ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΔ ΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.
Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ), σύμφωνα
με την απόφαση που λήφθηκε κατά την με αριθμ. 520/17.05.2017 του
Διοικητικού της Συμβουλίου προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
με

ενσφράγιστες

έγγραφες

προσφορές

και

δυνατότητα

προφορικής

βελτίωσης, για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου κυριότητας ΕΤΑΔ
στην περιοχή Αλυκές Αναβύσσου, μετά της επ’ αυτού διοίκησης και
διαχείρισης ΕΤΑΔ έκτασης ζώνης παραλίας και αιγιαλού, και συγκεκριμένα:
•

πέντε (5) θέσεων για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών και

την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και τραπεζοκαθισμάτων, επιφάνειας
500τμ έως 1.000τμ έκαστη, κατά μήκος της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου.
•

δύο (2) θέσεων για τη λειτουργία επιχείρησεων εκμίσθωσης μη

μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιφάνειας 50τμ έκαστη,
κατά μήκος της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου.
•

δύο (2) εκτάσεων για τη δημιουργία οργανωμένων υπαίθριων

χώρων

στάθμευσης

οχημάτων,

επιφάνειας

3.000τμ

και

4.000τμ,

αντίστοιχα, ευρισκομένων μεταξύ της παραλιακής οδού και της Λεωφόρου
Αθηνών Σουνίου.

•

μίας (1) έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών

παιχνιδιών (Λούνα Πάρκ, Πίστας Αυτοκινήτων, Τσίρκου κλπ), επιφάνειας
5.000τμ έως 10.000τμ., ευρισκόμενης μεταξύ της παραλιακής οδού και της
γραμμής παλαιού αιγιαλού στις Αλυκές Αναβύσσου.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων,
Μισθώσεων,

Παραχωρήσεων,

Εκποιήσεων,

Ανταλλαγών,

Αγορών

και

Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ.
Η διάρκεια των μισθώσεων που θα συναφθούν ορίζεται από την υπογραφή
των συμβάσεων μέχρι την 31.10.2019 με δυνατότητα παράτασης για δύο
έτη από την ημερομηνία λήξης εκάστης αρχικής μίσθωσης, κατόπιν
έγγραφης συμφωνίας των μερών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη του
Διαγωνισμού από τα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, 7ος όροφος,
γραφείο 711, από 24.05.2017 έως και 06.06.2017 και ώρες 09:00 π.μ.
έως και 15:00 μ.μ. ή να την προμηθεύονται από το site της εταιρείας
www.etasa.gr.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07.06.2017 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε.
(σε χώρους που θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στο Γενικό Πρωτόκολλο
της εταιρείας γραφ. 214).
Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

επικοινωνούν με τις κ.κ. Πούλου, Ψιμόγιαννου και Κρεκούκια, στα
τηλέφωνα 2103339651, 2103339511 και 2103339703.
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