Αθήνα, 06.07.2016
Αρ.Πρωτ.:4580

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗN ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων,
Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών και την απόφαση που λήφθηκε κατά την με αριθμ.
493/18-05-2016 συνεδρίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ για την εκμίσθωση
τμήματος 46.121,08τμ του ακινήτου κυριότητας ΕΤΑΔ (με Α.Β.Κ.323) που βρίσκεται στο
πρώην Δ.Δ. Σαλμενίκου Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας Αχαϊας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τριών (3) ετών, για όποια νόμιμη χρήση δηλωθεί και
τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο στην προσφορά του, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του
Ν.3325/2005, η οποία θα ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.
Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην ΕΤΑΔ Ετήσιο Μίσθωμα, όπως θα δηλωθεί στην Οικονομική
Προσφορά του αναδόχου και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των
€36.000,00.
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά του τεύχους της
Προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, από τα γραφεία της
ΕΤΑΔ.Α.Ε., Βουλής 7, 7ος όροφος, γρ. 703, από Τετάρτη 06.07.2016 έως και την Τετάρτη
20.07.2016 , κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, έναντι ποσού 50,00 €, το οποίο, είτε θα
κατατίθεται στο Ταμείο της εταιρείας (γρ. 210), είτε θα καταβάλλεται στον υπ’ αριθμ. 6002040031-710/ΙΒΑΝ GR45 0171 0020 0060 0204 0031 710 λογαριασμό της ΕΤΑΔ στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της ΕΤΑΔ
Α.Ε. (σε χώρο που θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας γρ.
214).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα
210-3339638 και 210-3339703.
Γεώργιος Τερζάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

