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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΥΧΡΧΝ ΘΔΔΧΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
(ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΑΘΜΔΤΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΛΑΦΡΧΝ ΦΟΡΣΗΓΧΝ)

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Δκηίθεηαι ζε θανεπή, πποθοπική και μειοδοηική δημοππαζία η μίζθωζη από ηο Γήμο πάπηηρ καηάλληλων
σώπων για σπήζη ωρ ςπαίθπιων σώπων ζηάθμεςζηρ οσημάηων [ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄-Τπαίθπιοι ζηαθμοί
αςηοκινήηων- ηος ΠΓ 455/76 (ΦΔΚ 169 Α΄), όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει] (επιβαηικών και ελαθπών
θοπηηγών) ππορ εξςπηπέηηζη ηων δημοηών.

Για λόγουσ όςο το δυνατό καλφτερθσ ιςοκατανομισ των κζςεων ςτάκμευςθσ που κα διατεκοφν
από τθ μίςκωςθ, εγκρίνει τον νοθτό διαχωριςμό τθσ πόλθσ ςε οκτϊ (8) τομείσ ωσ εξισ:
ΤΟΜΕΑΣ Ι : Πκωνοσ Αμαλίασ – Κ. Ραλαιολόγου – Λυκοφργου – Λεωνίδου – Πκωνοσ Αμαλίασ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : Πκωνοσ Αμαλίασ – Αρχιδάμου – Λυκοφργου – Κ. Ραλαιολόγου – Πκωνοσ Αμαλίασ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ : Λυκοφργου – Αρχιδάμου – Τριακοςίων – Κ. Ραλαιολόγου – Λυκοφργου
ΤΟΜΕΑΣ IV : Λυκοφργου – Κ. Ραλαιολόγου – Τριακοςίων – Λεωνίδου – Λυκοφργου
ΤΟΜΕΑΣ V : Κ. Ραλαιολόγου – Πκωνοσ Αμαλίασ – Λεωνίδου – Λυκοφργου – Ρλατανιςτά (νότια) –
Βυηαντίου – Αναπιρων – Εκνικισ Αντίςταςθσ – Κ. Ραλαιολόγου
ΤΟΜΕΑΣ VI : Κ. Ραλαιολόγου – Εκνεγερςίασ (Ανϊνυμοσ 25) - Ρλαταιϊν - Ορκίασ Αρτζμιδοσ – Πκωνοσ
Αμαλίασ (προεκτ.) - Κ. Ραλαιολόγου
ΤΟΜΕΑΣ VII : Πκωνοσ Αμαλίασ (προεκτ.) – Ακ. Ματάλλα – Των 118 (προεκτ.) – Τριακοςίων μζχρι
ςυμβολι με Αρχιδάμου – Αρχιδάμου – Πκωνοσ Αμαλίασ(προζκταςθ)
ΤΟΜΕΑΣ VIII : Λεωνίδου – Τριακοςίων - Ρλατανιςτά – Λυκοφργου - Λεωνίδου
Σε κάκε ζναν από τουσ τομείσ I, II, III, IV εγκρίνεται θ δθμιουργία μζχρι δφο (2) ανεξάρτθτων χϊρων
ςτάκμευςθσ, με τουλάχιςτον 20 κζςεων ςτάκμευςθσ ζκαςτοσ .
Σε κάκε ζναν από τουσ τομείσ V, VI, VII, VIII εγκρίνεται θ δθμιουργία ενόσ (1) χϊρου ςτάκμευςθσ για τθν
κάλυψθ τουλάχιςτον 20 κζςεων ςτάκμευςθσ.
Οι υπό μίςκωςθ χϊροι δφνανται:
α) Να είναι αςκεπι αδόμθτα οικόπεδα χωρίσ διαμόρφωςθ ι (εναλλακτικά)
β) Να διακζτουν Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν
οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι. ι (εναλλακτικά)
γ) Να πλθροφν αποδεδειγμζνα τισ προχποκζςεισ και να ζχουν εκτελεςτεί όλα τα απαιτοφμενα ζργα ςε
αυτοφσ, με τισ εγκρίςεισ που προβλζπει θ αναφερόμενθ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο Εγκφκλιοσ
Διαταγι, ϊςτε να βρίςκονται ςε άμεςθ ετοιμότθτα για υποβολι πλιρουσ φακζλου αδειοδότθςθσ από τθν
Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι
Εγκφκλιο
Οι υπό μίςκωςθ χϊροι πρζπει να πλθροφν κατϋ ελάχιςτο τισ προχποκζςεισ του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ» που ακολουκεί.
ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:

