ΑΔΑ: 7Τ78ΩΡ6-ΒΡΤ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Πτολεµαΐδα 19-4-17
Αριθµ. πρωτ.11963

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
του Ν. 2 καταστήµατος
Ο.Ε.Κ.ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Ι

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε επαναληπτική δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους
παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 50/2017 απόφασή
της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 41/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την εκµίσθωση
του Ν.2 καταστήµατος στον Ο.Ε.Κ. Πενταβρύσου I εµβαδού 26,25 τ.µ.
Η επαναληπτική δηµοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 25ης Μαρτίου 15, στις 27/4/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ.
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως
ορίστηκε µε την 373/2014 Α.∆.Σ.
Για την εκµίσθωση του Ν.2 καταστήµατος στον Ο.Ε.Κ. Πενταβρύσου I, ορίζεται το ποσό
των 25,00 ευρώ µηνιαίως ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
Η µίσθωση ισχύει από την σύνταξη συµφωνητικού µεταξύ των συµβαλλοµένων και έως τις
31-08-2021.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στη Επιτροπή διενέργειας
της δηµοπρασίας για το κατάστηµα τα παρακάτω:
1. Εγγύηση συµµετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου
πρώτης προσφοράς για ένα έτος , αναγνωρισµένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για
παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην ∆ηµοπρασίας ή απ’
αυτόν που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου ή χρηµατικού ποσού που
αντιστοιχεί στο ποσό των 30,00 ευρώ.
2. O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
συνυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης
3. Βεβαίωση µη οφειλής από το Ταµείο του ∆ήµου του ίδιου και του εγγυητή .
4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του πλειοδότη και του εγγυητή του.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το
σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο.
Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου
και θα αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.ptolemaida.gr).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην υπ΄αρίθµ 50/2017 Α.Ο.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι ν’
απευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής,
αρµόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης - Α.Τσακµακη τηλ. 2463350110 - 2463350140.
Ο ∆ήµαρχος
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