Αθήνα, 06.06.2017
Αριθ. Πρωτ.: 4353

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ), σύμφωνα
με την απόφαση που λήφθηκε κατά την με αριθμ. 521/01.06.2017
συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, προκηρύσσει τέσσερις
ανοικτούς

πλειοδοτικούς

διαγωνισμούς

με

ενσφράγιστες

έγγραφες

προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης, για την εκμίσθωση
τμημάτων του ακινήτου Φαναρίου Κομοτηνής ως εξής:
Α) Τέσσερις θέσεις για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών και τέσσερις
θέσεις για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στην ανατολική παραλία Φαναρίου
(Α΄ Διαγωνισμός)
Β)

Δύο

κτίρια

αναψυκτηρίων

(πρώην

κτίριο

στρατού

και

πρώην

«Ακρογιάλι») με τις αντίστοιχες θέσεις για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων
(Β΄ Διαγωνισμός)
Γ) Έκταση 24.480,00 τ.μ. μετά του έμπροσθεν αυτού αιγιαλού στη δυτική
πλευρά του ακινήτου Φαναρίου για την τοποθέτηση καντίνας και την
ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων (Γ΄ Διαγωνισμός)
Δ) Μία Θέση 50 τ.μ. για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων
μέσων αναψυχής στην ανατολική πλευρά Φαναρίου (Δ΄ Διαγωνισμός).

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν 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 31.10.2021 με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να
παρατείνει τη διάρκεια για 2 έτη από τη λήξη εκάστης αρχικής μίσθωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη κάθε
Διαγωνισμού από τα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφείο
711, από 07.06.2017 έως και 20.06.2017 και ώρες 09:00 π.μ. έως και
15:00 μ.μ. ή να την προμηθεύονται από το site της εταιρείας www.etasa.gr.
Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 21.06.2017 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. Αντωνογιαννάκη, Ψιμόγιαννου και Κρεκούκια, στα τηλέφωνα
2103339470, 2103339511 και 2103339703.
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