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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
∆ιακηρύττει ότι :
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση
µίας θέσεως περιπτέρου που βρίσκεται στο ∆ήµο Τυρνάβου ως εξής:
α/α
1

Κοινότητα
Κοινότητα
Αργυροπουλίου

Θέση
Γωνία δηµοτικού σχολείου

Ποσό α΄
προσφοράς/µήνα
60,00 €

Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση της θέσεως περιπτέρου θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 20
Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου, ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να
καταθέσει στην Επιτροπή:
1. φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ενδιαφεροµένου και του εγγυητή του,
2. πιστοποιητικό δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
3. φορολογική ενηµερότητα του ίδιου,
4. γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών &
∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης ή Οργανισµού κοινής
ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συµµετοχή στον διαγωνισµό,
ποσού ίσου µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς, η οποία εγγύηση
αντικαθίσταται από τον τελευταίο πλειοδότη πριν την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλη εγγύηση
των ανωτέρω υπηρεσιών ποσού ίσου µε το 10% του επιτευχθέντος συνολικού αθροίσµατος των
ετησίων µισθωµάτων των δύο ετών. Επίσης για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται
η κατάθεση επιπλέον εγγύησης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) υπέρ του οικείου δήµου για την
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της
κατασκευής του περιπτέρου,
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του
διαγωνισµού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης που εγκρίθηκαν µε την αριθµ.227/2021 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Τυρνάβου (Α∆Α:Ψ79ΡΩΗΚ-Ω5Γ), βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου
και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου

Κόκουρας Ιωάννης

