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ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη ππόθεζηρ παπασώπηζηρ καηά σπήζη για ηην αξιοποίηζη ηος δημοζίος
ζςγκποηήμαηορ λςόμενυν οικημάηυν ζηο σώπο ανατςσήρ "Γαζικό συπιό", ζηη θέζη
"Παπάδερ - Κπύα βπύζη", πεπιοσήρ απμοδιόηηηαρ Γαζαπσείος Λίμνηρ Δςβοίαρ»
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ην Γεκφζην ζπκθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
σο άλσ ζπγθξνηήκαηνο ιπφκελσλ νηθεκάησλ ζην ρψξν αλαςπρήο "Γαζηθφ ρσξηφ" «Παπάδεο- Κξχα
βξχζε», ζαο γλσξίδνπκε φηη ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνηίζεηαη λα παξαρσξήζεη ην ελ ιφγσ αθίλεην,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηνχ
(έθηαζε γεπέδνπ), θαηά ρξήζε γηα νξηζκέλν ρξφλν, άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γεκφζην ή ΟΣΑ
(εμαηξείηαη ν Γήκνο Μαληνπδίνπ – Λίκλεο – Αγ. Άλλαο, βάζεη ηεο αξηζ. 86/2017 Απφθαζεο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Ηζηηαίαο, κε αξηζ. πξση. 340-1243/θ.100415/22-06-2017 θαη κε ην απφ 21-06-2017
Πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο απηήο), ή θαηφπηλ αληαιιάγκαηνο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 237 Α ηνπ Ν.Γ. 86/69 Γαζηθνχ Κψδηθα, φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην αξζ. 44 ηνπ Ν 4280/2014 θαη ηζρχεη. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο νηθεκάησλ
δηέπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ (117036/6306/28-02-2004 ΚΤΑ «Έγθξηζε
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ ζπλφισλ μχιηλσλ νηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 ηνπ Ν. 3208/2003»,
(1980 Β).
Ζ δηάξθεηα παξαρψξεζεο θαηά ρξήζε ηνπ ελ ζέκαηη αθηλήηνπ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, νξίδεηαη
ζε δέθα (10) έηε, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα πέληε (5) έηε, πνπ ζα γίλεη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ
δπλεηηθνχ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο. Ζ ελ ιφγσ ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο ζα θαζνξηζηεί νξηζηηθά κε ηελ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Π.ΔΝ..
Με ηελ ίδηα απφθαζε ζα θαζνξίδεηαη ην ηίκεκα, ν ζθνπφο ηεο παξαρψξεζεο θαη ζα ηίζεληαη νη
φξνη, ε κε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε απηήο.
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ηνπ Γαζηθνχ Υσξηνχ Παπάδσλ κπνξνχλ λα
θαηαζέζνπλ ζρεηηθφ θάθειν πξνζθνξάο.
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ
Λίκλεο ζηιρ 12/4/2017, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00 απφ Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κε
απφθαζε ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη: (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή εμέηαζεο ησλ
πξνζθνξψλ (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Γαζαξρείν Λίκλεο (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λίκλε-Δπβνίαο Σ.Κ. 34005). ε
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη
δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γαζαξρείνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ζηηο
12/04/2017 θαη ψξα 10:00 π.κ. Σν Γαζαξρείν Λίκλεο δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή
ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα
θη αλ ην Γαζαξρείν Λίκλεο εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Οη ελδηαθεξνκέλσλ κπνξεί λα ιάβνπλ γλψζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο,
ζρεηηθά κε:
α) ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο/πξνυπνζέζεηο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο, πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηνο ιπφκελσλ
νηθεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απηνχ θαζψο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απαηηνχκελσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηπρφλ άιισλ απαηηήζεσλ (πξφζζεηνη φξνη, πεξηνξηζκνί θ.α.).
β) θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηηο πξνζθιεζείζεο δεκηέο ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο (νηθήκαηα θαη
εγθαηαζηάζεηο), βιάβεο θαη επαλαζχλδεζε δηθηχσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ), θζνξέο θαη θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ
θ.ιπ., αλά είδνο θαη θαηεγνξία εξγαζίαο θαη αληίζηνηρεο δαπάλεο, θαζψο θαη ηελ πξνθχπηνπζα
ζπλνιηθή δαπάλε, αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο
ζπληήξεζεο (ηνπιάρηζηνλ 5εηνχο πεξηφδνπ).
γ) ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ηπρφλ ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ, θπξίσο θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα θαη ηθαλφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ.
δ) ησλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θ.ιπ. ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Λίκλεο, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο, ηει.: 2227029107, 2227031218 (αξκφδηνο ππάιιεινο: Είγθεξεο πχξνο).
Δπίζεο, αληίγξαθα απηψλ κπνξνχλ λα πάξνπλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.

Ζ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε
Γαζαξρείνπ Λίκλεο

Π.Γ.
1. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ
Γεληθή Γξακκαηεία Πεξηβάιινληνο
Γ/λζε Γαζηθψλ έξγσλ θαη Τπνδνκψλ
Σέξκα Αιθκάλνο-ΗΛΗΗΑ
Σ. Κ.11528

Εσή Κνηξψλε
Γαζνιφγνο κε βαζκφ Α΄

2. Γπαθείο ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ
Θεζζαιίαο η. Διιάδαο
σθξάηνπο 111 Σ. Κ 41336
3. Γενική Γ/νζη Γαζών και Αγποηικών Τποθέζευν
Θεζζαιίαο η. Διιάδαο
σθξάηνπο 111 Σ. Κ 41336
4. Γ/νζη ςνηονιζμού και Δπιθεώπηζηρ Γαζών ηηρ
Α.Γ.Θ.η.Δλλάδαρ
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Σζηκηζθή 5
Λάξηζα Σ. Κ 41 222
5. Γ/νζη Γαζών Ν. Δςβοίαρ
Υατλά 97
Υαιθίδα Σ.Κ. 341 00
6. Γήμο Μανηοςδίος -Λίμνηρ-Αγίαρ Άνναρ
Λίκλε Σ.Κ. 340 05
7. Σοπική Κοινόηηηα Παπάδυν (γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ
Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ)
8. Γήμο Ιζηιαίαρ
28εο Οθησβξίνπ 26
Ηζηαία Σ.Κ. 34200
9. Γήμο Μεζζαπίυν
Φαρλά Σ.Κ. 34400
10. Κοινοππαξία 'Κπύα βπύζη Β. Δύβοιαρ'
28εο Οθησβξίνπ 25
Ηζηηαία, Σ.Κ. 34200
(ππ. επηθνηλσλίαο Λεκνληά Μνπιά
Σει: 6934773404, 2226053050)
11. Esparo Enterprises LTD
Λεσθ. K. Βάξλαιε 2-4, Υαιάλδξη
(ππ. επηθνηλσλίαο Πέηξνο Σζαξνχραο
ηει: 6981203615)
12. Δπισείπηζη Μαηηγάκη ηαμαθιοςδάκη ηςλιανή
Καλαηάδηθα Ηζηηαίαο
Σ.Κ. 34200
www.aenaonstudios.gr
13. Ιζηοζελίδα Α.Γ.Θ.-Σ. Δλλάδαρ
14. Ιζηοζελίδα ΤΠΔΝ Δλλάδαρ
15. Ιζηοζελίδα δικηςακού ηόπος dasarxeio.com
16. Γπαμμαηεία Γαζαπσείος Λίμνηρ (γηα ηελ αλάξηεζε
ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο)
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