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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Σάµος 15/01/2019

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 754

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας
Για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) στο ∆ηµοτικό Θέατρο
«΄Αη Γιαννάκη» ∆ηµοτικής Κοινότητας Βαθέος.
Ο ∆ήµαρχος Σάµου
Έχοντας υπόψη:
1) Την αριθ. 350/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Σάµου.
2) 180/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σάµου.
3) Τις διατ. του Π.∆ 270/81 «περί καθορισµού οργάνων της διαδικασίας και των όρων
διενεργείας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
4) Τις διατ. του άρθρου 72 παρ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α!87 )
5) Τις διατ. του άρθρου 192 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α!14), όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατ. του άρθρου 196 του N. 4555/2018.
Προκηρύσσει ανοιχτή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση δηµοτικού
ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) που βρίσκεται στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Αη Γιαννάκη» της
∆ηµοτικής Κοινότητας Βαθέος του ∆ήµου Σάµου εµβαδού:
κυλικείο 52,42 τ.µ. µε αύλειο χώρο 159,62 τ.µ.
Ορίζεται όριο πρώτης προσφοράς (µηνιαίως) το ποσό των εκατό πενήντα (150,00) €.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη (3) και προβλέπεται παράταση
επαγγελµατικής µίσθωσης, εάν ζητηθεί ακόµα δυο (2) έτη.
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Προϋπόθεση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία, είναι η προσκόµιση δηµοτικής
ενηµερότητας σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο, καθώς και η κατάθεση στην αρµόδια
Επιτροπή δηµοπρασίας ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ή βεβαίωση του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου µε το 10% του οριζόµενου στη
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα (1) έτος ήτοι ποσό εκατόν ογδόντα
ευρώ (180,00 €).
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 31η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης
10:00΄(λήξη 10:30΄) στο ∆ηµοτικό Μέγαρο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε εφηµερίδα του τοπικού τύπου, στον πίνακα ανακοινώσεων
του δηµοτικού καταστήµατος ∆/Κ Βαθέος και να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Πληροφορίες καθώς και αναλυτικά αντίγραφα της διακήρυξης, παρέχονται από το γραφείο
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σάµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιος
υπάλληλος Σταυριανός Μιχαήλ τηλέφωνα 22733-50126 22733-50154).
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