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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 594/2018 Α.Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε «Κανονισμός
διοργάνωσης
και
λειτουργίας
της
εμποροπανήγυρης
Λάρισας,
εναρμονισμένος στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 και σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 53/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» καθώς και την
υπ’ αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υπαγωγής στο
ΦΠΑ της εμποροπανήγυρης Λάρισας και την υπ’ αριθμ. 403/2018 Α.Ο.Ε.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, του άρθρου 196 του Ν.
4555/2018 και του Π.Δ. 270/81.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου για
χαλβαδοπωλεία, ταβέρνες – ψησταριές στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου
πραγματοποιείται η ετήσια εμποροπανήγυρη Λάρισας 2018.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 30-08-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο
Δημαρχείο Λάρισας (3ος όροφος) με προφορικές προσφορές ενώπιον της της Επιτροπής
Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2018
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 0609-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Πρώτες προσφορές για τα χαλβαδοπωλεία ορίζονται τα ποσά από 1.500,00 €,
επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) μέχρι 7.000,00 €, επιπλέον
ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) αναλόγως των θέσεων, όπως αυτές
ειδικότερα εμφανίζονται στο σχέδιο της εμποροπανήγυρης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και τριακόσια πενήντα (350,00 €) ευρώ επιπλέον
ΦΠΑ 24%, για την κατασκευή κάθε περιπτέρου.
Για τις ταβέρνες πρώτες προσφορές ορίζονται τα ποσά από 1.276,80 €, επιπλέον
ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) μέχρι 2.371,20€, επιπλέον ΦΠΑ 24%,
(+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση), αναλόγως των θέσεων, όπως αυτές ειδικότερα
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εμφανίζονται στο σχέδιο της εμποροπανήγυρης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της διακήρυξης και τετρακόσια πενήντα (450,00 €) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%, για την
κατασκευή κάθε περιπτέρου.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας
ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν
που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό
του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας,
που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσών ίσων προς το ένα δέκατο (1/10) των
οριζομένων στη διακήρυξη αναλόγως των θέσεων, όπως αυτές ειδικότερα εμφανίζονται
στο σχέδιο της εμποροπανήγυρης.
Αυτοί που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν ενώπιον της
Επιτροπής δημοπρασιών για την εμποροπανήγυρη :
1. φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της
παραγράφου 3 του άρθρου 38, κατά περίπτωση,
2. φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας,
3. απόδειξη ταμειακής μηχανής,
4. δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.)
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την επιτροπή των δημοτικών
υπαλλήλων για την διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. Επικοινωνίας 2413500345 & 2413500295).
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Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
στις 04/08/2018, ημέρα Σάββατο & να αναρτηθεί στο site του Δήμου.
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