Α ϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Αδόμθτο αδιαμόρφωτο οικόπεδο
- Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII
- Να ζχει επιφάνεια μεγαλφτερθ των 500 τ.μ.
- Να επιτρζπεται θ χριςθ από πολεοδομικι άποψθ για αδειοδότθςθ υπαικρίου ςτακμοφ αυτοκινιτων

- Να ζχει πρόςβαςθ / πρόςωπο ςε οδό του Σ.Ρόλθσ
- Να μθν υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 28 του ΡΔ 455/76 και να πλθροί τουσ όρουσ αυτοφ
- Να παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ ςτο Διμο να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ / διαμορφϊςεισ /
καταςκευζσ ϊςτε να αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα
οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι)

Βϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ Διαμορφωμζνοσ και αδειοδοτθμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ
- Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII
- Να διακζτει Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ.
13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι
- Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο κάτοψθσ που ςυνοδεφει τθν
άδεια)

Γ ΡΕΙΡΤΩΣΗ
αδειοδότθςθσ

Διαμορφωμζνοσ

χϊροσ ςτάκμευςθσ ζτοιμοσ για άμεςθ υποβολι φακζλου

- Να ορίηεται επακριβϊσ θ κζςθ του και να βρίςκεται ςε ζναν από τουσ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII
- Να ζχουν εκτελεςτεί νομίμωσ τα υφιςτάμενα ζργα και να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προσ τοφτο
αδειοδοτιςεισ και εγκρίςεισ (π.χ. βεβαίωςθ χριςεων γθσ, άδεια δόμθςθσ κ.λ.π), κακϊσ και τα
δικαιολογθτικά ζγκριςθσ που προβλζπονται ςτθν ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ ϊςτε να υφίςταται ετοιμότθτα για
άμεςθ υποβολι φακζλου για χοριγθςθ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν Δ/νςθ Μεταφορϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι
- Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ ςτάκμευςθσ (ςφμφωνα με το ςχζδιο κάτοψθσ που ςυνοδεφει τθν
άδεια)
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από το Διμο. Η προςφορά ενδιαφζροντοσ
κατατίκεται, ςε φάκελο ο οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία, ςτο
Ρρωτόκολλο του Διμου Σπάρτθσ (Ευαγγελιςτρίασ αρ.85-87) προκειμζνου να λάβει αρικμό πρωτοκόλλου.
Ο κάθε ενδιαθεπόμενορ ππέπει να πποζκομίζει επί ποινή αποκλεισμού καηά ηην ππώηη θάζη ηηρ
δημοππαζίαρ κςπίωρ θάκελο ο οποίορ θα πεπιέσει :
1.Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν.1599/86 με θεωπημένο ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ, όηι έλαβε γνώζη ηων όπων
ηηρ διακήπςξηρ ηοςρ οποίοςρ αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθςλάκηωρ .
2. Νομιμοποιηηικά έγπαθα ιδιοκηηζίαρ, ππωηόηςποι ηίηλοι ιδιοκηηζίαρ ή ακπιβή ανηίγπαθα
 ηίηλοι ιδιοκηηζίαρ,
 Δ9,
 βεβαίωζη κηημαηολογίος (εθόζον ζηην πεπιοσή ςπάπσει κηημαηολόγιο)
3.Γημοηική ενημεπόηηηα από ηο Γήμο πάπηηρ πεπί μη οθειλήρ
4.Φοπολογική, Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ΔΦΚΑ,
ε πεπίπηωζη πος δεν έσει ςποσπέωζη αζθάλιζηρ ζηον ΟΑΔΔ θα ςποβάλλει ςπεύθςνη δήλωζη πεπί μη
ςποσπέωζηρ αζθάλιζηρ .
5.Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει :
Α) Σεσνική έκθεζη, ζηην οποία θα αναθέπονηαι λεπηομεπώρ η επιθάνεια , η θέζη, η σαπακηηπιζμένη
πολεοδομικά σπήζη ηος και ηα λοιπά σαπακηηπιζηικά ηος ακινήηος πος πποζθέπεηαι :
(Ενδεικτικά αναγράφονται αναλυτικά κάποια στοιχεία στη διακήρυξη.)
Β) Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/86 με θεωπημένο ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ, ζηην οποία να δηλώνεηαι
από ηον πποζθέπονηα ηο δικαίωμα για ηην εκμίζθωζη ηος ακινήηος και όηι δεζμεύεηαι να παπέσει ζηο Γήμο
κάθε ζηοισείο ή έγγπαθο πος αθοπά ηο ακίνηηό ηος και είναι απαπαίηηηο για ηην σοπήγηζη ηηρ βεβαίωζηρ
νόμιμηρ λειηοςπγίαρ.
Γ) Σοπογπαθικό διάγπαμμα ακινήηος, ζςνηαγμένο από απμόδιο ηεσνικό, ζύμθωνα με ηιρ ιζσύοςζερ
πποδιαγπαθέρ ζύνηαξηρ, με απόζπαζμα ζσεδίος πόλεωρ (ώζηε να θαίνεηαι και η θέζη ηος ακινήηος)

