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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εκθέτει  σε ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό  την εκμίσθωση της κενωθείσας θέσης  περιπτέρου επί της οδού

Γρ.Αυξεντίου 49 και καλεί τους ενδιαφερόμενους, τη Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθουν

στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Γ. Ζωγράφου 7 (3ος 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)».

Το κατώτατο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

Κάθε προσφορά οφείλει να είναι κατά 10,00€ τουλάχιστον μεγαλύτερη της προηγούμενης και είναι δεσμευτική για

τον υποψήφιο πλειοδότη.

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.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία καταθέτει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Ελληνικής  Τράπεζας  ή  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  γραμμάτιο  του  Τ.Π.Δ.,  ή  ομολογιών

Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες για την εξασφάλιση

της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που ορίζεται στο 10% του ετήσιου μισθώματος, ποσού ίσου με το

1/10 της προσφερόμενης τιμής, δηλαδή 480,00€.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει  τα πρακτικά

της δημοπρασίας και το μισθωτήριο συμβόλαιο και θα καταστεί έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος

με αυτόν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής και των δύο, οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του

Δήμου.

Οι αναλυτικοί όροι Διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:6ΗΘΚΩΡΦ-Δ6Θ).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στο  Τμήμα  Εσόδων  και  Δημοτικής  Περιουσίας  (Δημαρχείο

Ζωγράφου/ Μπισκίνη 1-Πλ.Βάσκα, 1ος όρ., Γραφείο 7) και στα τηλ.:213 2024 128 & 132. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
με εντολή

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή (με   email)  :

1) Αντιδήμαρχο, κ.Σταματάκη Χ.
2) Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενης από Δήμαρχο και δύο Συμβούλους, (αρ. 1, παρ.1 & 3, του Π.Δ.270/81)
3) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΑΔΑ: 6ΩΝ8ΩΡΦ-ΤΞΝ
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