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ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ:
Εθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Δήκν Σπάξηεο αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε
ππεξεζηώλ ηνπ. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή. Τα αθίλεηα
πξέπεη: α) Να βξίζθνληαη όζνλ ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Σπάξηεο.
β) Τν ζύλνιν ηνπ θαζαξνύ εκβαδνύ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνο ελνηθίαζε αθηλήησλ, όπσο
ζα πξνθύπηεη από ηελ νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα, πξέπεη λα είλαη από 730 κ² έσο 1.030,00κ² (
ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα ηπρόλ ππόγεηα ). γ) Τα πξνζθεξόκελα αθίλεηα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) αίζνπζεο-γξαθεία, αλεμάξηεηεο. Από ηηο νπνίεο,
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) λα βξίζθνληαη ζην ηζόγεην, λα έρνπλ πξόζνςε ζε θεληξηθέο νδνύο θαη
λα είλαη εκβαδνύ άλσ ησλ 70 η.κ. θαη έσο 160 η.κ. έθαζηε (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη η.κ.
ππνγείσλ). δ) Όιεο νη αίζνπζεο-γξαθεία λα βξίζθνληαη ζε εληαίν θηίξην, αλεμάξηεηα από ηνλ
αξηζκό ησλ ηδηνθηεηώλ (σο ζπγθξόηεκα γξαθείσλ). Να έρεη πξνζβαζηκόηεηα ζε άηνκα κε
αλαπεξίεο (ΑΜΕΑ) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Ο.Κ. (λ4067/2012- ΦΕΚ 79Α
/09.04.2012). ε) 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.) δ) Να είλαη απνιύησο
έηνηκν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ εληόο 15 εκεξώλ από ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. ε) Οη ρώξνη πνπ ζα βξίζθνληαη ζε
όξνθν πάλσ από ην ηζόγεην ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ππνρξεσηηθά κε εζσηεξηθή ζθάια θαη
αλειθπζηήξα. ζ) Ωο πξνο ηελ ζέξκαλζε θαη ςύμε, ην ππό κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ζε θάζε αίζνπζα-γξαθείν θαηάιιειε ππνδνκή (ειεθηξηθή παξνρή, δίθηπν
ζσιελώζεσλ θ.ι.π. ) ή ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο απηόλνκεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ρσξηζηή
ππνδνκή γηα εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ. η) Να πιεξνί ηηο πξνππνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο
(ζύλδεζε κε δίθηπα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο, ΔΕΗ, ΟΤΕ) θαη πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηνπο
ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. θ) Να επηηξέπεηαη ε άκεζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ σο γξαθείσλ,
δηαθνξεηηθά λα δεζκεπηεί ν ηδηνθηήηεο, εληόο είθνζη εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο νηθνδνκηθήο αδεηάο ηνπ ζε ρώξνπο
γξαθείσλ, 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.
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
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