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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ
ΚΕΝΩΘΕΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 118.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος
περιπτέρου στην οδό Κ.Παλαιολόγου και των 118.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου Σπάρτης που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο
18) την 23-02-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και
συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Κατώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ανά μήνα ορίζεται το ποσό των 300,00€.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πέρα των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο άρθρο 4 της διακήρυξης θα πρέπει να προσκομίσει: α)εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο
µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης β) εγγύηση υπέρ του οικείου δήμου για
την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη
χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου.
Ο χρόνος παραχώρησης θα είναι δέκα (10) έτη.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση και θα είναι αλληλεγγύως
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07.00 έως 15.00
Διεύθυνση: Μαγούλα, και στα τηλ. 27313 – 61125 ή 61126.
Ο υπάλληλος

Ημερομηνία:
Λυκούργος Ψυμογεράκος

Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομική Ανάπτυξης

Ημερομηνία:
Ιωάννης Βρύνιος

Ημερομηνία:
Βιργινία Κοντογεωργάκου

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης
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