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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται σε
φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η
μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης χώρου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
αποθήκη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Μαγούλα στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από
τον Δήμαρχο, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, μετά την σύνταξη της
έκθεσης καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή.
Ο χώρος πρέπει να είναι στεγασμένος, να είναι εκτάσεως 1000
περίπου τετραγωνικών μέτρων, να εφάπτεται με δημοτικό ή επαρχιακό ή
εθνικό δρόμο και να βρίσκεται σε ακτίνα ,μέχρι 1,5 χιλιόμετρο από το γραφείο
κίνησης ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία κίνησης και ελέγχου των
οχημάτων. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
Δήμου, υπ΄ όψη του τμήματος εσόδων & περιουσίας .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού ,
κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα, η αποδοχή
πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.
2) Πρωτότυποι τίτλοι ιδιοκτησίας ή ακριβή αντίγραφα (συμβόλαιο ή Ε9
ή μισθωτήρια κ.λ.π. ).
3) Φορολογική ενημερότητα , Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ(ΙΚΑ και
ΟΑΕΕ), Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Σπάρτης. Σε περίπτωση που δεν
έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
περί μη υποχρέωσης ασφάλισης .
4) Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια ,
η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρεται
β) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το
δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της
διακήρυξης.
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου .

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα(κάτοψη)του υπό μίσθωση ακινήτου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες χώρων κατάλληλων
για τον ανωτέρω σκοπό να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους εντός
προθεσμίας είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων και
Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, .Διεύθυνση
Μαγούλα, Τηλέφωνο 2731361102 , FAX 2731361124.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 598 / 10-01-2018 Διακήρυξης
Δημοπρασίας.
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