ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

Μεσσήνη 10/07/2019
Αριθμ. Πρωτ. : 12437

Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ σώπος για εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία
ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ
Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε
ηνπ ρώξνπ ηνπ δεκνηηθνύ πάξθηλγθ ζηε Μεζζήλε πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαύξσζε
ησλ νδώλ Λ. Νηθνινπνύινπ θαη Λ. Πεηξνπιάθε, εκηάζευρ 1.309 ημ , με
ζςνεσιζόμενο σώπο 300 ημ παπάπλεςπα ζηο Β.Γ. ημήμα ηηρ πλαηείαρ Ι.
Αλεςπά (ζύνολο 1.609 η.μ.) , όπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό
απόζπαζκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο, γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα

από 11/9/2019, εκεξνκελία

από ηελ νπνία

κπνξεί λα

γίλεη

ε

εγθαηάζηαζε ησλ παηγληνκεραλεκάησλ ώζηε γίλεη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο πξηλ
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηελ παξνρή ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη
έσο θαη 30/9/2019.
Η έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα Παξθ ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ ρνξήγεζε
άδεηαο εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο.
Η Γημοππαζία θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα
αίθοςζα ςζκέτευν (γπαθείο πποέδπος Γ.)
Παπαζκεςή

και

ώπα

11:00,

και ζηην

ηην 09/08/2019 ημέπα

ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ.

Γπαμμαηέαρ ηηρ επιηποπήρ οπίζεηαι η ςπάλληλορ ηος Γήμος Παγώνα
Ναηαλία Καλογεποπούλος, με αναπληπυηή ηον ςπάλληλο ηος Γήμος
Ανδπέα Γευπγακόποςλο .
Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 18.200,00 Δπξώ.
Ο επιθςμών να ζςμμεηάζσει ζηον διαγυνιζμό ςποσπεούηαι να
πποζκομίζει ζηην επιηποπή και ππιν ηηρ ενάπξευρ ηηρ δημοππαζίαρ :
1. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο
2. Τα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζύζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο
θαη εθπξνζώπεζήο (θαηαζηαηηθό, ΦΔΚ θιπ), θαζώο θαη απόθαζε ηνπ
αξκόδηνπ θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ λόκηκνπ
εθπξνζώπνπ πνπ ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία
δεκνπξάηεζεο

θαη λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθόο όια ηα απαηηνύκελα

έγγξαθα (ζε πεπίπηυζη νομικών πποζώπυν)
3. Άδεηα δηακνλήο (γηα αιινδαπνύο ππεθόνπο)
4. Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο, από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. (κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ) ,

5. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο

ηακηαθήο κεραλήο (κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ

ζπζηήκαηνο ηεο Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ),
6. Βεβαίσζε από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο πξνο ην
Γήκν, ηνπ ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ

(θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ηνπ

ΔΓΓΥΗΤΗ(Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα).
7. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο γηα ρξέε πξνο ην
Γεκόζην, ηνπ ΣΥΜΜΔΤΔΦΟΝΤΟΣ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ)

θαη ηνπ

ΔΓΓΥΗΤΗ(Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα)
8. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, γηα ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν όζν θαη γηα ην
απαζρνινύκελν πξνζσπηθό
9. Πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ή κειώλ δηνίθεζεο, ζε
πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ
10. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ε ηακείνπ Παξαθαηαζεθώλ
θαη δαλείσλ ίζνλ κε ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο
ήηνη: 1.820,00 επξώ.
11. Υπεύζπλε δήισζε πνπ λα αλαθέξεη όηη γλσξίδεη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο απνδέρεηαη, όηη δηαζέηεη ηνλ
απαηηνύκελν πιηθνηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα Παξθ.
Δάλ θάπνηνο πιεηνδόηεο επηζπκεί λα πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ,
νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξηλ ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ παξνπζηάδσλ θαη
πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, άιισο ζεσξείηαη σο κεηάζρσλ δηα ηδίνπ
απηνύ ινγαξηαζκνύ.
Ο
αμηόρξεν

αλαδεηρζεζόκελνο
εγγπεηή

(ζα

ηειεπηαίνο

πξέπεη

λα

πιεηνδόηεο

πξνζθνκηζηεί

νθείιεη

λα

θνξνινγηθή

πξνζθνκίζεη
θαη

δεκνηηθή

ελεκεξόηεηα ηνπ εγγπεηή), ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο
θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κεη’ απηνύ δηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νπδέλ δηθαίσκα απνθηά πξνο απνδεκίσζε εθ ηεο
κε εγθξίζεσο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ππό ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ε ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο 10 εκεξώλ από ηεο
θνηλνπνηήζεσο, ελεξγνύκελεο επί απνδεηθηηθνύ παξαιαβήο, ηεο απνθάζεσο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη ηελ πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ε ηνπ ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ
πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο θαη λα

θαηαβάιιεη

νιόθιεξν ην ηίκεκα πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, άιισο ε θαηαηεζείζα
εγγύεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο ελεξγείηαη
αλαπιεηζηεξηαζκόο

εηο

βάξνο

ηνύηνπ

θαη

ηνπ

εγγπεηή

ηνπ

ζπλερόκελσλ

ακθνηέξσλ δηα ηελ εηο ειιάηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από
ηεο πξνεγνύκελεο ηνύηεο.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηαο ππέξ
δνπιείαο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, εηο θαιή θαηάζηαζε, λα
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ, λα ηεξεί ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο
πγηεηλήο θαη ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρύεη θάζε θνξά, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε
απνδεκίσζε.
Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
επξίζθεηαη ην κίζζην ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε θαη ζπλεπώο δελ
ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ε ιύζε ηεο κηζζώζεσο.
Σησπεξή αλακίζζσζε ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ
κηζζίνπ απαγνξεύεηαη απνιύησο από ηνλ κηζζσηή.
Οπνηαδήπνηε βιάβε ε δεκηά ηνπ ρώξνπ ζα απνθαηαζηαζεί ακέζσο κε ίδηεο
δαπάλεο θαη θξνληίδεο ηνπ ελνηθηαζηνύ.
Η δεκνπξαζία δύλαηαη λα επαλαιεθζεί εάλ πξνθύςνπλ ιόγνη πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 270/1981.
Οθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί νύηε σο εγγπεηέο.
Ο ελνηθηαζηήο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Λνύλα Παξθ έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ
εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Ο Γήκνο νπδεκία ππνρξέσζε
– επζύλε έρεη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο αδείαο. Η
έθδνζε αδείαο ιεηηνπξγίαο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πιεηνδόηε – κηζζσηή. Η
έθδνζε αδείαο ιεηηνπξγίαο δελ έρεη νπδεκία ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ηνπ
κηζζώκαηνο.

Καηά

ηε

δηάξθεηα

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

Λνύλα

Παξθ

ν

κηζζσηήο

ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζύλε, ηνπιάρηζηνλ δύν
ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ.
Απαγοπεύεηαι πηηά η λειηοςπγία ηος Λούνα Παπκ ππιν ηη διενέπγεια
ηυν απαιηούμενυν ελέγσυν και ηη σοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ.
Τα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο ελ γέλεη ηεο παξνύζαο δηαθεξύμεσο θ.ι.π.
λόκηκεο θξαηήζεηο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ηηο ηπρόλ
επαλαιήςεηο απηήο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 270/1981 Π.Γ.

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί επηκέιεηα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα
εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο με ανακοίνυζη ζε δύο ηοπικέρ
εθημεπίδερ θαη κε ηνηρνθόιιεζή ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π. Σσώνης

