
        

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κυπαρισσία:   08 Ιουνίου 2018

 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. πρωτ.   7610

   ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
 Ταχ Δ/νση: Δημαρχείου 2  
 Κυπαρισσία ΤΚ: 24500

 Πληροφορίες.
 Μασούρας Γεώργιος ,2761360721

 FAX:2761022210, 2761022280

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

ΣΤΗ ΔΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την
εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
          Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η ενοικίαση του χώρου του
Οικοδομικού  τετραγώνου  111  Πολεοδομικής  Ενότητας  ΠΕ3  της  Δ.Κ.  Κυπαρισσίας,  εκτάσεως
2.500 τ.μ.,  για το χρονικό διάστημα από 11/9/2018 έως και 18/9/2018. 
          Η έναρξη λειτουργίας του Λούνα Παρκ θα ξεκινήσει μετά την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

          Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, την    29  η    Ιουνίου   201  8,   ημέρα   Παρασκευή    και  ώρα    11  :00   π.μ.  ,  ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής Δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων. 
          Όριο εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€).
Ελάχιστο όριο αντιπροσφοράς σε περίπτωση ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων ορίζεται
το ποσό των 100,00 €,  ήτοι  συνολικό ποσό πρώτης προσφοράς  εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ
(9.100,00€). 

 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσου με το  δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού

ποσού της πρώτης προσφοράς, (9.000,00€ + 100,00€ = 9.100,00€ Χ 10% = 910,00€) ήτοι το
ποσό των 910,00 Ευρώ και απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. 

Επιπλέον ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την
υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και της σύμβασης μίσθωσης.

Οι  διαγωνιζόμενοι  πέραν  της  εγγυητικής  επιστολής,  πρέπει  να  προσκομίσουν  και  τα
δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στην  με  αριθμ.  πρωτ.7572/08-06-2018  Διακήρυξη
Δημοπρασίας.   

Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  παρέχονται  στο  Δήμο
Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος: Μασούρας Γεώργιος, 2761360721,  
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους

μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας

Παναγιώτης Κατσίβελας
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