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ΠΕΡΙΛΗΨΗ επαναληπτικής διακήρυξης δηµοπρασίας για την µακροχρόνια εκµίσθωση τµήµατος του 
υπ'  αριθ.  672  αγροτεµαχίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Κυµίνων,  για  την  εγκατάσταση  µονάδας 
συµπαραγωγής  (παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  θερµότητας)  από  βιοαέριο,  σε  ζώνη(Ζ3) 
παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κυµίνων, ∆ήµου ∆έλτα

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆υνάµει της υπ αρίθµ. 71/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα µε την οποία 
εγκρίθηκε: α) το υπ. αρίθµ. 5387/22-03-2019 πρακτικό του άγονου διαγωνισµού και 
β) η επανάληψη της δηµοπρασίας µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης, 
προκηρύσσει Επαναληπτική, Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική ∆ηµοπρασία µε τους ίδιους όρους 
που περιλαµβάνονται στην υπ. αρίθµ. 3061/19-02-2019 (Α∆Α:     Ψ7Ψ4Ω9Ι-ΙΕ7)   διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
∆έλτα,  για την µακροχρόνια εκµίσθωση τµήµατος του υπ' αριθ. 672 αγροτεµαχίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κυµίνων, για την εγκατάσταση µονάδας συµπαραγωγής (παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας) από βιοαέριο, σε ζώνη(Ζ3) παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κυµίνων του ∆ήµου ∆έλτα.

  Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Μαίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.µ έως 10.00π.µ. στο 
∆ηµοτικό  ∆ιαµέρισµα  Σίνδου  (Συνεδριακό  Κέντρο),  ενώπιον  της  αρµόδιας  επιτροπής  δηµοπρασιών  του 
∆ήµου, του άρθρου 1 του Π.∆.270/81, µε τους παρακάτω ενδεικτικούς όρους:

� Ως  ελάχιστο  όριο  προσφοράς  του   µισθώµατος  που  θα  αποτελεί  και  την  τιµή  εκκίνησης  της 
δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των  ∆ώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00) ετησίως.

� Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε Είκοσι πέντε(25) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µίσθωσης.

� ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλοι όσοι µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού έχουν 
εξοφλήσει ή ρυθµίσει όλες τις οφειλές τους απέναντι στο ∆ήµο ∆έλτα.

� Οι  ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισµένης  Τράπεζας  ή 
γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για ποσό ίσο προς 
το 10%  του ελάχιστου ορίου προσφοράς του  µισθώµατος, τούτου υπολογιζόµενου στο σύνολο των 
είκοσι πέντε(25) ετών, δηλ. ποσού  31.250,00 €.

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου ∆έλτα, κ. 
Ναλµπάντη ∆ηµήτριο, ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 8.00π.µ εως 14.00µ.µ. 
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1, Σίνδος, Τηλέφωνο 2313 300510, FAX 2310 586-842.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΤΒΟΩ9Ι-53Β
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