Δ) i) Ριςτοποιθτικό μεταγραφισ, ii) Ριςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ iii) Ριςτοποιθτικό βαρϊν (βεβαίωςθ περί
μθ βαρϊν και ελεφκερο άλλων δεςμεφςεων ι και υποχρεϊςεων), iv) Ριςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων
από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ι κτθματολογικό γραφείο (εφόςον υπάρχει). Τα ανωτζρω μπορεί να
αναγράφονται ςε ζνα πιςτοποιθτικό.
Ε) Υπεφκυνθ διλωςθ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνεται από τον
προςφζροντα ότι ςτο ακίνθτό του δεν υπάρχουν αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αυκαίρετεσ χριςεισ και ςε
περίπτωςθ που το ακίνθτό του επιλεγεί προσ μίςκωςθ κα προςκομίςει βεβαίωςθ από μθχανικό ςφμφωνα
με τθν κείμενθ πολεοδομικι νομοκεςία, απαραίτθτα πρίν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ .
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ:

Η αξιολόγθςθ κα γίνει για κάκε τομζα ανεξάρτθτα και για κάκε περίπτωςθ ανεξάρτθτα.
Μεταξφ των προςφερομζνων ακινιτων εφαρμόηεται θ εξισ ςειρά προτίμθςθσ (κατά φκίνουςα
ςειρά): 1. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Βϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Διαμορφωμζνοσ και αδειοδοτθμζνοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ (πρϊτθ επιλογι) 2. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Γϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Διαμορφωμζνοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ ζτοιμοσ για άμεςθ υποβολι φακζλου αδειοδότθςθσ (δεφτερθ επιλογι)
3. Ακίνθτα που ανικουν ςτθν Αϋ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: Αδόμθτο αδιαμόρφωτο οικόπεδο (Τρίτθ επιλογι)
Μεταξφ των ακινιτων τθσ περίπτωςθσ Α, προτεραιότθτα ςτθν ςειρά προτίμθςθσ ζχουν αυτά που
κα επιλζξουν οι ιδιοκτιτεσ, με δικζσ τουσ δαπάνεσ, να εκτελζςουν τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ /
διαμορφϊςεισ / καταςκευζσ ϊςτε να αδειοδοτθκεί (Βεβαίωςθ Νόμιμθσ Λειτουργίασ από τθν
Δ/νςθ Μεταφορϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ)
εφαρμοςτικι Εγκφκλιο Διαταγι). Αυτό κα το δθλϊνουν ζξ αρχισ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ.
Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από τθν οικονομικι υπθρεςία και από τθν
τεχνικι υπθρεςία του Διμου Σπάρτθσ, θμζρεσ Δευτζρα-Ραραςκευι και ϊρεσ 08.00-14.00.
Διεφκυνςθ Σπάρτθ, Τθλζφωνο 2731361102 ι 2731363360.
Καηά ηα λοιπά ιζσύοςν οι όποι ηηρ ςπ’ απιθμ. 8970/2019 Γιακήπςξηρ Γημοππαζίαρ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΑΛΗΩΣΖ

