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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εσόδων & Δημ. Περιουσίας
Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772
213 2024 128

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Εκθέτει σε ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκποίηση επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα (7.459)
κοντών και στεφάνων που έχουν παραμείνει μετά τις κηδείες στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το έτος 2014 έως και
το 2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους, την Τρίτη 24/7/2017 και ώρα 11:00π.μ. να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Γ. Ζωγράφου 7 (3 ος όροφος) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και να
υποβάλλουν την προσφορά τους ενώπιον της «Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης

πραγμάτων του Δήμου, μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)».
Ελάχιστο όρο πρώτης προσφοράς για το χρονικό διάστημα αυτό, ορίζεται στο ποσό των 2.237,70€
Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Ζωγράφου, από
οποιαδήποτε αιτία, όπως θα αποδεικνύεται μετά από βεβαίωση που θα χορηγείται από το τμήμα Εσόδων και
Δημοτικής Περιουσίας, κατόπιν αιτήσεως (Μπισκίνη 1-Πλ.Βάσκα, 1ος όροφος, Γραφείο 7).
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία καταθέτει υποχρεωτικά στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή βεβαίωση του Τ.Π &Δ. περί παρακαταθέσεως
σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία (ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του
διαγωνιζομένου) ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ομολογιών Δημοσίου, ή Οργανισμού κοινής
ωφελείας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού 223,77€.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της
δημοπρασίας και θα καταστεί έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν.
Οι αναλυτικοί όροι Διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:6Χ61ΩΡΦ-ΕΛΝ).
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