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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) το Ν.3852/2010 & τον Ν.4555/2018
3) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
4) το αρθρ. 4 παρ.1ε του ΠΔ 34/95 σύμφωνα με το οποίο οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων ,
δημοτικών ή κοινόχρηστων κήπων, αλσών , πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων δεν υπάγονται
στις προστατευόμενες μισθώσεις του ΠΔ 34/95.
5) το υπ’αρ. 19379/11-05-2018 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
6) το υπ’αρ. 22043/10-05-2018 έγγραφο της δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
7) το υπ’αρ. 29230/28-06-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης
8) την υπ’ αρ. 14/2018 απόφαση Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου
9) το υπ’αρ. 37109/2018 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ
10) το υπ’αρ. 37109/26-10-2018 έγγραφο της υπηρεσίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Κυκλοφορίας
11) το υπ’αρ. 55869/27-11-2018 έγγραφο της Εκτιμητικής Επιτροπής αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81
12) Την Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασιών του ΠΔ 270/81.
13) Την υπ’αρ. 282/01-06-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων
14) Την αριθ. 730/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας δημόσιας
ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου
15) Την υπ’αρ. 714/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.(ΑΔΑ: ΨΚ6ΝΩΗ5-ΥΒΤ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που
περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:
Έκταση:
1) κτίσμα 1 συνολικής δομημένης επιφάνειας 18,51τμ. με δύο ημιυπαίθριους χώρους 7,30τμ.
2) Aύλειος χώρος : περίπου 43 τμ.
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
ΔΕ: Ακρωτηρίου
Δήμος: Χανίων
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Οδός: εντός άλσους Καμπανίου
Όρια: Εντός του Δήμου Χανίων
Είδος: κατάστημα για επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)
Άρθρο 1. Όροι συμμετοχής στη δημοπρασία.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με
ποινή αποκλεισμού:

(α) Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως νομίμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,
(β) Να καταθέσει ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας με έδρα την Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
διάρκειας τουλάχιστον 90 ημερών, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου
ετησίου μισθώματος που θεσπίζεται με την παρούσα, δηλ. ποσού 150,00€. Τα προσωπικά στοιχεία
που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα
προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη. Οι εγγυητικές επιστολές που κατά τα προαναφερθέντα θα
κατατεθούν από τους πλειοδότες θα επιστραφούν σε αυτούς εκτός από αυτήν του τελευταίου
πλειοδότη η οποία θα παραμείνει στο Δήμο Χανίων μέχρι την οριστική κατακύρωση σε αυτόν του
αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή από αυτόν και το Δήμο Χανίων του σχετικού
μισθωτηρίου εγγράφου οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) ετών , για την καλή εκτέλεση και πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του όρου της έγκαιρης καταβολής ολοκλήρου του μισθώματος και εντός των
από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος ποσού ίσου προς το ένα δέκατο
του δωδεκαπλασίου του μηνιαίου μισθώματος, που θα έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοπρασία.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται,

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν (1) την ημερομηνία έκδοσης, (2) τον εκδότη, (3) την
αποδέκτη, (4) τον αριθμό της εγγύησης, (5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (6) τα
στοιχεία του αναδόχου και (7) τη σχετική διακήρυξη. Η εγγύηση παρέχεται έγκυρα,
εφόσον ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Για την
κατάπτωση των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση
δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής παραμείνει στο ακίνητο πέραν των έξι ετών,
υποχρεούται να αντικαταστήσει & παραδώσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης για κάθε μισθωτικό
έτος παραμονής του στο μισθίο με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου μισθώματος κατά την
ημερομηνία αντικατάστασης, χωρίς την όχληση του εκμισθωτή Δήμου Χανίων.
(γ) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να
έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και να καταθέσει στο Δήμο Χανίων
1)Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2) δημοτική ενημερότητα , φορολογική ενημερότητα , ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν
την ημέρα της δημοπρασίας
3) να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των
όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως
Επίσης θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας καθώς και μετά την οριστική κατακύρωση
στον τελευταίο πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας το σχετικό μισθωτήριο έγγραφο και θα
είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος παραιτούμενος του δικαιώματος διζήσεως με τον
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μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της συμβάσεως μισθώσεως,
συμπεριλαμβανομένου του όρου της έγκαιρης καταβολής ολόκληρου του μισθώματος.
(δ) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
(ε) Επιπλέον των ανωτέρω:
Σε περίπτωση συμμετοχής Φυσικού Προσώπου :
1) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής του ιδίου που να ισχύει την ημέρα
του διαγωνισμού.
2) Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
3)Ασφαλιστική ενημερότητα από φορέα κύριας ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε.) και σε περίπτωση απασχόλησης
προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε
περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν
την ημέρα του διαγωνισμού.
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλο
αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5) Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται έγγραφο ειδικής
πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του
συγκεκριμένου ακινήτου.
Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου
Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.)
1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.
2) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε
ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού
4) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
5) Ασφαλιστική ενημερότητα των μελών της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη
απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν
απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του
διαγωνισμού
6) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής της εταιρίας και όλων των εταίρων
αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και του
σχεδίου του συμφωνητικού που προσαρτάται, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
8) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτές,
όπως προκύπτουν τα μέλη αυτών από το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος
και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9)Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής
πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο
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της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του
συγκεκριμένου ακινήτου.
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε.)
1) Το ΦΕΚ Α.Ε. στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η έγκριση του
Καταστατικού της.
2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.
3) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
4)Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , κατά την
οποία εκλέχθηκαν τα μέλη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου
5)Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα
και αποφασίστηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας
6)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής
διαχείρισης ,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα
του διαγωνισμού .
7) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
8) Ασφαλιστική ενημερότητα του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας, και
σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα
από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα
πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
9) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής της εταιρίας, του Προέδρου, του Δ/ντα
Συμβούλου, του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και
του σχεδίου του συμφωνητικού που προσαρτάται, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
11) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του
διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
12) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που
εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
13)Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής
πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του
συγκεκριμένου ακινήτου.
14) Όποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δύναται να εκδοθεί από το ΓΕΜΗ γίνεται αποδεκτό.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.
Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)
1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.
3) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν καταχωρηθεί στα
βιβλία των Εταιρειών
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4)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής
διαχείρισης ,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα
του διαγωνισμού .
5) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
6)Ασφαλιστική ενημερότητα του διαχειριστή της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης
προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε
περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν
την ημέρα του διαγωνισμού
7) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής της εταιρίας και του διαχειριστή αυτής
που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και του
σχεδίου του συμφωνητικού που προσαρτάται, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
9) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας , ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος
και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10)Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής
πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του
συγκεκριμένου ακινήτου.
11)Όποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά δύναται να εκδοθούν από το ΓΕΜΗ γίνονται αποδεκτά.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.
Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι.Κ.Ε.)
1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής
διαχείρισης ,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα
του διαγωνισμού .
3) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
4) Ασφαλιστική ενημερότητα του διαχειριστή της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης
προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε
περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν
την ημέρα του διαγωνισμού
5) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής της εταιρίας και του διαχειριστή αυτής
που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και του
σχεδίου του συμφωνητικού που προσαρτάται, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας , ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος
και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8)Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής
πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του
συγκεκριμένου ακινήτου.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.
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Δ)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, επικυρωμένα από το Ειρηνοδικείο.
2)Αντίγραφο απόφασης του Ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό ως και κάθε άλλη
απόφαση που τροποποιήθηκε αυτό.
3)Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού.
4)Απόσπασμα αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής
5)Απόσπασμα αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής εφορευτικής επιτροπής και απόσπασμα
πρακτικού για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών
6)Απόσπασμα αποφάσεως του Δ.Σ. που εκλέχθηκε, περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου,
Γραμματέα και Ταμία
7)Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής των μελών
του Δ.Σ. από την Γ.Σ.
8) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης
του
συνεταιρισμού σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού
9) Φορολογική ενημερότητα του συνεταιρισμού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
10) Ασφαλιστική ενημερότητα του Προέδρου του συνεταιρισμού, και σε περίπτωση απασχόλησης
προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε
περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν
την ημέρα του διαγωνισμού.
11) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Χανίων περί μη οφειλής του συνεταιρισμού και του Προέδρου
αυτού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και
του σχεδίου του συμφωνητικού που προσαρτάται, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
13) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου τριμήνου του Προέδρου του συνεταιρισμού
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης
του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9) Απόφαση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου
που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
10)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,
θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς
εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Χανίων περί μη
οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.

Άρθρο 2 . Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και
ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη
διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η
δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας
επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Τυχόν απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να
συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους
όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι
αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ
των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο
εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
Άρθρο 3 . Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως
10:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανία ) στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλιου Χανίων στο 1ο όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου
Χανίων που προβλέπεται από το άρθρο 1 & 5 του Π.Δ. 270/1981 .
Άρθρο 4 . Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των εκατόν είκοσι
πέντε ευρώ (125,00€) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.
