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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Δήκαξρνο Δίνπ - Οιύκπνπ δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη
πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζωζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ «ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ»,
εληόο ηνπ Ο.Σ. 21, αξ. νηθ. 91, ζηελ Σ.Κ. Ν. Εθέζνπ ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ, γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα (9) εηώλ, ήηνη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έωο θαη ηελ
ζπκπιήξωζε ηωλ ελλέα (9) εηώλ.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ ζην
Ληηόρωξν, νδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ 15, Γξαθείν Μηζζωκάηωλ (101) από ηελ Επηηξνπή
Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζηώλ ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ κε αξηζκ. 347/2018 Απόθαζε ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο 29-01-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ. ε
πεξίπηωζε αγόλνπ απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηνπ
δηαγωληζκνύ, απηόο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 05-02-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ.
ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή.
Ωο θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ηωλ ρηιίωλ δηαθνζίωλ
(1.200,00€) επξώ εηεζίωο θαη ωο κεληαίν κίζζωκα ην πνζό ηωλ εθαηό (100,00) επξώ,
αλαπξνζαξκνδόκελν ηειηθά ζην επηηεπρζεζόκελν νξηζηηθό πνζό κεληαίνπ
κηζζώκαηνο από ηε δεκνπξαζία απνηέιεζκα.
Σν κίζζωκα ζα θαηαβάιιεηαη γηα θάζε κηζζωηηθό έηνο, ωο εμήο: γηα ην 1ν κηζζωηηθό
έηνο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ εθάπαμ θαη πξνθαηαβνιηθά
θαη γηα θάζε επόκελν έηνο κε εκεξνκελία ιήμεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ην 1 ν
δεθαπελζήκεξν θάζε ηξέρνληνο κήλα, δηαξθνύζεο ηεο κίζζωζεο. Μαδί κε ην κίζζωκα
ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ραξηόζεκν 3,6% πνπ βαξύλεη επηπιένλ ην κηζζωηή.
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή πνπ
δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην
ζπζηάζεωο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ, πνζνύ εθαηόλ
είθνζη (120,00) επξώ, δειαδή πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο.
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία:
α.- Όζνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ θεξπρζεί έθπηωηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία
ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
β.- Φπζηθά 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, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ζηε
Δηεύζπλζε:
email:
deligianni@dion-olympos.gr
ηειέθωλν:
2352350149,
ηειενκνηνηππία : 2352350128.
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