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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
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           ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ     Αρ. πρωτ. -1735- 

           ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ 

   

Σαχ.Δ/νση: Γαλατάς  

Σηλ.: 2298 0 42211, 43738 

FAX : 2298 0 42440 

Σ.Κ.: 180 20   

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΗΝ Σ.Κ. 

ΚΑΡΑΣΖΑ, ΣΗ Δ.Ε. ΣΡΟΙΖΗΝΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ 

Διακηρύττει τη δημοπράτηση μίας (1) γεωργικής αποθήκης που βρίσκεται στην Σ.Κ. Καρατζά, οι όροι της 

οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 13/2019 Α.Ο.Ε., με σκοπό την εκμίσθωσή του για απλή χρήση, 

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1  

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια, δηλαδή από 1-05-2019 μέχρι 30-04-2022, με 

δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος, στο τέλος της οποίας προκηρύσσεται και πάλι πλειοδοτικός 

διαγωνισμός.  

 

Άρθρο 2  

Ελάχιστο ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων (720,00) ευρώ ετησίως.  

 

Άρθρο 3 

το μισθωτή θα διατεθεί ο χώρος της αποθήκης γεωργικών προϊόντων (κτίσμα και αυλή) και ο μισθωτής 

δύναται να εκμεταλλεύεται τα είδη που χρειάζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι (αγροτικά – κτηνοτροφικά 

προϊόντα), να έχει όλα τα λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, ζωοτροφές κ.λ.π. 

 

Άρθρο 4 

Ο ενοικιαστής είναι απολύτως υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου της αποθήκης που εκμεταλλεύεται 

– Οποιαδήποτε ζημιά διαπιστωθεί από το δημοτικό ή το τοπικό συμβούλιο σε βάρος της αποθήκης θα είναι 

υποχρεωμένος ο εκμισθωτής να την αποκαταστήσει.  
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Άρθρο 5 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Σ. Π. & Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν 

που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή Σράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που 

αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη, ήτοι 

εβδομήντα δύο (72,00) ευρώ, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Άρθρο 6  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό 

νόμιμο πληρεξούσιο. 

 

Άρθρο 7  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

 

Άρθρο 8  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

 

Άρθρο 9  

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών 

δημοπρασίας από τον κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

Άρθρο 10  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να 

προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που 

έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε πλειστηριασμός σε 

βάρος αυτού του εγγυητή του.  

 

 

Άρθρο 11 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος άνευ 

αποχρώντος λόγου. 

 

Άρθρο 12 

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα αρμόδια 

όργανα. 

 

Άρθρο 13 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και εκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. 
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Άρθρο 14  

Σα έξοδα λειτουργίας σε ρεύμα και νερό θα βαρύνουν το μισθωτή. 

 

Άρθρο 15 

Σο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, ήτοι εντός του μηνός Μαΐου και εντός του μηνός 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, το οποίο θα κατατίθεται στην Σαμειακή Τπηρεσία του Δήμου μας με τη σύνταξη 

χρηματικού καταλόγου. 

 

Άρθρο 16  

Ο Δήμος θα δύναται να λύσει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση αλλαγής μορφής λειτουργίας της αποθήκης. 

 

Άρθρο 17  

Περίληψη της διακήρυξης, καθώς και η απόφαση θα τοιχοκολληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γαλατά 

και στα Μέθανα, καθώς και στα κεντρικότερα σημεία της Σ.Κ. Καρατζά. 

 

  

O Δήμαρχος Σροιζηνίας – Μεθάνων 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 
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