ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την
«Εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου » άνευ εξοπλισμού όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση : ισόγειο κυλικείο συνολικής επιφάνειας 16,55 τ.μ.
Διεύθυνση : οδός ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2-4 Χαϊδάρι - ΤΚ 12461
Είδος: Ισόγειο κυλικείο που βρίσκεται στο Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου .
Η μίσθωση θα είναι τριετούς (3) διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) έτη και για δύο (2)
φορές ύστερα από αίτηση του μισθωτή, έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης και με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον εντός της προθεσμίας των δέκα
(10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03/08/2022 ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου και ώρα
10:00 π.μ..Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής την ίδια μέρα δημοπρασίας στην αρμόδια επιτροπή
από 09:00 π.μ έως 10:00 π.μ..
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το πόσο των 300,00 ευρώ.
Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά τριάντα (30,00€) ευρώ.
Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής η
οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 360,00 ευρώ.
Ο πλειοδότης και ακολούθως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μισθωτής, υποχρεούται πέραν
της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων της μισθωτηρίου και στην
προκαταβολή τριών (3) μηνιαίων μισθωμάτων.
Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 192 N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και
του Π.Δ. 270/1981 και βάσει των όρων που καθορίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72
παρ.1 περ. Ε΄ του Ν. 3852/2010).
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται στο 2Ο όροφο του
Δημοτικού Καταστήματος, τηλ. 21320407325 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.haidari.gr.
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