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ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ:
Εθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Δήκν Σπάξηεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ
ΚΕΠ Σπάξηεο. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή. Τν αθίλεην
πξέπεη: 1) Να βξίζθεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο Σπάξηεο θαη όζν ην δπλαηό πνηό θνληά
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο. 2) Να είλαη ηζόγεην θαη λα έρεη πξνζβαζηκόηεηα ζε άηνκα κε
αλαπεξίεο (ΑΜΕΑ) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Ο.Κ. (λ4067/2012- ΦΕΚ 79Α
/09.04.2012) . 3) Να είλαη ηνπιάρηζηνλ από 99 κ2 έσο 160,00 κ2 (σθέιηκε επηθάλεηα,
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ηπρόλ ππόγεην), κε πξόζνςε ζε θεληξηθή νδό. 4) Να δηαζθαιίδεηαη ε
λνκηκόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ θηηξίνπ από πιεπξάο πνιενδνκηθώλ δηαηάμεσλ (Οη
πξνζθεξόκελνη πξνο κίζζσζε ρώξνη λα είλαη πνιενδνκηθά λόκηκνη). Η αζθαιήο ρξήζε ηνπ
αθηλήηνπ από πιεπξάο ζηαηηθόηεηαο θαη εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ, εμαζθαιίδνληαη θαηά
ηεθκήξην κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα.5) Να επηηξέπεηαη ε άκεζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ σο Κ.Ε.Π.,
δηαθνξεηηθά λα δεζκεπηεί ν ηδηνθηήηεο, εληόο είθνζη εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ ζε ρώξνπο
γξαθείνπ, αλ ε ρξήζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηζπκεηή, θαη λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ
ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηηο δηακνξθώζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν Δήκνο . 6)
Να πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο (ζύλδεζε κε δίθηπα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο,
ΔΕΗ, ΟΤΕ) θαη πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 7) Να πξνζθέξεη
δπλαηόηεηεο δηαξξύζκηζεο, π.ρ. παξεκβάζεηο κε θηλεηά, κεηαθεξόκελα ρσξίζκαηα,
θαηάιιειεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ, θαζώο θαη λα
ππάξρεη δνκεκέλε θαισδίσζε (γηα εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθηύσλ
κεραλνξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο, syzefxis θ.ι.π.) 8) Να είλαη απνιύησο έηνηκν γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ εληόο 15 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνύ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 9) Ωο πξνο ηελ ζέξκαλζε θαη ςύμε, ην ππό κίζζσζε
αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή (ειεθηξηθή παξνρή, δίθηπν ζσιελώζεσλ
θ.ι.π. ) ή ζηαζεξή εγθαηάζηαζε απηόλνκεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ρσξηζηή ππνδνκή γηα
εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ
Δήκνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε
δεκνπξαζία, ππόςε ηνπ Τκήκαηνο Εζόδσλ θαη Πεξηνπζίαο, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη
εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε, εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ
νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ πξώηε θάζε
ηεο δεκνπξαζίαο θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία, ηηο εκέξεο Δεπηέξα - Παξαζθεπή θαη ώξεο 08.00-14.00. Τειέθσλν 2731361102
FAX 2731361135-124. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο ππ’ αξηζκ. 475 /2021
Δηαθήξπμεο Δεκνπξαζίαο.
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