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Πειραιάς 18 Απριλίου 2012
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 3 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Μισθώσεων - Εκμισθώσεων θα γίνει φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10 για την εκμετάλλευση με τη μορφή
της μίσθωσης, χώρων αιγιαλού, παραλίας, κοινόχρηστων χώρων στην παραλία ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και συγκεκριμένα διατίθενται :
(α) Χώρος αναψυκτηρίου σε λυόμενη κατασκευή 30 τμ. περίπου με παράπλευρο
στέγαστρο 30 επί πλέον τετρ. μέτρων για την ανάπτυξη χώρου τραπεζοκαθισμάτων,
(β) χώρος για την τοποθέτηση/εκμετάλλευση ξαπλωστρών και ομπρελών 500 τ.μ. στην
παραλία,
(γ) Οργανωμένος χώρος στάθμευσης εξυπηρέτησης της πλαζ έμπροσθεν και
παραπλεύρως του κέντρου της παλαιάς «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ» εκτάσεως 800 τ.μ. με πρόσθετο
χώρο – ελεγχόμενο αποκλειστικά από το Δήμο - 250 περίπου τμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, προσκομίζοντας εγγύηση συμμετοχής 10.000 €, η
οποία βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο και
θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 4 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης δικαιολογητικά
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματέα της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών κ. Ελένη Ανεζύρη (Δημαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 2104194340-5). 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
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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. Βας.
Μιχαλολιάκο, Π. Καλαγιά, Αλεξανδράτου, Φ. Καμπούρη και Ιωσήφ Βουράκη)
3. Γραμματέα της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μισθώσεων-εκμισθώσεων κ. Ελένη Ανεζύρη (Τμ.
Οικονομικής Επιτροπής)

Κοινοποιείται (με e-mail από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής):
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Οικονομική
Επιτροπή (Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/μέλη), Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

