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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ EOΡ∆ΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πτολεµαϊδα 15-1-2018
Αριθµ. πρωτ:1367

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5-2-2018 και ώρα 15.00 µ.µ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας,
ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος «∆ηµητρίου Γ.Τσίρου» ,

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους
παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 239/2017 απόφασή της,
εκµίσθωση του διαµερίσµατος 3ου ορόφου µικτού εµβαδού 91,41 τ.µ. τετραγωνικών µέτρων και καθαρού
76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην
οδό Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο δωµάτια χωλ, κουζίνα –
σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο , που ανήκει στο Κληροδότηµα ∆ηµ.Γ Τσίρου κατά πλήρη κυριότητα.
Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου αφορά για µίσθωση κατοικίας και το όριο πρώτης προσφοράς
ανέρχεται σε 270,00 ευρώ µηνιαίως χωρίς κεντρική θέρµανση, ενώ η µισθοδοτική του αξία θα αυξηθεί,
µετά την οριστική σύνδεσή του µε φυσικό αέριο, κατά 50,00 ευρώ επιπλέον του επιτευχθέντος
µισθώµατος, όρος ο οποίος θα συµπεριληφθεί και στο συµβόλαιο που θα συναφθεί µε τον µισθωτή.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικώς, στη γραµµατεία της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, που στεγάζεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 25ης Μαρτίου 15
Πτολεµαΐδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, πληρ κ Ιωάννης Σιταριδης τηλ. 2463350110 , σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η Οικονοµική Επιτροπή θα δέχεται σφραγισµένες, γραπτές προσφορές µε τα πλήρη στοιχεία των
ενδιαφεροµένων (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας) συνοδευµένες από: α)
φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή ταυτότητας πολίτη Ε.Ε ή άλλου επίσηµου
εγγράφου ταυτοπροσωπίας , β) φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
ενδιαφερόµενου ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για πολίτες Ε.Ε., γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο
προτίθεται να πλειοδοτήσει, και δ) εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία µε βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για
παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος ποσού ίσο προς ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα
του ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι 270,00 ευρώ, ε) εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε απαιτείται να
αποστείλει φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής του στην χώρα σε ισχύ.
Η µίσθωση του ακίνητου αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, κατά την οποία ο
µισθωτής οφείλει να προκαταβάλει το µίσθωµα του πρώτου µισθωτικού µήνα, και θα έχει διάρκεια τριών
(3) ετών. Μετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση αυτής για χρόνο ίσο ή
βραχύτερο µε τους ίδιους όρους.
Ρητά επίσης απαγορεύεται η υπεκµίσθωση του µισθίου. Ο µισθωτής υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις
στο µίσθιο τόσο των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής , όσο και ατόµων που θα ενδιαφερθούν
µελλοντικά για πλειοδοσία σε προσεχή νέα διακήρυξη εκµισθώσεως αυτού.
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