ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΤΟΥΣ 2016
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του ΠΔ.270/81 και του ν.3463/06.
Ο Δήμος Καρδίτσας δεν φέρει ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη δια των εκπροσώπων
του και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών
κλπ που τυχόν προκληθούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, για τις οποίες
αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο τελευταίος πλειοδότης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης ή επιστροφής
χρημάτων λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα
δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής
και τυχόν επαναληπτικής, θα καταβληθούν από τον Δήμο.
Άρθρο 1ο
Ο Δήμος Καρδίτσας εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη
αναδόχου που θα κατασκευάσει τις παράγκες για την ετήσια παραδοσιακή
εμποροπανήγυρη του Οκτωβρίου 2016.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως
09:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στον ίδιο χώρο στις
13 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 09:30.
Άρθρο 2ο
Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(4.500,00 €). Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά πενήντα ευρώ (50,00
€). Ο τελευταίος πλειοδότης προκαταβάλλει το μίσθωμα του πλειστηριάσματος.
Άρθρο 3ο
Δεκτοί στη δημοπρασία θα είναι όσοι ασκούν το επάγγελμα του κατασκευαστή παραγκών.
Δεν γίνονται δεκτοί όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχουν
εκπληρώσει τις τυχόν οφειλόμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς το Δήμο. Οι
προσερχόμενοι στη δημοπρασία θα προσκομίσουν:
1) εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ύψους τετρακοσίων ευρώ (450,00 €) για την κατασκευή των παραγκών (10%
της πρώτης προσφοράς άρθρο 3 του Π.Δ.270/81) η οποία θα καλύπτει την συμμετοχή
τους και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης μέχρι τέλους του χρόνου χρήσης
του χώρου
2) φορολογική ενημερότητα
3) δημοτική ενημερότητα και
4) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
Στον τελευταίο πλειοδότη η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά τη λήξη της
εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 4ο
Ο τελευταίος πλειοδότης λαμβάνει, μετά την καταβολή του μισθώματος του
πλειστηριάσματος, το κατά νόμο αποδεικτικό πληρωμής και την άδεια του Δημάρχου για
την κατασκευή των παραγκών.
Οι διαστάσεις της κάθε παράγκας θα είναι 3,00 μ πρόσοψη και 3,00 μ. βάθος, με εξαίρεση
τις παράγκες στα νούμερα από 1 έως 78 και 355 έως 418 των οποίων οι διαστάσεις θα
είναι 3,00 μ πρόσοψη και 6,00 μ. βάθος.
Ο πλειοδότης θα εισπράξει για την κατασκευή κάθε παράγκας διαστάσεων 3,00μ Χ 3,00μ

το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) με Φ.Π.Α. και για την κατασκευή κάθε παράγκας
διαστάσεων 3,00μ Χ 6,00μ το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) με Φ.Π.Α
Η κατασκευή θα είναι κλειστή και θα περιλαμβάνει και τους διαδρόμους.
Άρθρο 5ο
Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του μισθώματος ενεργείται νέα δημοπρασία,
ο δε αρνηθείς την καταβολή αποκλείεται από τη δημοπρασία και η εγγυητική του
επιστολή εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

