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ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(όπως ψηυίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή Δήμοσ Κρωπίας )
Άρθρο 1
Τα κίζζηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππό ηνπ κηζζσηνύ Δήκνπ Κξσπίαο γηα ηελ
δεκηνπξγία πξάζηλσλ γσληώλ αλαθύθισζεο ζηνπο νηθηζκνύο θαη ζε πεξηνρέο εθηόο
ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηνπ Κνξσπίνπ.
Τα πξνζθεξόκελα αθίλεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα ≤ 500 η.κ., λα είλαη
πξνζβάζηκα ζε ηνπηθέο ή επαξρηαθέο νδνύο ηνπ Δήκνπ.
Η ύπαξμε ηπρόλ δηαζέζηκσλ θηεξίσλ κηθξήο επηθάλεηαο ζηα πξνζθεξόκελα γήπεδα
δελ είλαη απαξαίηεηε αιιά ζα ζπλεθηηκεζεί.
Άρθρο 2ο
Τα πξνζθεξόκελα αθίλεηα πξέπεη λα είλαη από θάζε πιεπξά θαηάιιεια γηα ηελ
ρξήζε πνπ κηζζώλνληαη. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηά ην πξνζθεξόκελν ηκήκα
πεξίθξαμε, ζύξα ηθαλή γηα δηέιεπζε κεγάισλ νρεκάησλ, δηακόξθσζε γεπεδηθήο
επηθάλεηαο κε απνζηξάγγηζε όκβξησλ. Τπρόλ ειιείςεηο πνπ ζα δηαπηζησζνύλ ζα
ππνδεηρηνύλ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ζα εθηειεζζνύλ κε δαπάλε ηνπ ηδίνπ.
Οη επηθάλεηεο ησλ πξνο κίζζσζε γεπέδσλ πξέπεη λα είλαη ≤ 500 m2 θαη ειάρηζηνπ
πιάηνπο ≥ 10 m. Μπνξνύλ επίζεο λα απνηεινύλ ηκήκα ελόο κεγαιύηεξνπ γεπέδνπ
(π.ρ. λα κηζζώζνπλ 500 η.κ. από αθίλεην κεγαιύηεξεο επηθαλείαο). Τα αθίλεηα
πεξηκεηξηθά πξέπεη λα έρνπλ απνζηάζεηο από όκνξα θηήξηα θαη ηνπιάρηζηνλ 20 κ.
από ηα όξηα δνκεκέλσλ αθηλήησλ.
Οη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο είλαη όιεο νη εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ πνπ είλαη
θαηνηθεκέλεο. Πέξαλ απηώλ ελδηαθέξνπλ θαη ηα αξαηνδνκεκέλα ηκήκαηα εληόο
ζρεδίνπ πεξηνρώλ ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, όισλ ησλ γεηηνληώλ εληόο ζρεδίνπ ηεο
Αγίαο Μαξίλαο, ηνπ Κηηζίνπ, Σθάξπεδαο, Καξειιά θιπ.
Ο αλώηαηνο αξηζκόο ησλ γεπέδσλ πνπ ζα κηζζσζνύλ από ηνλ Δήκν δελ ζα μεπεξλά
ηα ηξηάληα (30), ζα είλαη δε θαηαλεκεκέλα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Δήκνπ αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο, ηνπο όγθνπο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηα ζεκεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί
από ηελ αξκόδηα Δ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη θαη’ αλαινγία ησλ θαηνίθσλ ησλ
γεηηνληώλ. Αλαιόγσο κε ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ζα γίλεη αμηνιόγεζε από ηελ
Τερληθή Υπεξεζία σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ, νύησο ώζηε απηά λα βαζκνινγεζνύλ αλαιόγσο κε
ζπληειεζηή βαξύηεηαο 1 έσο 100 κόξηα αλά γεηηνληά.
Άρθρο 3ο
Γηα ηπρόλ θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ησλ κηζζσκέλσλ γεπέδσλ πνπ ζα ζπκθσλεζεί
ζηα κηζζσηήξηα, ζα θαηαξηηζηεί πνηληθή ξήηξα 10,00€ ηελ εκέξα.
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Άρθρο 4ο
Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο κηζζώζεσο νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξόληα κε δηθαίσκα
αλαλέσζεο, κεηά από ζπκθσλία θαη ησλ δύν πιεπξώλ, αξρόκελεο από ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ γεπέδσλ.
Άρθρο 5ο
Όζνη ζέινπλ λα δηαγσληζζνύλ νθείινπλ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκέξα
δεκνζηεύζεσο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Δεκάξρνπ γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, λα
ππνβάιινπλ αηηήζεηο ελδηαθέξνληνο. Η αξκόδηα Επηηξνπή κεηά από επηηόπηα έξεπλα
ζα θξίλεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ γεπέδσλ θαη γηα ην αλ απηά
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθεξύμεσο θαζώο επίζεο θαη ζα γλσκνδνηήζεη θαη ην
αλώηαην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο (Ει. Σπλ. 7 Πξάμε 79/2010), ζα ζπληάμεη δε πξνο
ηνύην ζρεηηθή έθζεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο κεηά από ηελ εθπλνή ησλ είθνζη (20)
εκεξώλ, όπνηε ιήγεη ε πξνζεζκία ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Η έθζεζε πνπ
ζπληάζζεηαη από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή απνζηέιιεηαη από ηνλ Δήκν ζε θάζε έλα εθ
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ ππέβαιαλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηθαηνινγεί δε
πιήξσο ηνλ ηπρόλ απνθιεηζκό κεξηθώλ γεπέδσλ.
