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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 9 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου
(Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων
- Εκμισθώσεων – Εκποιήσεων θα γίνει φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την
εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είτε είναι τοποθετημένα σύγχρονα μέσα προβολής
διαφημιστικών μηνυμάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των
Ν. 3463/06 και 3852/10 καθώς και των Ν 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, ΚΥΑ 61818/04, Ν1900/90,
Ν2696//99, ΠΔΣ 1629/2008.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που
προβλέπεται στο σκοπό του καταστατικού του νομικού προσώπου ο όρος διαφημιστικές υπηρεσίες , επί δύο
έτη τουλάχιστον προ της δημοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από το οικείο επιμελητήριο κατά τους
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος
προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους των μισθωμάτων της ομάδας ή των
ομάδων διαφημιστικών μέσων και θέσεων, η οποία θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ημέρες από τη διεξαγωγή
του διαγωνισμού, καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο άρθρο 4 ο της αναλυτικής διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματέα της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών
κα Ελένη Ανεζύρη (Δημαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 2132022330, 2132022340-5). Τα τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου
( www.piraeus.gov.gr/default.aspx?tabid=678 ).
Δημοσιεύεται στον τύπο, σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 400 €) θα
βαρύνουν το μειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή ματαίωση, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Κοινοποιείται (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου):
1. Διεύθυνση Διοίκησης – Τμ Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου (για ανακοίνωση)
2. Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μισθώσεων-εκμισθώσεων (κ.κ. Β.
Μιχαλολιάκο, Π. Καλαγιά, Ε. Αλεξανδράτου, Φ. Καμπούρη και Ι. Βουράκη)

Κοινοποιείται (με e-mail από τη Γραμματέα της Επιτροπής):
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

