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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

  

       Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε δύν 

(2) ρώξσλ (εθεμήο κίζζηα) εληόο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο δνκήο «Κιεηδηνύ» γηα ηε 

ιεηηνπξγία δύν (2) θαηαζηεκάησλ εηδώλ πξώηεο αλάγθεο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα 

ιεηηνπξγεί σο mini market κε δπλαηόηεηα πώιεζεο νπσξνιαραληθώλ θαη ην άιιν σο 

θπιηθείν, κε σξάξην ιεηηνπξγίαο από ηηο 09:00 έσο ηηο 16:00, Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην άββαην θαηά ηηο 

ώξεο 09:00 – 14:00, εθόζνλ ην επηζπκνύλ νη ηδηνθηήηεο. Σα σο άλσ θαηαζηήκαηα ζα 

ιεηηνπξγνύλ ππό ηε κνξθή ηξνρήιαησλ ζπξόκελσλ θαηαζηεκάησλ κέγηζηνπ κήθνπο 6 

κέηξσλ θαη κέγηζηνπ πιάηνπο 4 κέηξσλ έθαζην, θαη ζα πξέπεη λα είλαη απηόλνκα όζνλ 

αθνξά ηελ ειεθηξνδόηεζε, ηελ ύδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε, ηελ ππξαζθάιεηα θαζώο 

δελ ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο δνκήο. 

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηδεξνθάζηξνπ ηελ Δεσηέρα 

24 Μαΐοσ 2021 και ώρα 10:00 π.μ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο, είηε ελ κέξεη 

είηε ζην ζύλνιό ηνπ ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα, εκέξα Δεσηέρα 31 

Μαΐοσ 2021 και ώρα 10:00 π.μ ζηνλ ίδην ρώξν, γηα ην ζύλνιό ηνπ ή γηα ην ηκήκα πνπ 

απέβε άγνλνο, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1) Περιγραθή  

Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθό, θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε δύν (2) 

ρώξσλ (εθεμήο κίζζηα) εληόο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο δνκήο «Κιεηδηνύ» γηα ηε ιεηηνπξγία 

δύν (2) θαηαζηεκάησλ εηδώλ πξώηεο αλάγθεο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα ιεηηνπξγεί σο 

mini market κε δπλαηόηεηα πώιεζεο νπσξνιαραληθώλ θαη ην άιιν σο θπιηθείν, κε 

σξάξην ιεηηνπξγίαο από ηηο 09:00 έσο ηηο 16:00, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην άββαην θαηά ηηο ώξεο 09:00 – 14:00, 

εθόζνλ ην επηζπκνύλ νη ηδηνθηήηεο. Σα σο άλσ θαηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ ππό ηε 

κνξθή ηξνρήιαησλ ζπξόκελσλ θαηαζηεκάησλ κέγηζηνπ κήθνπο 6 κέηξσλ θαη 

κέγηζηνπ πιάηνπο 4 κέηξσλ έθαζην, θαη ζα πξέπεη λα είλαη απηόλνκα όζνλ αθνξά ηελ 

ειεθηξνδόηεζε, ηελ ύδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε, ηελ ππξαζθάιεηα θαζώο δελ ζα 

κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο δνκήο. 

 

2) Τρόποσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 

     Η Γεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  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. 
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     Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά είηε γηα έλα είηε θαη γηα ηα 

δύν κίζζηα. 

     Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε.  Κάζε πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

     Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

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. 

 

3) Τόποσ και θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 

     Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηδεξνθάζηξνπ ηελ Γεπηέξα 

24 Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 10:00 π.κ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλνο, είηε ελ κέξεη 

είηε ζην ζύλνιό ηνπ ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα, εκέξα Γεπηέξα 31 

Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 10:00 π.κ ζηνλ ίδην ρώξν, γηα ην ζύλνιό ηνπ ή γηα ην ηκήκα πνπ 

απέβε άγνλνο. 

 

4) Κατϊτατο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ εκαηό  (100,00) εσρώ μηνιαίως 

για κάθε μίζθιο. 

 

5) Εγγυθτισ 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θάζε κηζζίνπ 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. 

 

6) Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θάζε κηζζίνπ δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε 

κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. 

 

7) Σφμβαςθ 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θάζε κηζζίνπ ππνρξενύηαη όπσο 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 γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο 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. 
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8) Διάρκεια εκμίςκωςθσ – αναπροςαρμογι μιςκϊματοσ 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο, θάζε κηζζίνπ, νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, αξρήο 

γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο 

δνκήο, εληόο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ηα κίζζηα, παύζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ιύεηαη απηνδίθαηα θαη ε θάζε ζύκβαζε ρσξίο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο έλαληη ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 

9) Προκεςμία καταβολισ του μιςκϊματοσ 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη κεληαία. Σν πξώην κίζζσκα, θάζε κηζζίνπ, ζα 

θαηαβιεζεί άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ηα επόκελα κεληαία ζα 

θαηαβάιινληαη ζην πξώην πεληαήκεξν θάζε κήλα. Σν ηειεπηαίν (12ν) κίζζσκα ζα 

θαηαβιεζεί έσο ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ δσδέθαηνπ κήλα. 