Άρθρο 5 .Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν
για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 6. Έγκριση όρων διακήρυξης - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της
δημοπρασίας
Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Χανίων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως ο
τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.
Άρθρο 7 . Σύμβαση
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα και ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σ' αυτόν, που θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής της αποφάσεως της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος
της σ' αυτόν, να προσέλθει στον Δήμο Χανίων μαζί με τον εγγυητή του, ο οποίος θα πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1, για την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως. Από της λήξεως της
προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο τελευταίος
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πλειοδότης θα θεωρηθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή που θα έχει καταθέσει θα παραμείνει υπέρ
του Δήμου (χωρίς δικαστική παρέμβαση) ενώ θα γίνει και αναπλειστηριασμός σε βάρος του
ευθυνόμενου και του εγγυητή του για την επί έλασσον διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του
μισθώματος που θα έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον
αναπλειστηριασμό.
Ο Εγγυητής του μισθωτή είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον μισθωτή
συνυπογράφοντας την σύμβαση μίσθωσης και παραιτούμενος του δικαιώματος διζήσεως.
Άρθρο 8 . Διάρκεια μίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η μίσθωση θα αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και θα ισχύει για έξι (6)
έτη.
Το μίσθωμα τον πρώτο χρόνο θα είναι σταθερό . Από 01 Ιανουαρίου κάθε επόμενου μισθωτικού έτους
το ποσοστό αύξησης θα υπολογίζεται με βάση την ποσοστιαία αύξηση του τιμαρίθμου ( απλή
δωδεκάμηνη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ) του προηγούμενου έτους , προσαυξανόμενη
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ο μισθωτής θα καταβάλει το αναπροσαρμοσμένο μίσθωμα χωρίς την
έγγραφη όχληση του εκμισθωτή Δήμου Χανίων.
Με τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον
εκμισθωτή.
Άρθρο 9 . - Τόπος και χρόνος καταβολής του μισθώματος.
Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί κατά την παράδοση του ακινήτου στον μισθωτή .
Τα υπόλοιπα μισθώματα θα προκαταβάλλονται τις 5 πρώτες μέρες κάθε μήνα χωρίς καμιά
ειδοποίηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του μισθώματος θα καταβάλλονται και οι
εκάστοτε νόμιμες προσαυξήσεις. Τον μισθωτή βαρύνουν ολόκληρο το χαρτόσημο και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που θα καταβάλλονται μαζί με το μίσθωμα.
Άρθρο 10 . Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε
κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Επίσης οι διαδικασίες εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες
για την λειτουργία του βαρύνουν τον μισθωτή
Άρθρο 11 . Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σύμφωνα με το άρθρο 3, Γ’ (η) του ΠΔ 270/81 η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως.
Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση, ή υπομίσθωση ή συστέγαση ή

παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε οιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε μορφή, μετά ή
άνευ ανταλλάγματος, άνευ της ρητής συγκατάθεσης του Δήμου Χανίων

Άρθρο 12 . Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος Χανίων δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το μίσθιο, τής οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε
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δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος,
ούτε στη λύση της μισθώσεως.
Άρθρο 13. Χρήση του εκμισθωμένου ακινήτου.
Το εκμισθωμένο ακίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από το μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό
τους και μόνο, δηλαδή ως κατάστημα για επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας
(πρόχειρου γεύματος)
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους υγειονομικούς κανόνες και γενικά να τηρείται άκρα
καθαριότητα σε ολόκληρο το ακίνητο.
Ο μισθωτής με δαπάνες του και ευθύνη του θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων για την λειτουργία του καταστήματος του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη
των απαιτούμενων αδειών ο εκμισθωτής δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως. Κάθε άλλη χρήση μη
σύμφωνη με αυτόν τον προορισμό του απαγορεύεται. Επίσης δεν θα πρέπει να προκαλείται ιδιαίτερος
θόρυβος, ρύπανση του περιβάλλοντος και φθορά του μίσθιου.
Οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις βελτίωσης-επισκευής, γίνουν στο μίσθιο, θα παραμένουν επ΄
ωφελεία του ακινήτου χωρίς καμία αξίωση ή αποζημίωση του μισθωτή.
Από την υπογραφή της σύμβασης ,ο μισθωτής θα έχει την πλήρη ευθύνη για τις πάσης φύσεως
εργασίες που θα γίνουν με δαπάνες του εντός του ακινήτου οφείλοντας να λάβει τα απαιτούμενα
μέτρα. Επίσης ο μισθωτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την καλή και νόμιμη λειτουργία της
οποιασδήποτε επένδυσης περιλάβει εντός του ακινήτου.
Άρθρο 14 . Συντήρηση του εκμισθωμένου ακινήτου
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το εκμισθωμένο ακίνητο διατηρώντας το πάντοτε σε
καλή κατάσταση χωρίς να έχει το δικαίωμα να κάμει καμιά μεταβολή στη χρήση ή στην κατάσταση
του.
Για κάθε αναγκαία και απαραίτητη μεταβολή της κατάστασης του εκμισθωμένου ακινήτου ο μισθωτής
πρέπει προηγουμένως να ζητήσει και να λάβει έγγραφη άδεια από το Δήμο Χανίων και συγκεκριμένα
από την Τεχνική Υπηρεσία αυτού. Οι σχετικές εργασίες σ' αυτή την περίπτωση θα γίνουν με την
επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Χανίων η οποία θα έχει το δικαίωμα να εμποδίσει κάθε
επιβλαβή για το ακίνητο ή κακότεχνη εργασία. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής κάνει
τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια, αυτό συνιστά λόγο έξωσης του.
Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα παραμείνουν σε όφελος του
εκμισθωμένου ακινήτου μετά τη λήξη της μίσθωσης χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα να ζητήσει
αποζημίωση. Δαπάνες για την συμπλήρωση των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, όπως επίσης τον μισθωτή βαρύνουν τα έξοδα οποιασδήποτε
συντήρησης ή βελτίωσης του ακινήτου. Επίσης ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την
πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία ο μισθωτής έχει λάβει γνώση.
Άρθρο 15 . Έκπτωση του μισθωτή
Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου της σύμβασης ως και η μη καταβολή του
μισθώματος, αποτελεί λόγο έξωσης του, επιφέρει την υπέρ των εκμισθωτών κατάπτωση της σχετικής
εγγυητικής επιστολής λόγω ποινικής ρήτρας και την αποβολή του από το εκμισθωμένο ακίνητο χωρίς
δικαστική παρέμβαση και τη διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του ευθυνόμενου για την επί
έλασσον διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του τρέχοντος μισθώματος και εκείνου που θα
επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασμό.
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Άρθρο 16 . Λήξη της μίσθωσης.
Κατά τη λήξη της μισθώσεως ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το εκμισθωμένο ακίνητο
τουλάχιστο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα
συντάξει η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων . Η παράδοση του εν λόγω ακινήτου θα θεωρείται ότι
έγινε μετά την υπογραφή του εν λόγω πρωτοκόλλου.
Ο μισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει το εκμισθωμένο ακίνητο να αποκαταστήσει με έξοδα του τις
βλάβες και τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί σ' αυτό από υπαιτιότητα του και τις οποίες θα
διαπιστώσει και θα υποδείξει σ' αυτόν για αποκατάσταση η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων . Ο
Δήμος Χανίων θα παραλάβει το εν λόγω ακίνητο μετά από την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και
φθορών. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω βλαβών και φθορών θα θεωρείται ότι ο
μισθωτής κατέχει το εκμισθωμένο ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτή
την κατοχή για κάθε ζημιά του εκμισθωτή.
Άρθρο 17 . Μονομερής λύση της σύμβασης
Ο Δήμος Χανίων έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως σε περίπτωση ιδιοχρήσεως
ή πωλήσεως με έγγραφη καταγγελία που πρέπει να επιδοθεί στον μισθωτή δύο τουλάχιστον μήνες
πριν.
Άρθρο 18 . Διάφορες υποχρεώσεις του μισθωτή.
Το χαρτόσημο, το Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου και κάθε δημόσιος ή δημοτικός φόρος, τέλος ή δικαίωμα
βαρύνουν τον μισθωτή καθώς και οι λογαριασμοί των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης,
αποχέτευσης κλπ. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται εντός 15 ημερών από την έναρξη της μίσθωσης να
υπογράψει σύμβαση με τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευσης, ηλεκτρική
ενέργεια κλπ) και να προσκομίσει τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί στο όνομα του.
Σε διαφορετική περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να διακόψει μονομερώς κάθε παροχή κοινής
ωφελείας που είναι στο όνομα του και αφορά το συγκεκριμένο μίσθιο.
Άρθρο 19 . Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια δημοπρασίας σε μία ημερήσια εφημερίδα και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί
και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον
ανάδοχο και εξοφλούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 20 . Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη
διενέργεια της δημοπρασίας
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο
πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν,
δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της
ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 21 . Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται από το Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Χανίων τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ. έως 14:30 Διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλέφωνο: 2821341756 . Επίσης διατίθεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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