Άρθρο 6ο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ
Κξσπίαο θαη ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί από ηνλ Δήκαξρν ύζηεξα από ηελ
πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, πνπ ζα δεκνζηεπζεί απ’ απηόλ ζην ρώξν δεκνζηεύζεσο
ηνπ Δήκνπ Κξσπίαο, ζε κηα εκεξήζηα θαη κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Άρθρο 7ο
Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη:
1. Να έρεη ππνβάιιεη αίηεζε ζπλνδεπηηθά κε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ράξηεο
θιίκαθνο 1:500 κε ζπληεηαγκέλεο θαηά ΕΓΣΑ θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο ηνπ
γεπέδνπ, ζύκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5. Τν πξνζθεξόκελν αθίλεην
λα θξηζεί κε ηελ απόθαζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, όηη πιεξνί ηηο θαηάιιειεο
πξνϋπνζέζεηο, όπσο εθηίζεληαη ζην ίδην άξζξν.
2. Nα κελ είλαη από νπνηαδήπνηε αηηία νθεηιέηεο ηνπ Δήκνπ (Δεκνηηθή
Ελεκεξόηεηα).
3. Να πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ηεο
δεκνπξαζίαο.
4. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ.
5. Τνπνγξαθηθό νινθιήξνπ ηνπ γεπέδνπ.
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Άρθρο 8ο
Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο νη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη
ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ κεηνδόηε.
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερίδεηαη θαη πέξα από ηελ ιήμε ηεο νξηδόκελεο ώξαο ηεο
δηαθεξύμεσο, εθόζνλ εμαθνινπζεί ρσξίο δηαθνπή ε πξνζέιεπζε.
Άρθρο 9ο
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή πνπ δηεμήγαγε ηελ δεκνπξαζία, θαη από ηνπο ηειεπηαίνπο κεηνδόηεο, θαη
εάλ απηνί είλαη αγξάκκαηνη ππνγξάθεη αλη΄ απηώλ άιινο βάζεη εηδηθνύ λόκηκνπ
πιεξεμνύζηνπ ή άιια δύν (2) πξόζσπα από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο θαηά ηελ
δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ε Επηηξνπή, ε δηεμάγνπζα ηελ
δεκνπξαζία, θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην νηθείν πξαθηηθό δεκνπξαζίαο, όηη ν
ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. Αθνύ ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη
θαη από ηνλ εγγπεηή ηελ ίδηα εκέξα θαη ν νπνίνο εγγπεηήο θαζίζηαηαη αιιειέγγπνο
θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κεηά ηνπ κεηνδόηε εθκηζζσηή δηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
όξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Άρθρο 10ο
Εθείλνη πνπ ζα αλαδεηρζνύλ ζαλ ηειεπηαίνη κεηνδόηεο ππνρξενύληαη λα πιεξώζνπλ
ηα έμνδα ηεο ζύκβαζεο , ηα ηέιε, ηα έμνδα δεκνζηεύζεσο θαη ραξηνζήκσλ θ.ι.π. Τα
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Αηηηθήο, πνπ κπνξεί λα αθπξώζεη απηά ρσξίο εθ ηνύηνπ λα απνθηά ν ηειεπηαίνο
κεηνδόηεο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ή άιιε αμίσζε. Πξηλ όκσο ηελ απνζηνιή ηνπ
θαθέινπ ηεο δεκνπξαζίαο γηα έγθξηζε από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηηηθήο
θαη κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζα εηζαρζεί εθ λένπ ην ζέκα ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ Ν. 4447/2016.
Άρθρο 11ο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε
θαη' απηήλ κεηνδόηεο.
Όκνηα επαλαιακβάλεηαη από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
α) Όηαλ ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην αξκόδην, ζύκθσλα κε ην Νόκν,
όξγαλν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή ζθάικα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο.
β) Όηαλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν
εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε
ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο
3

Απόσπασμα τηρ απόυασηρ για την κατάπτιση των όπων διακήπςξηρ μίσθωσηρ
γηπέδων για τη δημιοςπγία γωνιών ανακύκλωσηρ στο Δήμο Κπωπίαρ , 2017
απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ
Δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο,
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,
δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Σηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εθείλνο πνπ ζηελ
πξώηε δεκνπξαζία αλαθεξύζζεηαη ηειεπηαίνο κεηνδόηεο, εθόζνλ ε επαλάιεςε
γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ.
Άρθρο 12ο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο, αθνύ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο, ππνρξενύηαη όπσο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγόηεξν από ηελ
θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο έγθξηζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο,
πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο νηθείαο κηζζσηηθήο
ζύκβαζεο ππό ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζή ηνπ ή ηελ κε
παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ κέζα ζηελ νξηδόκελε πξνζεζκία γίλεηαη επαλάιεςε ζε
βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
Άρθρο 13ο
Τα κηζζώκαηα ζα θαηαβάιινληαη δεδνπιεπκέλα από ηνλ Δήκν από ηεο παξαδόζεσο
ηνπ αθηλήηνπ, θαηά κήλα θαη ζην ηέινο θάζε ηξέρνληα κήλα, ε δε θαζπζηέξεζε
πιεξσκήο απηώλ ζα ζπλεπάγεηαη ππέξ ηνπ εθκηζζσηνύ ην δηθαίσκα εμώζεσο ηνπ
Δήκνπ Κξσπίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ Νόκνπ, εθ’ όζνλ ε θαζπζηέξεζε
ππεξβαίλεη ην ηξίκελν.
Άρθρο 14ο
Ο Δήκνο Κξσπίαο δελ δηθαηνύηαη λα κηζζώζεη ζε ηξίην ην αθίλεην θαηά ηεο
δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο.

4

