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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: 9ΔΠΚΩ1Σ-ΣΧΧ

κύπορ, 21-7-2021

ΝOΜΟ ΔΤΒΟΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ
Πληποθοπίερ:
Γ/νζη: κύπορ 34 007
Σηλέθυνο: 2222350343

ΑΡ.ΠΡΩΣ: 4054

Γιακήπςξηρ δημοππαζίαρ εκμίζθυζηρ ηος αύλειος σώπος ηος Πνεςμαηικού
Κένηπος ηος Γήμος κύπος για ηο έηορ 2021.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΤΡΟΤ
Έσονηαρ ςπότη:
1.
2.
3.
4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010.
Σελ 47/2021 απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνύ κειώλ επηηξνπώλ
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΔ 270/81.
5. Σελ ππ. αξ. 24/2021 απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ παξαρώξεζεο ρξήζεο
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2021.
6. Σελ ππ. αξ. 84/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ
δηαθήξπμεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο αύιεηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Δήκνπ θύξνπ.
7. Σελ ππ’ αξ. 246/21-7-2021 απόθαζε Δεκάξρνπ θύξνπ νξηζκνύ εκεξνκελίαο
θαη ώξαο γηα ηελ δεκνπξαζία.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σε δηελέξγεηα πξνθνξηθή πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ηος αύλειος
σώπος Πνεςμαηικού Κένηπος Γήμος κύπος 30 η.μ. από ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ θαη κέρξη 31-12-2021, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο έλαληη
αληαιιάγκαηνο σο αθνινύζσο:
Άπθπο 1ο :
Ο ρώξνο παξαρώξεζεο, νξίδεηαη σο εμήο :
Αύιεηνο ρώξνο Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ επηθάλεηαο 30 η.κ. κε ειάρηζην όξην πξώηεο
πξνζθνξάο ην πνζό ησλ 600,00€
Άπθπο 2ο :
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην δεκαξρηαθό θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ θύξνπ ζηηο 2
Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δεκάξρνπ.
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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 Επηηξνπή, ε απόθαζε ηεο
νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνβεί άγνλε ηόηε απηή ζα
επαλαιεθζεί κεηά από κία εβδνκάδα, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ώξα ρσξίο λα απαηηείηαη
λέα δεκνζίεπζε.
Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απ’
επζείαο ζπκθσλία, νη όξνη ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη από ην Δεκνηηθό ή Κνηλνηηθό
πκβνύιην (άξζξν 192 παξ. 1 Ν.3463/2006.
Άπθπο 3ο :
Η παξαρώξεζε ζα αξρίζεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη κέρξη
ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2021.
Άπθπο 4ο :
Σν ζύλνιν ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Δήκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΟΓΑ
θαη ραξηνζήκνπ), θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ
κίζζσζεο.
Άπθπο 5ο :
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη:
α) Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ (30 εκέξεο)
β) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε νθεηιήο ζηνλ Δήκν θύξνπ (δεκνηηθή ελεκεξόηεηα).
Απνπιεξσκή ησλ ηειώλ ηνπ έηνπο 2021 θαη όρη ε ξύζκηζε , όζνλ αθνξά ηα
κηζζώκαηα γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο.
γ) ππεύζπλε δήισζε όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο.
δ) Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό Πξόζσπν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο
κε ζεώξεζε από ην ΓΕΜΗ θαη αληίγξαθν ηνπ Δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ λόκηκνπ
εθπξνζώπνπ.
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.
Άπθπο 6ο :
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ µε έγθξηζεο ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηε Οηθνλνµηθή Επηηξνπή.
Άπθπο 7ο :
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη µέζα ζε δέθα µέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε
ζ΄απηόλ ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεµνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο.
Άπθπο 8ο :
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ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο .
Άπθπο 9ο :
Ο ∆ήµνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή
µείσζε ηνπ µηζζώµαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύµβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ ζενµελία) πξνθύςεη δεµηά.
Άπθπο 10ο :
Ο µηζζσηήο ππνρξενύηαη, όηαλ ιήμεη ε ζύµβαζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ηελ παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεµίσζε.
Άπθπο 11ο :
Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξή αλαµίζζσζε θαζώο θαη ε ππεθµίζζσζε ηνπ
µηζζίνπ από ην µηζζσηή.
Άπθπο 12ο :
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ∆ήµνπ,
ζην πξόγξακκα δηαύγεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, ζηνλ ειεθηξνληθό ηζηόηνπν
ηνπ Δήκνπ θύξνπ: www.skyros.gr.
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ
ειεθηξνληθό ηζηόηνπν ηνπ Δήκνπ θύξνπ: www.skyros.gr. Πιεξνθνξίεο Μαλδειαξά
Μεξζίλε ( ηει επηθνηλσλίαο: 2222350343) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηεο
εβδνκάδαο.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΤΡΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΜΑΤΡΙΚΟ

