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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Σύμη, 09-05-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1661

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην Προσκοπείο) που βρίσκεται στην
περιοχή «Άγιος Ελευθέριος - Χωριό» Δήμου Σύμης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (πρώην Προσκοπείο), ήτοι διώροφο κτίριο
με ισόγειο εμβαδού 36,35τ.μ. και α’ όροφο εμβαδού 36,35τ.μ. εντός κτηματολογικής μερίδας με ΚΑΕΚ 100710525005 που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος - Χωριό» Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56/2017
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε3ΗΩΗΠ-2ΑΧ) και την υπ’αριθμ. 125/2017 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Η61ΩΗΠ-Ε94 ).
Ο ανοικτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 22η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00 μεσημβρινή, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης.
Ελάχιστο όριο πρώτης μηνιαίας προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€). Το
μίσθιο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση, αρκεί αυτή να μην αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου και
να μην θίγει τα χρηστά ήθη.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη. Η μίσθωση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής
σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη μετά δώδεκα (12) έτη ημερομηνία.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της
δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του πλειοδότη, για την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής θα συνυπογράψει και τη σχετική σύμβαση.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων εξήντα
ευρώ (360,00€) από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Η εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπέρ του Δήμου Σύμης, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην
Προσκοπείο) στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος – Χωριό» Δήμου Σύμης. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι
αποκλειστικά εγγυητική επιστολή και όχι μετρητά.
Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων της δημοπράτησης και τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής παρέχονται τις
ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.
Αρμόδιος υπάλληλος: Χρηστάκη Σεβαστή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22463-60410.
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