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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
(ΔΚΜΙΘΧΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ)
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Προκηρύζζει πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ δεκνηηθνύ
αθηλήηνπ, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάηω θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ
ελδηαθέξνλ.
Θέζε αθηλήηνπ
ύλνξα γύξωζελ:
Μίζθιο ακίνηηο:

: Γεκνηηθή Θνηλόηεηα θνπέινπ Γέξαο – ζέζε ΘΑΣΩ ΑΓΟΡΑ

ΘΟΠΔΙΟΤ

: α) Π.ΚΤΣΑΘΑ β) Δ.ΥΑΣΕΖΣΗΒΓΑ γ) ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΓΡΟΚΟ
: Θαηάζηεκα , εκβαδνύ 28 πεξ. η.κ. ην ηζόγεην νξόθνπ ηνπ ωο άλω
πεξηγξαθόκελνπ αθηλήηνπ.

Αξ. κεηξεηή ΓΔΖ

: 551530353-046

Αξ. παξνρήο λεξνύ:

: 150734000/060280

Ημέρα, ώρα & ηόπος : ε δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ Σξίηε 08/09/2020 , από ώξα 10:00 έωο
11:00 ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Κπηηιήλεο, ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο .
Δλάτιζηο όριο πρώηης προζθοράς νξίδεηαη ην πνζό ηωλ εθαηό επξώ κεληαίωο (100 €/κήλα).
Η διάρκεια ηης εκμίζθωζης νξίδεηαη ζε έμη (6) έηε θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο
ηνπ κηζζωηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ εθκηζζωκέλνπ ρώξνπ.
Γικαιολογηηικά ζσμμεηοτής ηων ενδιαθερομένων ζηε δεκνπξαζία:
1) Φωηοησπία αζησνομικής ηασηόηηηας ή άλλο ιζόκσρο έγγραθο. Δθ’ όζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό
πξόζωπν, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ όια ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απηνύ (θαηαζηαηηθό εηαηξείαο,
ηξνπνπνηήζεηο, πηζηνπνηεηηθό Πξωηνδηθείνπ θιπ) θαζώο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, όπωο
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Ιέζβνπ.
2) Βεβαίωζη περί µη οθειλής ζηο Γήµο
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3) Βεβαίωζη περί μη οθειλής ζηο Γημόζιο
4) Βεβαίωζη αζθαλιζηικής ενημερόηηηας
5) Τπεύθσνη δήλωζη Ν. 1599/1986 ζηην οποία να αναγράθεηαι
α) όηι έλαβε γνώζη ηων όπων διακήπςξηρ εκμίζθωζηρ ηος ακινήηος (για ηο οποίο πλειοδοηεί) και ηοςρ
αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα
β) όηι έλαβε γνώζη ηος ακινήηος (για ηο οποίο πλειοδοηεί) και ηηρ καηάζηαζηρ ζηην οποία αςηό
βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα
γ) όηι αποδέσεηαι ηον εγγςηηή με πλήπη πποζδιοπιζηικά ζηοισεία ηος καθώρ και ηον ΑΦΜ ηος
δ) όηι δεν έσει καηαδικαζηεί για αδίκημα ζσεηικό με ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ηος
δπαζηηπιόηηηαρ
ε) (i) για θςζικά ππόζωπα: όηι δεν έσει κηπςσθεί ζε πηώσεςζη & δεν έσει κινηθεί καη' αςηού διαδικαζία
κήπςξηρ ζε πηώσεςζη ή (ii) για νομικά ππόζωπα: όηι δεν έσει κηπςσθεί ζε πηώσεςζη, δεν βπίζκεηαι ζε
διαδικαζία λύζηρ/ εκκαθάπιζηρ/ αναγκαζηικήρ διασείπιζηρ, δεν έσει κινηθεί καη' αςηού διαδικαζία
κήπςξηρ ζε πηώσεςζη/διοπιζμού εκκαθαπιζηή.
6) Δγγύηζη ζσμμεηοτής αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, πνπ αλέξρεηαη ζην πόζν 120,00 επξώ.
Ο εγγσηηής πρέπει να προζκομίζει:
1) Φωηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν ηζόθπξν έγγξαθν
2) Βεβαίωζε πεξί µε νθεηιήο πξνο ηνλ Γήµν
3) Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γεκόζην
4) Τπεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη έλαβε γνώζη ηων όπων ηην διακήπςξηρ και ηοςρ
αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα και όηι έλαβε γνώζη ηος ακινήηος και ηηρ καηάζηαζηρ ζηην οποία
αςηό βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα
Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο όξνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο & αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη
από ην Σμήμα Περιοσζίας ηοσ Γήμοσ Μσηιλήνης (Δι. Βεληδέινπ 13-17 Κπηηιήλε, 1νο όξνθνο, ηει.:
2251350515, -579) θαη από ηηο απνθεληξωκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηε ΓΔ Γέξαο (2251352412, 422) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ζ πιήξεο δηαθήξπμε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Κπηηιήλεο ζηε δηεύζπλζε http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis.
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