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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Χ ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ:
Δκηίθεηαι ζε θανεπή, πποθοπική και μειοδοηική δημοππαζία,για ηη μίζθυζη
σώπος, ο οποίορ θα σπηζιμοποιηθεί υρ αποθήκη. Ο σώπορ θα ππέπει να είναι
ζηεγαζμένορ, εκηάζευρ 1000 πεπίπος ηεηπαγυνικών μέηπυν, να εθάπηεηαι με
δημοηικό ή επαπσιακό ή εθνικό δπόμο, να βπίζκεηαι ζε ακηίνα ,μέσπι 1,5 σιλιόμεηπο
από ηο γπαθείο κίνηζηρ ώζηε να διεςκολύνεηαι η διαδικαζία κίνηζηρ και ελέγσος ηυν
οσημάηυν. Οι πποζθοπέρ ενδιαθέπονηορ καηαηίθενηαι ζηο ππυηόκολλο ηος Γήμος,
ςπ΄ ότη ηος ημήμαηορ εζόδυν & πεπιοςζίαρ ενηόρ πποθεζμίαρ είκοζι ημεπών από
ηην ηελεςηαία δημοζίεςζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ. Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να
πποζκομίζοςν επί ποινή αποκλειζμού , καηά ηην ππώηη θάζη ηηρ δημοππαζίαρ ,
κςπίυρ θάκελο ο οποίορ θα πεπιέσει:
1. Υπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν1599/1986, με θευπημένο ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ
ζηην οποία να δηλώνεηαι από ηον πποζθέπονηα, η αποδοσή πλήπυρ και
ανεπιθςλάκηυρ, ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ.
2. Ππυηόηςποι ηίηλοι ιδιοκηηζίαρ ή ακπιβή ανηίγπαθα (ζςμβόλαιο ή Δ9 ή
μιζθυηήπια κ.λ.π. ).
3. Φοπολογική ενημεπόηηηα, Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ΔΦΚΑ(ΙΚΑ και ΟΑΔΔ),
Γημοηική ενημεπόηηηα ηος Γήμος Σπάπηηρ.
Σε πεπίπηυζη πος δεν έσει ςποσπέυζη αζθάλιζηρ ζηον ΟΑΔΔ θα ςποβάλλει
ςπεύθςνη δήλυζη πεπί μη ςποσπέυζηρ αζθάλιζηρ .
4. Φάκελο ηεσνικήρ πποζθοπάρ ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει:
Α) Τεσνική Έκθεζη ζηην οποία θα πεπιγπάθονηαι λεπηομεπώρ, η επιθάνεια ,
η θέζη και ηα λοιπά σαπακηηπιζηικά ηος ακινήηος πος πποζθέπεηαι
Β) Υπεύθςνη Γήλυζη ζηην οποία να δηλώνεηαι από ηον πποζθέπονηα ηο
δικαίυμα για ηην εκμίζθυζη ηος ακινήηος και όηι πληποί ηιρ πποϋποθέζειρ
ηηρ διακήπςξηρ.
Γ) Ανηίγπαθο ηηρ οικοδομικήρ άδειαρ ηος ακινήηος .
Γ) Τοπογπαθικό διάγπαμμα (κάηοτη)ηος ςπό μίζθυζη ακινήηος
Πληποθοπίερ για ηη δημοππαζία παπέσονηαι από ηο Γπαθείο Δζόδυν και
Πεπιοςζίαρ, ημέπερ Γεςηέπα-Παπαζκεςή και ώπερ 08.00-14.00, .Γιεύθςνζη
Μαγούλα, Τηλέθυνο 2731361102 , FAX 2731361124.
Καηά ηα λοιπά ιζσύοςν οι όποι ηηρ ςπ’ απιθμ. 2940/2019 Γιακήπςξηρ Γημοππαζίαρ.
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