Αθήνα, 13.07.2017
Αριθ. Πρωτ.: 5613

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Ι.Π.
ΥΠΑΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΙΠΕΔ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΔ
Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ), σύμφωνα
με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4744 /15.06.2017 Απόφαση του Προέδρου
και

Διευθύνοντος

διαγωνισμό,

με

Συμβούλου,

ενσφράγιστες

προκηρύσσει

έγγραφες

ανοικτό

προσφορές

και

πλειοδοτικό
δυνατότητα

προφορικής βελτίωσης, για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Ι.Π.
Υπάτης, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ και διαχείρισης ΕΤΑΔ, το οποίο βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία των λουτρών Υπάτης

του Νομού Φθιώτιδας

που

περιγράφεται στην με α. π. 2382/29.03.2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, και εμφαίνεται με στοιχεία κτηρίων 1 και 2, επί
οικοπέδου με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε.Α

συνολικής έκτασης 1.380,00m2,

ακανόνιστου σχήματος, στο με αρ. σχεδίου 19/20-02-2001 τοπογραφικό
διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ με σκοπό την λειτουργία καταστήματος εστίασης και
αναψυχής (καφενείο, μπαρ, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο), σύμφωνα με τις
επιτρεπόμενες σχετικές χρήσεις και τις κείμενες διατάξεις.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων,
Μισθώσεων,

Παραχωρήσεων,

Εκποιήσεων,

Ανταλλαγών,

Αγορών

και

Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ.
Η διάρκεια της μίσθωσης που θα συναφθεί ορίζεται για δύο (2) έτη από την
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη ακόμη από

την ημερομηνία λήξης της αρχικής μίσθωσης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας
των μερών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π 5614/13.07.2017
Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμό, με Ενσφράγιστες Έγγραφες
Προσφορές και δυνατότητα Προφορικής Βελτίωσης, για την Εκμίσθωση του
Τουριστικού Περιπτέρου Ι.Π. Υπάτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη του
Διαγωνισμού από τα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφείο
703, από 13.07.2017 έως και 28.07.2017 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 31.07.2017 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 τους Νικόλαο Δημητριάδη, Κατερίνα Ψιμόγιαννου και Κωνσταντίνα
Κρεκούκια, στα τηλέφωνα 2103339638, 2103339511 και 2103339703.

Γεώργιος Τερζάκης
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

