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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

Μαγνύια
29/03/2022
Αξηζ.πξση.: 4930

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΚΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΤΧΝ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
Πξνθεξύζζεη κε πιεηνδνηηθή θαλεξή επαλαιεηηθή δεκόζηα δεκνπξαζία ηελ εθκίζζσζε
γεσηεκαρίνπ ζηε ζέζε Άγηνο Γεώξγηνο ή Μήλνο ηεο θνηλόηεηαο Καξπώλ εθηάζεσο πεξίπνπ
1884 η.κ.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηε Μαγνύια, ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ Δήκνπ πάξηεο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
15/04/2022 , εκέξα Παξαζθεπή θαη
δηθαηνινγεηηθώλ-10:30-10:45

ώξα 10:00 έσο 11:00 (10:00-10:30

έιεγρνο

δηθαηνινγεηηθώλ

&

10:45-11:00

ηελ

ππνβνιή
ππνβνιή

πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ). (ηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζπκκεηέρνπλ
κόλν όζνη έγηλαλ δεθηνί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθ/θσλ).
Ωο θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 190,00 €,
εηεζίσο, γηα ην ζύλνιν ηνπ γεσηεκαρίνπ.
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ζε πξσηόηππα έγγξαθα :
1. Ωο εγγύεζε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη
δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ ηακείνπ
παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ΄ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα
ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιιν πνπ λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ ,
νκνινγηώλ Δεκνζίνπ , ηξάπεδαο , ή νξγαληζκνύ θνηλήο σθέιεηαο πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα
εγγπνδνζίεο , πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην [1/10] ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε
ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ππνινγηδόκελν γηα έλα έηνο , θαη ηνύην
ππνινγηδόκελν επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηώλ (25) ηεο κίζζσζεο ήηνη 475,00 € πνπ ζα
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε πνζνύ ύςνπο δέθα ηεο εθαηό
10% επί ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε θαη
2. Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα γηα νθεηιέο πξνο ηνλ Δήκν πάξηεο.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ρξέε πξνο ην Δεκόζην
4.Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΕΦΚΑ από ηνλ θνξέα ππαγσγήο ηνπ πξνζθέξνληα όηη δελ
νθείιεη εηζθνξέο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εηαηξεηώλ Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ηα δηθ/θα ησλ
παξ. 2,3 & 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όινπο ηνπ εηαίξνπο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία Αλώλπκεο εηαηξείαο ηα δηθ/θα ησλ παξ. 2,3 &
4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξέπεη λα αθνξνύλ όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη
ηνπ εληεηαικέλνπ ζύκβνπινπ.Η θάζε κνξθήο εηαηξεία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην ΓΕΜΗ.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ πάξηεο εάλ ε κίζζσζε δηαιπζεί
πξόσξα από νπνηαδήπνηε αηηία νθεηιόκελε ζε ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή θαη αθόκε ζε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ κηζζσηή από ην
κίζζην, παξακείλεη απηόο νθεηιέηεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ από ηελ κίζζσζε .
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Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ ζύκβαζε θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο
ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ζύκβαζεο.
Οη εγγπεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα δηθ/θα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2,3
& 4 θαηά ηελ ώξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθ/θσλ ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν
ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο , εκέξεο Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή . θαη ώξεο 08.00 έσο 14.00 Δηεύζπλζε:
Μαγνύια, θαη ζηα ηει. 2731361102 & 2731 361106.
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξ. 2874/2022 Δηαθήξπμε Δεκάξρνπ.

O Δήκαξρνο
& α/α

Δεδεδήκνπ Γεσξγία

