Αθήνα,05.05.2015
Αρ. Πρωτ.:3166

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ~15,00τμ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ
Α.Β.Κ.25 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό

Πλειοδοτικό

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμού Εκμισθώσεων, Μισθώσεων,

Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών και την απόφαση
που λήφθηκε κατά την με αριθμ. 3163/05.05.2015

του Διευθύνοντος Συμβούλου της

ΕΤΑΔ για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση τριών τμημάτων του δημοσίου ακινήτου με
Α.Β.Κ.25 επιφάνειας ~15,00 τμ έκαστο.
2. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετέχουν καταθέτοντας ξεχωριστό κλειστό Υποφάκελο

Οικονομικής Προσφοράς για το ένα ή για τα δύο ή και για τα τρία τμήματα του ακινήτου.
3. Χρήση: Αποκλειστικά για εγκατάσταση καντίνας προς άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, σε όποιον διαθέτει ειδική προς τούτο άδεια σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.3377/2005.
4. Διάρκεια Μίσθωσης: Η μίσθωση θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής κάθε
σχετικής σύμβασης και θα λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος της σχετικής ειδικής αδείας
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της
κάθε σχετικής σύμβασης.
5. Οικονομικό Αντάλλαγμα: Η υψηλότερη οικονομική προσφορά για Μηνιαίο Μίσθωμα κάθε
ενός τμήματος του ακινήτου ξεχωριστά με ελάχιστο το ποσό των €125,00/μήνα, για κάθε
μία εκ των τριών (3) θέσεων καντίνας.
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, 5ος

όροφος, γρ. 703, από 06.05.2015

έως και 20.05.2015 , κατόπιν

υποβολής σχετικού αιτήματος, έναντι ποσού 30,00 €, το οποίο, είτε θα κατατίθεται στο Ταμείο

της εταιρείας (γρ. 210), είτε θα καταβάλλεται στον υπ’ αριθμ. 6002-040031-710/ΙΒΑΝ GR45
0171 0020 0060 0204 0031 710 λογαριασμό της ΕΤΑΔ στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.05.2015 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (σε χώρο που θα
ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας γραφ. 214).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα
210-3339638

(αρμόδιος

Μάρκος

Παπαδόπουλος)

και 210-3339703

Κρεκούκια).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(αρμόδια

Κων/να

