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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Λιτόχωρο 15-01-2019
ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ
Αρ. Πρωτ. 532
ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ
ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Δήκαξρνο Δίνπ - Οιύκπνπ δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη
πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζωζε δεκνηηθήο έθηαζεο, κε αξηζκ. ηεκαρίνπ 990ζη,
ζηε ζέζε “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (ρνιηθό) ηεο ΣΚ Κνληαξηώηηζζαο ζηελ ΔΕ Δίνπ, γηα ρξνληθό
δηάζηεκα είθνζη πέληε (25) εηώλ ήηνη, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
έωο θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ζπκπιήξωζεο ηωλ είθνζη πέληε (25) εηώλ. Η
έθηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα δελδξνθύηεπζε θαη θαιιηέξγεηά ηνπο.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ, Αγ. Νηθνιάνπ 15,
ζην Ληηόρωξν, ζην γξαθείν Μηζζωκάηωλ (101) ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, από ηελ
Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζηώλ ζηηο 29-01-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00.
ε πεξίπηωζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε επαλαιακβάλεηαη, ζηηο 05-02-2019,
εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00, ζηνλ ίδην ρώξν.
Ωο ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ηξηάληα πέληε (35)
επξώ/ζηξέκκα θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ηωλ νθηαθόζηα εβδνκήληα πέληε (875,00)
επξώ/έηνο. Σν πνζό ηεο θάζε πξνθνξηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε έλα (1,00)
επξώ/ζηξέκκα. Σν κίζζωκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζα ηζρύεη γηα ην 1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν έηνο
ηεο κίζζωζεο. Σν 5ν έηνο, ην κίζζωκα ζα είλαη δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο θαη από ην
6ν έηνο θαη ζην εμήο, ην κίζζωκα ζα απμάλεηαη θάζε ρξόλν ζύκθωλα κε ην ΔΣΚ (απιή
δωδεθάκελε κεηαβνιή), ζε πεξίπηωζε πνπ ν ΔΣΚ είλαη αξλεηηθόο ην κίζζωκα ζα
παξακέλεη ακεηάβιεην. Σν κίζζωκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ
Δήκνπ ή κε πίζηωζε ζε Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ, γηα ην 1ν
έηνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ όιν ην πνζό θαη γηα ηα επόκελα έηε ζε δύν
δόζεηο ήηνη ην 50% ηνπ κηζζίνπ έωο ηελ 30 Ινπλίνπ θαη ην ππόινηπν 50% ηνπ κηζζίνπ
έωο ηελ 30 Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο δηαξθνύζεο ηεο κηζζώζεωο.
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή πνπ
δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην
ζπζηάζεωο εγγπήζεωο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ πνζνύ νγδόληα
επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (87,50) επξώ, δειαδή πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο
πξώηεο πξνζθνξάο.
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία: α) Όπνηνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ
θεξπρζεί έθπηωηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία β) θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, εθόζνλ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη
θαηά ην παξειζόλ απηά ή ηπρόλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην
Δήκν, θαζώο θαη νη νθεηιέηεο ηνπ Δήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία νύηε ζαλ
πιεηνδόηεο νύηε ζαλ εγγπεηέο, θαζώο θαη όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ
εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην Δήκν ιόγω πιεκκεινύο εθπιήξωζεο ηωλ
ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γξαθείν
Μηζζωκάηωλ) ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ, Αγίνπ Νηθνιάνπ 15, Ληηόρωξν Σ.Κ. 602 00,
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηε Δηεύζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr
ηειέθωλν 2352350149, ηειενκνηνηππία: 2352350128.
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