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ΠΕΡΘΛΗΨΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο Μνπξεζίνπ δηαθεξύηηεη όηη: 

                                                                                                    
         Εθηίζεηαη ζε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηελ 18

ε
 Θνπλίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 11:00πκ κέρξη 12:00 κ.κ. ζηελ Σζαγθαξάδα ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Δήκνπ  

Μνπξεζίνπ, ε εθκίζζωζε ππό ηεο αξκόδηαο  Επηηξνπήο Δεκνπξαζηώλ,  Δεκνηηθνύ Πεξηπηέξνπ-

Καηαζηήκαηνο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Ξνπξηρηίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Παιηά Λαηνκεία», γηα έμη (6) 

έηε. 

        - Ωο ηηκή εθθίλεζεο έρεη νξηζζεί ην πνζό ηωλ 150,00€ κεληαίωο.  

        - Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο είλαη εμαεηήο.  

         Για να λάβει κάποιος μέρος ζηη δημοπραζία πρέπει να προζκομίζει: 

- Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ ή αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο πεξί θαηάζεζεο 

εγγύεζεο 180,00 € (εθαηόλ νγδόληα επξώ) θαη αμηόρξεν εγγπεηή, ε νπνία ζα  αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ κε άιιε, ανξίζηνπ δηαξθείαο, πνζνύ ίζνπ κε ην 10% επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ 

επηηεπρζέληωλ ελνηθίωλ ηεο εμαεηνύο κίζζωζεο. 

 - Φνξνινγηθή θαη Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα  ηνπ ελδηαθεξόκελνπ & ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

- Να παξνπζηάζεη  εγγπεηή αμηόρξεν, επζπλόκελν αιιειέγγπα θαη  εηο νιόθιεξν κε απηόλ,  γηα ηελ 

θαλνληθή θαηαβνιή ηωλ κηζζωκάηωλ θαη γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ όξωλ  ηεο δεκνπξαζίαο. 

- Να θαηαζέζεη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λ. 1599/86 εηο ηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη έιαβε γλώζε ηεο 

δηαθεξύμεωο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαηαξηηζζεζνκέλνπ ζπκθωλεηηθνύ κηζζώζεωο θαη όηη απνδέρεηαη 

πιήξωο ην πεξηερόκελό ηνπο. 

 - Όια ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, δεκνζίεπζεο, θεξύθεηα θ.η.ι.  βαξύλνπλ ηνλ κηζζωηή – ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

           -  Οη όξνη εθκίζζωζεο ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ Δεκαξρείνπ.  

           - ε πεξίπηωζε πνπ ε δεκνπξαζία πξνβεί άγνλε επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ ίδηα 

εκέξα θαη ώξα ρωξίο άιιε εηδνπνίεζε. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο Μνπξεζίνπ, εξγάζηκεο εκέξεο θαη  

ώξεο ζηα ηειέθωλα 2426350208 [Κξηλάθεο Γηώξγνο θαη krinakisg.dim.z.m@gmail.com]   

 

       Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ 

 


		2021-06-02T10:09:51+0300




