INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.17 10:21:59
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7Ε5ΙΩ9Ι-74Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘUMK
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΤΑΜΕΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση:
Νικ.Πλαστήρα 13
57400 Σίνδος
Πληροφορίες:
Γιάτσογλου Λεμονιά
Τηλέφωνο:
2310586830 εσ.236
Fax:
2310586846
Email:
l.giatsoglou@dimosdelta.gr

ΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σίνδος, 17-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 39068

Επαναληπτική Περιληπτική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου –Αποθηκευτικός χώρος για την φύλαξη εξέδρων-καρεκλών, πανό, κ.λ.π. στην
Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία ενός ακινήτου προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου – Αποθηκευτικός χώρος για την φύλαξη εξέδρωνκαρεκλών, πανό, κ.λ.π., στην Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας.
Το μίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, στο κέντρο , να
είναι ισόγειο , να έχει τουλάχιστον ένα (w.c.), να έχει αυτόνομη θέρμανση και να έχει εμβαδόν περίπου 45
τ.μ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μίσθωσης .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Ο φάκελος της προσφοράς
θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της
ιδιοκτησίας του.
Η δημοπρασία θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού σε
ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος
μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την εκτιμητική επιτροπή ακινήτων. Για
την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε
αναγνωρισμένη τράπεζα ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. περί παρακαταθέσεως ύψους ίσο προς το ένα δέκατο
(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου πρώτης προσφοράς .
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου, που
βρίσκεται στο κτίριο των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου, επί της πλατείας Δημοκρατίας στην Σίνδο,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΕΣΟΔΩΝ: 2310 586830, εσωτ(236) .
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
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