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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΚΜΙΘΧΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΔΤΡΧΣΙΝΗ
Γιακηρύζζει όηι:
Εθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή, πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηελ Τεηάξηε 21 Απριλίοσ 2021 ζην
Δεκνηηθό Καηάζηεκα Ξπινθάζηξνπ - Επξσζηίλεο (Λπθνύξγνπ Φξαληδή 2 – 204 00 Ξπιόθαζηξν) θαη
ώξα 09:30 - 10:00 (ιήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ) ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, ε
εκμίζθωζη δημοηικού ακινήηοσ, πνπ βξίζθεηαη εληόο δεκνηηθνύ αιζπιιίνπ, ζηνλ νηθηζκό
Σαξαληαπερησηίθσλ ηεο Τ.Κ. Σαξαληαπήρνπ (ζέζε «Πνηάκη»).
Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ζα γίλεη ζηηο 274-2021, ηελ ίδηα ώξα θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.
Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο απνηεινύλ ηα 49,60 η.κ. ηνπ θηίζκαηνο θαη επηπιένλ: βόξεηα: ν
ρώξνο κεηαμύ θηίζκαηνο θαη δώλεο παξαιίαο (όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Μαξηίνπ 2021
Τνπνγξαθηθό Δηάγξακκα πνπ έρεη ζπληαρζεί από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ Ξπινθάζηξνπ –
Επξσζηίλεο –πεξίπνπ 2,5κ.) λόηηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θηίζκαηνο: ν ρώξνο από ην θηίζκα θαη
έσο έμη κέηξα απόζηαζε.
Η κίζζσζε εμαηξείηαη ησλ εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ.
Τν κίζζην ζα ιεηηνπξγεί ζαλ επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο κεξηθήο επεμεξγαζίαο (πξόρεηξνπ
γεύκαηνο) ή/θαη επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο επεμεξγαζίαο (πιήξνπο γεύκαηνο).
Τν κίζζσκα νξίδεηαη εηήζην.
Δλάτιζηο όριο πρώηης προζθοράς: ηρεις τιλιάδες εσρώ (3.000,00 €).
Ο ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο εγγπεηηθή
επηζηνιή από αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο πνζνύ ίζνπ κε ην
1/10 ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο (300€) θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε θαη λα παξνπζηάζεη εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο
θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κεηά ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε επηά (7) έηε κε δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη ηξηεηή
παξάηαζε.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηε δηαθήξπμε από ην Δήκν ΞπινθάζηξνπΕπξσζηίλεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (πιεξνθνξίεο Σ. Παπαδεκεηξίνπ ηει. 2743 360244). Η
δηαθήξπμε επίζεο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.xylokastro.gov.gr.
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