ ζηην
οποία αςηό βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα.

Άξζξν 5
Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο
Καηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη γηα ην αθίλεην ην πνζό ησλ εθαηό
εβδνκήληα επξώ (170,00 €) κεληαίσο.
Η ηηκή πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από είθνζη (20) επξώ θάζε
θνξά.
Άξζξν 6
Γηάξθεηα κίζζσζεο – αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε. Αξρίδεη δε από ηελ εκεξνκελία ηεο
ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ εθκηζζνύκελνπ αθηλήηνπ. Η δηάξθεηα ηεο
σο άλσ κίζζσζεο δύλαηαη λα παξαηαζεί άπαμ κέρξη έμη (6) έηε, ώζηε λα
ζπκπιεξσζεί θαη’ αλώηαην όξην ελλεαεηήο κίζζσζε, κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
κηζζσηή έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ιήμε ηεο, απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
ηνπ Γήκνπ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξώλ θαη εθόζνλ ν κηζζσηήο εθπιεξώλεη
πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
Τν κίζζσκα, πνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, ζα
αλαπξνζαξκόδεηαη κεηά ην πξώην έηνο ηεο κίζζσζεο, θαζ’ όιε ηε ζπκβαηηθή
δηάξθεηα

απηήο,

όπσο

θαη

γηα

ην

ρξνληθό

δηάζηεκα

ηπρόλ

αλαγθαζηηθήο

παξάηαζήο ηεο ή παξακνλήο ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Τν
κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο πξνζαπμαλόκελν ζύκθσλα κε ην 100%
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ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή γηα ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε δσδεθάκελε
πεξίνδν, όπσο απηόο αλαθνηλώλεηαη από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή. Δπί
αξλεηηθνύ δείθηε, ην κίζζσκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην.

Άξζξν 7
Υξόλνο θαη ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο
Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη κεληαίσο θαηά ην πξώην δεθαήκεξν έθαζηνπ κελόο
επηβαξπλόκελν κε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ πνζνύ ηνπ
ραξηνζήκνπ. Σν κίζζσκα ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ κελώλ ζα θαηαβιεζεί κε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζην Γεκνηηθό Σακείν.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ην κίζζσκα ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ρσξίο
ζρεηηθό εηδνπνηεηήξην από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ. Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο
θαηαβνιήο

ηνπ

πξνζαπμήζεσλ

κηζζώκαηνο
πνπ

ν

νθεηιέηεο

πξνβιέπνληαη

από

ηηο

ππόθεηηαη
θείκελεο

ζηελ

πιεξσκή

δηαηάμεηο

ηνπ

ησλ

Νόκνπ,

αλεμάξηεηα από ηα κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ
από ην Γήκν Λέζβνπ γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξόζεζκσλ δόζεσλ.
Άξζξν 8
Καηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππνγεγξακκέλα από ηελ Δπηηξνπή δηεμ αγσγήο ηεο
δεκνπξαζίαο, ηνλ πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ, ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ
θαηά λόκν αξκνδίσλ νξγάλσλ.
Δμαηξεηηθά

γηα

ηελ

πεξίπησζε

απηή

θαη

πξνθεηκέλνπ

ε

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ν αλαδεηρζείο θαη’
απηήλ πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα εθδώζεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη
δαπάλε

Πηζηνπνηεηηθό

Δλεξγεηαθήο

Απόδνζεο

ηνπ

πξνο

κίζζσζε

αθηλήηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη απηό ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε θαη κέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν –είηε από ην
Γήκν είηε από ηνλ πιεηνδόηε- έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ ππνρξενύηαη λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο
δεκνπξαζίαο θαη ν αλαδεηρζείο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα αμηώζεη
γηα ην ιόγν απηό νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.
Σπρόλ δαπάλε γηα ηελ ακνηβή θαη κόλν ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δλεξγεηαθνύ
Δπηζεσξεηή, πνπ ζα θαηαβιεζεί από ηνλ πιεηνδόηε θαη κέρξη ηνπ ύςνπο
ησλ εθαηό επξώ (100,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, εμηζώλεηαη
κε αληίζηνηρν θαηαβιεηέν κίζζσκα θαη ζα αθαηξεζεί από ηα κηζζώκαηα
ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ κελώλ, πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ν κηζζσηήο
κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο (βι. ζρεη. ην άξζξν 7 αλσηέξσ).
Πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην πνζό ησλ εθαηό επξώ (100,00 €) ν
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κηζζσηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ην λόκηκν θνξνινγηθό
παξαζηαηηθό.
Άξζξν 9
Γηθαίσµα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε µε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή
ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
Άξζξν 10
Τπνγξαθή ύµβαζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε,
πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο
πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηελ
Μπηηιήλε, νδόο Δι. Βεληδέινπ, αξ. 13-17, γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζύλνληαη γηα ην κηθξόηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από
απηό ηεο πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα
εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
Άξζξν 11
Λήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε ή
όριεζε εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ην παξέιαβε θαζώο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ελ ιεηηνπξγία ρσξίο θζνξέο, πέξαλ
ησλ όζσλ θπζηνινγηθά ζα κπνξνύζαλ λα επέιζνπλ ύζηεξα από ηελ ρξήζε ηνπ,
δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ γηα ιόγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ εθκηζζσηή.

