ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

πάρηη 28 - 05 -2021

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

Αριθ.πρωη: 9687

ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΙΟΝΟΜΘΙΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ

ΣΡΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Για ηην απεσθείας εκμίζθωζη ηοσ ιζογείοσ καηαζηήμαηος
(ιζόγειας – δσηικής -αίθοσζας ηοσ ηέως κοινοηικού καηαζηήμαηος) ποσ
βρίζκεηαι ζηην ΣΚ Θεολόγοσ
Ο Γήμαρτος πάρηης
Έρνληαο ππόςε:
α) ην Π.Δ. 270/81, (ΦΕΙ Α' 77/30-3-81)
β) ην Ν.3463/06(ΔΙΙ) & Ν.4555/18
γ) ην Ν. 3852/2010
δ) Σελ αξ.295/2020 (ΨΞΖ6Ω1Ν-ΤΓΘ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο
ε) ηελ αξηζ. 24/2021 (ΩΘΤ7Ω1Ν-3ΜΜ) Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πάξηεο πεξί εγθξίζεσο απεσθείας εκμίζθωζης ηνπ ιζογείοσ καηαζηήμαηος
(ιζόγειας – δσηικής -αίθοσζας ηοσ ηέως κοινοηικού καηαζηήμαηος) ποσ
βρίζκεηαι ζηην ΣΚ Θεολόγοσ.
Προκηρύζζει
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

κε

απεπζείαο εθκίζζσζε

ηνπ

ιζογείοσ καηαζηήμαηος (ιζόγειας – δσηικής -αίθοσζας ηοσ ηέως κοινοηικού
καηαζηήμαηος) ποσ βρίζκεηαι ζηην ΣΚ Θεολόγοσ.
Ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο (θαηώηεξν κεληαίν κίζζσκα) νξίδεηαη ην πνζό
ησλ 270,00€. Δηάξθεηα εθκίζζσζεο ηα 8 έηε.
Η εκδήλωζη ενδιαθέρονηος γίνεηαι με καηάθεζη μέτρι ηις 07-06-2021
ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ πάξηεο :
Α) αίηεζεο πξνο ην Δήκν πάξηεο, πνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ θαη ην ιόγν ηεο αίηεζεο, κεηά ηνπ
Β) θιεηζηνύ θαθέινπ πξνο ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΔ.
270/81, κε ηα δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηόηππα έγγξαθα) πνπ ππνρξενύληαη βάζε

ηεο 295/2020 Α.Ο.Ε. (ελδηαθεξόκελνπ θαη εγγπεηή) θαη ηεο 24/2021 ΑΔ.
Δειαδή:
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 ζηελ πξόζθιεζε ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο
ππνινγηδόκελν γηα έλα έηνο , ήηνη 324,00 € 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.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ρξέε πξνο ην Δεκόζην
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα νθεηιέο ζε ΕΦΙΑ από ηνλ θνξέα ππαγσγήο ηνπ .
(ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εηαηξεηώλ Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ηα
αλσηέξσ 2,3 & 4 δηθ/θα πξέπεη λα αθνξνύλ όινπο ηνπ εηαίξνπο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία Αλώλπκεο εηαηξείαο ηα δηθ/θα 2,3 & 4
πξέπεη λα αθνξνύλ όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ εληεηαικέλνπ
ζύκβνπινπ.)
ηνλ ίδην θιεηζηό θάθειν νη εγγπεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ επίζεο ηα δηθ/θα
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 2,3 & 4 καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθ/θσλ ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ηα εμεηάζεη ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζηις 08.06.2021 θαη
ώξα 11.30 ζην παιαηό Δεκαξρείν πάξηεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ην πξαθηηθό
ηεο επηηξνπήο ζα δηαβηβαζηεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη έμσ από ηνλ θιεηζηό θάθειν ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.
Γ) Άιινπ θιεηζηνύ θαθέινπ πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
πξώηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
Έμσ από ηνλ θάθειν πξέπεη λα ππάξρεη αίηεζε πνπ λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ θαη ην ιόγν ηεο αίηεζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξνζθιεζνύλ ηελ
εκέξα ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα δώζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ηνπο ελώπηνλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αθνύ ν δηαγσληζκόο είλαη
πιεηνδνηηθόο .
Γηα λα γίλεη δεθηή πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην ειάρηζην όξην, ή κεηά ηελ
έλαξμή ηεο δεκνπξαζίαο ην εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο, θαηά πέληε (5%)
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ πξώηε πξνζθνξά.
Ο εγγπεηήο ζα πξνζθιεζεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ηηο εκέξεο Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο από 08.00
έσο 14.00, από ην Σκήκα Εζόδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ

ηνπ

Δήκνπ

πάξηεο,

δηεύζπλζε

Μαγνύια

2731361102-106 .
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