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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
σύµφωνα µε την Απόφαση ΟΕ αριθ. 449/2012
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου
(Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων
- Εκµισθώσεων θα γίνει επαναληπτικός φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την
εκµίσθωση για τέσσερα (4) έτη του ∆ηµοτικού Κυλικείου που βρίσκεται στο Νεκροταφείο της
Ανάστασης (ισόγειο κτίσµα συνολικής καθαρής επιφάνειας 115,40 τ.µ. και µικτής επιφάνειας µε
τους περιµετρικούς τοίχους 138,10 τ.µ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και των Ν.
3463/06 και 3852/10.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής
ποσού 1320 € η οποία θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού καθώς
και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο άρθρο 2ο 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
κ. Ελένη Ανεζύρη (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι
διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου ( www.piraeus.gov.gr/default.aspx?tabid=678 ).
∆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 ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµ Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου (µε µία αναλυτική διακήρυξη για
ανακοίνωση)
2. Πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών µισθώσεων-εκµισθώσεων (κ.κ. Βασ.
Μιχαλολιάκο, Π. Καλαγιά, Ε. Αλεξανδράτου, Φ. Καµπούρη και Ιωσήφ Βουράκη)
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής):
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Οικονοµική Επιτροπή
(Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/µέλη), ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων, Γραµµατέα της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών
µισθώσεων-εκµισθώσεων κα Ελένη Ανεζύρη, ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων, Τµήµα ∆ηµοτικής και Σχολικής
Περιουσίας