 

10) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη σο εγγύεζε 

ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο 

ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ,  Σξαπέδεο,  ή   

Οξγαληζκνύ  θνηλήο  σθέιεηαο,  πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο,  πνζό  ίζν  πξνο  

ην  έλα  δέθαην  (1/10)  ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο, ήηνη: 

100,00 €  Χ 10% = 10,00 €  (δέκα εσρώ) για ζσμμεηοτή ζηη δημοπραζία 

κάθε μιζθίοσ. 

Η αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα 

αληηθαηαζηαζεί από ηνλ πιεηνδόηε από εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ 

ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο. 

 

11) Ειδικόσ όροσ διακιρυξθσ του μίςκιου που αφορά τθν λειτουργία του κυλικείου. 

ύκθσλα κε ην άξζξν άπθπο 5 ηος Ν. 4736/20 (ΦΕΚ 200/20.10.2020 ηεύσορ 

Α'): Ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/904 ζσεηικά με ηη μείωζη ηων επιπηώζεων 

οπιζμένων πλαζηικών πποϊόνηων ζηο πεπιβάλλον και λοιπέρ διαηάξειρ, απαγνξεύεηαη 

από ηνλ αλάδνρν ηεο ζύκβαζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, ε ρξήζε ησλ 

πιαζηηθώλ πξντόλησλ κίαο ρξήζεο της παρ. 1 τοσ άρθροσ 5 τοσ Ν.4736/20, 

θαζώο θαη ησλ πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη από νμνδηαζπώκελε πιαζηηθή ύιε. 

(περίπτ.β' παρ. 2 άρθρο 5 Ν.4736/20). 

 

12) Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

1. Σα θπζηθά πξόζσπα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηνλ Γήκν ηληηθήο. 

2. Σα λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην Γήκν ηληηθήο. 

 

13) Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Τα υσσικά πρόσωπα ουείλοσν να προσκομίσοσν : 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  ή  δηαβαηήξην  θαη  άδεηα  παξακνλήο γηα 

ηνπο αιινδαπνύο. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο 

δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο. 

 Πηζηνπνηεηηθό κόληκεο θαηνηθίαο. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
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 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

 Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σακείνπ ηληηθήο θαζώο επίζεο θαη ηεο ΓΔΤΑΙ ¨πεξί 

κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ¨ πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ ΓΔΤΑΙ, από ηηο 

νπνίεο λα εμάγεηαη όηη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο. 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο όπσο νξίδεηαη ζην 10ν  Άξζξν. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ, νθείιεη 

λα παξνπζηάζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζρεηηθό γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. 

 Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν ζην 

Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν θαη πηζηνπνηεηηθό κε πησρεύζεσο θαη κε ιύζεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ηα κέιε ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο από ην δήκν. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ πεξί 

ρνξήγεζεο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Η κε πξνζθόκηζε ελόο από ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζεκαίλεη 

απνθιεηζκό ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηελ δεκνπξαζία. 

 

14) Υποχρεϊςεισ μιςκωτι 

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. Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε,  ηελ 

ύδξεπζε,  ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ ππξαζθάιεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, θαζώο δελ 

ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο δνκήο. 

 

15) Λιξθ μίςκωςθσ 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

16) Αναμίςκωςθ – Υπεκμίςκωςθ 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή 

απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

 

17) Ευκφνθ Διμου 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή 

κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 

 

18) Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Γη@ύγεηα» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ  δέθα  (10)  

εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηληηθήο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.sidiki.gr)  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 

270/1981. 

 

19) Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 

Ο δηαγσληζκόο  ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηδεξνθάζηξνπ ζε εκέξα 

θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ν θ. Γήκαξρνο ζηελ Γηαθήξπμε  θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνβεί 

http://www.sidiki.gr/
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άγνλνο, είηε ελ κέξεη είηε ζην ζύλνιό ηνπ,  ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα, 

ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα,  ζηνλ ίδην ρώξν, γηα ην ζύλνιό ηνπ ή γηα ην ηκήκα πνπ 

απέβε άγνλνο. 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην 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, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο 

επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα 

ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ 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 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 

πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

20) Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  (www.sidiki.gr) , θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  

 

 

 

                                                                           Ο  Γήκαξρνο 

 

                                                                 

                                                                      Φώηιος Δομοστηζίδης 
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