Άξζξν 12
Αλαµίζζσζε –Τπεθκίζζσζε
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Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κίζζηνπ από ηνλ µηζζσηή
απαγνξεύεηαη απνιύησο. Γεληθά απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε, νιηθά ή
κεξηθά, ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζώο θαη ε νιηθή ή κεξηθή κεηαβίβαζε ηεο
κηζζσηηθήο ζρέζεο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ζε ηξίην
πξόζσπν.
Άξζξν 13
Τπνρξεώζεηο – δηθαηώκαηα κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ
γηα δηθή ηνπ ρξήζε, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην
κίζζην, ζε

θαιή

θαηάζηαζε, λα

θάλεη

ηε

ζπλήζε

από ηελ θύζε

ρξήζε,

πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην
κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Γελ επηηξέπεηαη θακηά έθπησζε ή ειάηησζε ή απνδεκίσζε ππέξ ηνπ κηζζσηή γηα
νπνηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη ζενκελία. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν
κηζζσηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζπληήξεζεο ηνπ κίζζηνπ.
Όπνηεο ηπρόλ παξεκβάζεηο, επηζθεπέο, πεξηθξάμεηο, ή θαηαζθεπέο επηρεηξήζεη λ α
πξάμεη ν πιεηνδόηεο κε ηε ζύκθσλε πάληνηε γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ θαη εθόζνλ επηηξέπνληαη απηέο θαηόπηλ ρνξήγεζεο ζρεηηθήο αδείαο, ηόηε
απηέο ζα παξακείλνπλ ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο
κίζζσζεο ν κηζζσηήο δελ ζα έρεη δηθαίσκα νύηε λα αθαηξέζεη απηέο νύηε λα
δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ελώ ν Γήκνο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη λα αθαηξεζνύλ απηέο θαη λα επαλαθεξζεί ην κίζζην ζηελ αξρηθή ηνπ
θαηάζηαζε.
Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζύλε θαη κε δηθά ηνπ
έμνδα ηελ πξνζηαζία ηνπ κίζζηνπ θαη όισλ ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ιακβάλεη
θάζε είδνπο κέηξα αζθάιεηαο ηνπ κίζζηνπ, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ
θαζώο θαη ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.
Κάζε είδνπο θόξνη θαη ηέιε πνπ αθνξνύλ ην κίζζην, δεκόζηνη θαη δεκνηηθνί,
βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή θαη θαηαβάιινληαη από απηόλ.
Κάζε δαπάλε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ βαξύλεη ην
κηζζσηή. Λνγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο -ΓΔΗ, ΓΔΥΑΛ- ζα εθδίδνληαη ζην όλνκα
ηνπ κηζζσηή κε επζύλε ηνπ ίδηνπ.
εγθαηάζηαζεο

ησλ

ζρεηηθώλ

Υπνρξενύηαη κάιηζηα, θαη ζηελ δαπάλε

ελδηάκεζσλ

κεηξεηώλ

θαηαλάισζεο.

Η

κε

εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ ηζνδπλακεί κε κε πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο
κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα π ξνζθνκίζεη ζηνλ
Γήκν ζην Τκήκα Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ
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πνπ ππέγξαςε κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΗ, ΓΔΥΑΛ) εληόο 15
εκεξώλ αιιηώο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη άθπξε.
Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απνδεηθλύεη ακάρεηα αθελόο όηη ν πξνζθέξσλ
απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, όηη έρεη επηζθεθζεί θαη
ειέγμεη ην ππό εθκίζζσζε αθίλεην θαη έρεη ζρεκαηίζεη πιήξε γλώζε ηεο
πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ, βξίζθνληαο ην ηεο ηειείαο αξεζθείαο
ηνπ θαη θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην πξννξίδεη θαη αθεηέξνπ όηη
έρεη απεπζπλζεί ήδε ζηηο αξκόδηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ αδεηώλ
λόκηκεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ Υπεξεζίεο θαη έρεη δηαπηζηώζεη ηε δπλαηόηεηα
έθδνζήο ηνπο.
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγήζεη ακε ιιεηί ό, ηη απαηηείηαη γηα ηε
ιήςε ησλ σο άλσ αδεηώλ θαη, εθόζνλ δηαπηζηώζεη ηειηθά αδπλακία ιήςεο ηνπο
γηα νπνηαδήπνηε ιόγν λα ελεκεξώζεη ακέζσο ην Γήκν θαη λα θαηαγγείιεη
εγγξάθσο ηε κίζζσζε επηθαινύκελνπο ηνπο αιεζείο ιόγνπο ηεο αδπλακίαο
απηήο θαη ηελ έιιεηςε δηθήο ηνπ ππαηηηόηεηαο. Σε θακηά απνιύησο πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα αμηώζεη απνδεκίσζε από ην Γήκν, ελώ νθείιεη λα θαηαβάιεη,
κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ, ηα ζπκθσλεκέλα κηζζώκαηα σο απνδεκίσζε ρξήζεο
απαιιαζζόκελνο από θάζε άιιε επζύλε ηνπ.

Άξζξν 14
Δπζύλε Γήµνπ
Ο Γήκνο Λέζβνπ δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ θαζώο ν κηζζσηήο έρεη πξνεγνπκέλσο ιάβεη γλώζε
απηήο θαη ηελ απνδέρεηαη. Δπίζεο δελ επζύλεηαη γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε
δνπιείαο ή άιινπ εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ.
Τέινο δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο
ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ.
Γηα

θάζε

παξαβίαζε

ησλ

αλσηέξσ

όξσλ,

ην

Γεκνηηθό

Σπκβνύιην

κε

αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ κπνξεί λα θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην ρσξίο
παξέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ.
Άξζξν 15
Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η

δεκνπξαζία

επαλαιακβάλεηαη

νίθνζελ

από

ηνλ

Γήκαξρν

εάλ

δελ

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
όηαλ:
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α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ
επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν
εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά. Δπίζεο όηαλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύλ ηαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ
πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην
επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ.

Η

επαλαιεπηηθή

δεκνπξαζία

γλσζηνπνηείηαη

κε

πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ, αλαθεξόκελε ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο
δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπόκελε, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα
ηεο

δηελέξγεηαο

ηεο

δεκνπξαζίαο,

δηεμάγεηαη

δε

ζύκθσλα

κε

ηα

όζα

αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα
ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Άξζξν 16
Γεµνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί µε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα
εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο µε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ
απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο

θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θεληξηθνύ

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ε πί ηεο νδνύ Δι.
Βεληδέινπ 13-17 ζηελ Μπηηιήλε.
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζα αλαξηεζεί
ζην δηαδίθηπν ζύκθσλα µε ην Ν. 3861/2010.
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηνπηθό ηύπν επηβαξύλνπλ ηνλ Γήκν
Μπηηιήλεο.
Άξζξν 17
Λνηπνί όξνη
Ο

Γήκνο

δηαηεξεί

ην

δηθαίσκα

ηεο

κνλνκεξνύο

ιύζεο

ηεο

ζύκβαζεο

ζε

πεξίπησζε πνπ δελ ζα ηεξεζνύλ νη αλσηέξσ όξνη ή ρξεηαζηεί ην αθίλεην γηα
δηθή ηνπ ρξήζε εηδνπνηώληαο έλα (1) κήλα λσξίηεξα ηνλ ελνηθηαζηή.
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Σε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ κηζζσηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ όινη
αλεμαηξέησο νη όξνη είλαη θαη ζπλνκνινγνύληαη σο νπζηώδεηο, άιισο ζεσξνύληαη
σο

νπζηώδεηο,

ζα

δηαηάζζεηαη

κε

απόθαζε

ηνπ

Γεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

ε

θαηάπησζε ηεο «εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο» θαη ζα
ιύλεηαη ε κίζζσζε. Σπγρξόλσο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία έμσζεο ηνπ κηζζσηή.
Τπρόλ παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ
κηζζσηή ή ηνπ πιεηνδόηε.
Άξζξν 18
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία θαζώο θαη αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη από
ην Σκήκα

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήµνπ Μπηηιήλεο (Δι. Βεληδέινπ 13-17

Μπηηιήλε, 1νο όξνθνο, ηει. 2251350579, -515) θαη από ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο
θαη ώξεο. Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηε δηεύζπλζε

http://www.mytiline.gr/category/prokiksis όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ
λα απνθηήζνπλ ηελ δηαθήξπμε, θαη πεξίιεςε απηήο ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα».

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΚΤΣΔΛΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ
ΥΑΪΝΣΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
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