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ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Ανεζύρη
Τηλ. 2132022340-5. FAX: 2132022343

Πειραιάς, 2 ∆εκεµβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 51743

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα
του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών 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.∆. 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, Π∆Σ 1629/2008.
∆ικαίωµα 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 για όποια διαφηµιστικά µέσα επιλέξει ο πλειοδότης ή οι πλειοδότες και η οποία θα
ισχύει για 90 τουλάχιστον ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού καθώς και οτιδήποτε άλλο
αναφέρεται στο άρθρο 4ο 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 ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών κα Ελένη Ανεζύρη (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 213- 2022340-5). Τα τεύχη του
διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου .
∆ηµοσιεύεται 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 ∆ήµο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ
Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµ Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου ( µε µια αναλυτική
διακήρυξη για ανακοίνωση)
2. Πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών µισθώσεων-εκµισθώσεων (κ.κ
Μώραλη Ιωάννη, Καρβουνά Νικόλαο, Μελά Ιωάννη, Σδρένια Χρήστο και Καλαµακιώτη
Νικόλαο.)
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής):
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
Οικονοµική Επιτροπή (Πρόεδρο), ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων& Εµπορίου – Τµ. ∆ιαφήµισης

