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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου
επί της πλατείας Ελευθερίας στην Κοινότητα Παλ. Φώκαιας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),
β) το Ν.3852/2010,
γ) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06),
δ) την αριθ. 33/2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η εκµίσθωση
χώρου για εγκατάσταση περιπτέρου, που βρίσκεται επί της πλατείας Ελευθερίας στην Κοινότητα
Παλ. Φώκαιας.
ε) την 88/21 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δηµοπρασίας.
Ζ) την αριθ. 142/15 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί προδιαγραφών κατασκευής και
τοποθέτησης περιπτέρων ως προς τον τύπο, τις διαστάσεις και τη χρήση του κοινόχρηστου
χώρου που δύναται να εκµεταλλευτούν
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης
θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Σαρωνικού και
συγκεκριµένα επί της πλατείας Ελευθερίας στην Κοινότητα Παλ. Φώκαιας
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των N. 3463/2006 & Ν. 3852/2010 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
Π.∆.270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981) «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων &

Κοινοτήτων», εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική, προφορική δηµοπρασία, η παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης θέσης περιπτέρου

1) Στη δηµοπρασία µπορεί να συµµετάσχει οιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο νοµίµως
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.
2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή 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 πλειοδότη,
η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της
δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα, αλλιώς
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της, επί της δηµοπρασίας, επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να
συµµετάσχει στη δηµοπρασία επειδή δεν πληροί τους 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, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.
3) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 11 Μαίου 2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Σαρωνικού στα Καλύβια, οδός Αθηνών και Ρήγα Φεραίου
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 7.200€ (επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ)
ετησίως, ήτοι 600 € εξακόσια ευρώ το µήνα σύµφωνα µε το από 14-4-21 Πρακτικό της
Εκτιµητικής επιτροπής, Κάθε προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά είκοσι
(20 €) ευρώ της προηγούµενης είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση
δε αυτή µεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται και αυτός, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον,
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Η Οικονοµική Επιτροπή (ή κάθε άλλη αρµόδια αρχή) του ∆ήµου δύναται, µετά την κατακύρωση,
να µην εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίες εφόσον κρίνει ότι αυτή δε θα είναι προς το
συµφέρον του ∆ήµου ή για κάθε άλλη αιτία. Σε αυτή την περίπτωση ο τελευταίος πλειοδότης
δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση άλλως παραιτείται, ρητά και ανεπιφύλακτα, άµα της
συµµετοχής του στο διαγωνισµό, κάθε σχετικού (ήτοι απορρέον από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας ή σε κάθε περίπτωση από την καθυστέρηση υπογραφής της
σύµβασης).
7) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως

ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για
την υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει, αυτοδικαίως και
άνευ τινός ετέρου, υπέρ του ∆ήµου.
8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται να είναι δέκα (10) έτη, µε αρχή την ηµεροµηνία της σύναψης
της σύµβασης.
Η λειτουργία του θα αρχίσει από της υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου, µη δυναµένου του
χρόνου αυτού να παραταθεί πέραν του διµήνου από της υπογραφής του µισθωτηρίου
συµβολαίου..
Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι του πλειοδότη κατά το διάστηµα των
δέκα (10) ετών της παραχώρησης υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, για το
διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση της 10ετίας, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια
αρχή (∆ήµο), εντός µηνός από του θανάτου του προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί η
συγκεκριµένη θέση εκµετάλλευσης του περιπτέρου.
Απαγορεύεται η περαιτέρω, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε
τρίτους καθώς επίσης και η πρόσληψη συνεταίρου (εφόσον πλειοδότης καταστεί φυσικό
πρόσωπο).
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και οι συγγενείς αυτών έως και πρώτου βαθµού
συγγένειας απαγορεύεται να είναι κάτοχοι ή εκµεταλλευτές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αδειών
άλλων περιπτέρων ή συναφών επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να λάβουν
µέρος στη δηµοπρασία άλλως καθίστανται έκπτωτοι αυτής.
9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε εξάµηνο από την εποµένη της µίσθωσης, στο λογαριασµό του
∆ήµου Σαρωνικού 0026.0471.75.0200185654 της τράπεζας EUROBANK.
10) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Οι δικαιούχοι χρήσης θέσης περιπτέρου υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης για τον
κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, το οποίο καθορίζεται από το
δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980.
11) Κατασκευή και τύπος περιπτέρου
Η κατασκευή του περιπτέρου βαρύνει τον πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται εντός ενός (1)
µηνός από την υπογραφή του συµφωνητικού, να τοποθετήσει το περίπτερο το οποίο µετά τη
λήξη του συµφωνητικού δύναται να αποµακρύνει ή να το διαπραγµατευθεί µε τον νέο µισθωτή
που τυχόν υπάρξει.
Ο τύπος και οι διαστάσεις του περιπτέρου θα είναι σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 142/15 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας.
12) Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο
οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο
(1/10) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ενός έτους.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλη εγγύηση
ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος, για την
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής
του µισθώµατος.
13) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου
∆ήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που αφορούν στη

χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν
διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της
ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Ο καθορισµός του ύψους της ανωτέρω
εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται από το
όργανο που έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη
σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΕΥΡΩ.
14) Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλειές, 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.
15) Επανάληψη δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Αν δεν παρουσιασθεί σ' αυτήν τουλάχιστον ένας πλειοδότης.
β. Αν το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασύµφορου του
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη δηµοπρασία ή για κάθε άλλη νόµιµη αιτία κατά
την κρίση της επιτροπής.
γ Αν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού
αρνούνται να υπογράφουν τα πρακτικά, καθώς επίσης και όταν, µετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της
διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της
συµβάσεως, και πάντως εντός 10 ηµερών από την πρόσκληση.
Σε αυτή την περίπτωση η επαναληπτική δηµοπρασία δύναται να διενεργηθεί και µε χαµηλότερο
ποσό από την αρχική, κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ενώ ο υπερθεµατιστής και
ο εγγυητής του θα ευθύνονται έναντι του ∆ήµου για τη διαφορά του επιτευχθέντος µισθώµατος
µεταξύ της πρώτης και της επαναληπτικής (συνολικά για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης) σε
περίπτωση εφαρµογής της παρ.γ του παρόντος.
16) Υποβολή ∆ικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόµενοι για την συµµετοχή τους στην δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσουν τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αίτηση συµµετοχής, στην οποία να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, εφ΄όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου του συµµετέχοντος φυσικού προσώπου ή του/των νοµίµων
εκπροσώπων του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει/έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και
από άλλα εν γένει οικονοµικά εγκλήµατα. Όµοιο απόσπασµα πρέπει να υποβληθεί και για τον
εγγυητή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
4) Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) (φορολογική
ενηµερότητα), για χρέη προς το ∆ηµόσιο του συµµετέχοντος καθώς και του εγγυητή. Οµοίως
και βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για αµφότερους.
5) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, καταστατικό (από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της
εταιρείας - Ν.Π υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώµατος της χρήσης
θέσης περιπτέρου), µε όλες τις τροποποιήσεις του ή/και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή βεβαιώσεις
δηµοσιεύσεώς του. Επιπλέον, πιστοποιητικό µεταβολής του καταστατικού και πιστοποιητικό ότι η
εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
εκδόσεως εντός µηνός έως την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας.
6) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων
και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση – παύση πληρωµών, εκκαθάριση (για νοµικό
πρόσωπο), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή - εξυγίανση ή άλλη

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις - δικόγραφα περί τούτου.
7) Βεβαίωση του δήµου περί µη βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών (∆ηµοτική Ενηµερότητα)
προς τον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι δηµότης του ∆ήµου
Σαρωνικού υποχρεούται σε αντίστοιχη βεβαίωση και από τον ∆ήµο κατοικίας του, όπως αυτή
αναγράφεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό του σηµείωµα. Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, η
σχετική βεβαίωση απαιτείται να εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη οφειλής και για το νόµιµο εκπρόσωπο
του. Όµοια βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί και για τον εγγυητή.
8) Εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
συµµετοχής ποσού 720 € (επτακόσια είκοσι ευρώ).
9) Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή και
υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν υπάρχει µεταβολή τους.
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος και του εγγυητή (µε θεωρηµένο
το γνήσιο της υπογραφής αυτού) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
11) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος (µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής αυτού), στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από άλλη
δηµοπρασία οποιουδήποτε ∆ήµου ή του ελληνικού δηµοσίου.
12) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος (µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής αυτού), στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν ο συµµετέχων και οι συγγενείς αυτού
έως και πρώτου βαθµού συγγένειας δεν είναι κάτοχοι ή εκµεταλλευτές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
αδειών άλλων περιπτέρων ή συναφών επιχειρήσεων.
Μετά την κατακύρωση: α) Η εγγύηση συµµετοχής θα επιστραφεί σε όσους έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό, και η εγγύηση του πλειοδότη, θα αντικατασταθεί από εγγύηση καλής εκτελέσεως
ίσης µε το 10 % του επιτευχθησοµένου µισθώµατος για ένα έτος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών (συµµετοχής), καθώς και η σχετική εγγυητική
επιστολή συµµετοχής κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, από τις 09:00 π.µ. έως τις 14:00 τρείς
ηµέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού (ήτοι έως την 7/5/21) στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
του ∆ήµου, η οποία τα διαβιβάζει άµεσα στο Γραφείο Αδειών και Καταστηµάτων, προκειµένου να
ελεγχθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση, (από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τις κατά τόπον
αρµόδιες Προξενικές Αρχές ή από δικηγόρο εγγεγραµµένο σε δικηγορικό σύλλογο της ελληνικής
επικράτειας). Τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές δηµόσιες αρχές φέρουν επισηµείωση
(apostile) Σφραγίδας της Σύµβασης της Χάγης.
Την ηµέρα της δηµοπρασίας και πριν την έναρξη της η επιτροπή µπορεί να αποφασίσει τον
αποκλεισµό κάποιου υποψηφίου αν κρίνει ότι :
α) Υπάρχει ή έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού
β) Το µη αξιόχρεον που τυχόν θα έχει από βάσιµες πληροφορίες της και επειδή αυτά µπορούν
να εµποδίσουν την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της µίσθωσης και να βλάψουν τον χαρακτήρα
του ∆ηµοτικού χώρου.
Όσα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του
τελευταίου τριµήνου έως και την προηγουµένη της διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
17) Ευθύνη ∆ήµου
Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη
οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή
µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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