ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ

Σπάξηε 27/05 /2019

ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Αξηζ. Πξση.: 10407
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΥΧΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΤΣΡΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ ΟΣΙ:
Εθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Δήκν Σπάξηεο ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή
εκπνξνπαλήγπξεο Μπζηξά. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή. Οη
πξνο ελνηθίαζε ρώξνη ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ηδηνθηεηώλ ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Μπζηξά ζα
πξέπεη λα γεηηληάδνπλ κε ην δεκνηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ (ρώξνο Μπεδεζηελίνπ), έκπξνζζελ
απηνύ θαη θαηά κήθνο ηεο δεκνηηθήο νδνύ κέρξη ηελ Ε.Ο.Σπάξηεο-Μπζηξά θαη θαηά κήθνο
ηεο Ε.Ο.Μπζηξά – Σπάξηεο από ην Μνπζείν Φσηνγξαθηθώλ κεραλώλ έσο ην θάκπηλγθ
Καζηάλε θαη πιεζίνλ Ι.Ν.Αγίνπ Ισάλλε Πξνδξόκνπ. Ο ρώξνο/ξνη ελνηθίαζεο (ζπλνιηθά)λα
είλαη από ηνπιάρηζηνλ 8 ζηξ. κε ην αλώηαην ηα 30 ζηξέκκαηα. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο
θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη
από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, ππόςε ηνπ Τκήκαηνο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
Απαζρόιεζεο εληόο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ πξώηε θάζε
ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ
νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα, ε απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
2. Τίηινη ηδηνθηεζίαο ή απιά αληίγξαθα απηώλ (ζπκβόιαην ή Ε9 ή κηζζσηήξηα θ.ιπ.)
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ),
Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΕΕ ζα ππνβάιιεη
ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο.
4. Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α)Τερληθή έθζεζε ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο, ε επηθάλεηα, ε ζέζε θαη
ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ πνπ πξνζθέξεηαη
β)Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα
δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ θαη
όηη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
γ)Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ππό κίζζσζε ρώξνπ ή δηάγξακκα εληνπηζκνύ
αθηλήηνπ ηεο google ή ηπρόλ ππάξρνλ ΚΑΕΚ .
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Τκήκα Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
Απαζρόιεζεο ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Τνπηθή
Κνηλόηεηα Μαγνύιαο, ηηο εκέξεο Δεπηέξα - Παξαζθεπή θαη ώξεο 08.00-14.00. Τειέθσλν
2731361125 θαη 2731361126, 2731361102 FAX 2731361135.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο ππ’ αξηζκ. 10406 /2019 Δηαθήξπμεο Δεκνπξαζίαο.
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