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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
σύµφωνα µε την Απόφαση ΟΕ αριθ. 23/2017
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή

και ώρα 11:30 π.µ, στο Κεντρικό

Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων - Εκµισθώσεων θα γίνει φανερός προφορικός
πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση για 12 χρόνια του δηµοτικού ακινήτου
(καταστήµατος) που βρίσκεται επί της οδού ∆ραγάτση αριθ. 10 στην Πλατεία Κοραή, στο
Ισόγειο της Ιωνιδίου Σχολής, συνολικής επιφανείας: α) Ισογείου χώρου κύριας χρήσης
62,25 τµ, β) υπόγειου χώρου κύριας χρήσης 39,10 τµ και γ) παταριού σε τµήµα άνωθεν του
ισόγειου χώρου (χώρος κύριας χρήσης 52τµ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και
των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.
Το προς εκµίσθωση κατάστηµα λόγω του χαρακτήρα της επί τόπου περιοχής που ευρίσκεται,
τουτέστιν της άµεσης γειτνίασής του µε τ ο µ ε γ ά λ ο κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ο χ ώ ρ ο α ν α ψ υ χ ή ς τ η ς
πλατείας

και της παρόµοιας χρήσης των όµορων καταστηµάτων, θα έχει χρήση

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Επί πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την κείµενη νοµοθεσία.
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε
εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα
(2970) ευρώ µηνιαίως.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα
διενέργειας της, εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του
οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζοµένου για ένα έτος,
ήτοι ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (3564 €).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη.
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της ∆ιακήρυξης οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη Γραµµατέα της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών κ. Ελένη Ανεζύρη (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 213
2022330). Λεπτοµερής διακήρυξη τοιχοκολλήθηκε στο χώρο δηµοσιεύσεων του κεντρικού
∆ηµαρχείου και είναι διαθέσιµη κι από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στον τύπο, σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης
(περίπου 600 €) θα βαρύνουν το πλειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση, τα έξοδα δηµοσίευσης
θα βαρύνουν το ∆ήµο.
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