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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ο Δήκαξρνο Δίνπ - Οιύκπνπ δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη 
πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο κε αξηζκ. ηεκ. 990ε, εκβαδνύ 
24.500,00 η.κ., ζηε ζέζε «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» Κνληαξηώηηζζαο γηα ηελ θαηαζθεπή 
εγθαηαζηάζεσλ ςπγείσλ θαη δηαινγεηεξίσλ θξνύησλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
εηθνζηπέληε (25) εηώλ, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ 
αληίζηνηρε εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο εηθνζηπεληαεηίαο.  
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ, νδόο 
Αγ. Νηθνιάνπ 15, ζην Ληηόρσξν, Γξαθείν ΜΙΘΩΜΑΣΩΝ (101), από ηελ Επηηξνπή 
Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζηώλ ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ 347/2018 ΑΔ, ζηηο 29-01-2019, 
εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00π.κ. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε 
επαλαιακβάλεηαη, ζηηο 05-02-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00π.κ. ζηνλ ίδην ρώξν. 
Ωο θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ζαξάληα (40,00) επξώ 
αλά ζηξέκκα θαη ήηνη ην πνζό ησλ ελληαθνζίσλ νγδόληα επξώ (980,00) εηεζίσο. 
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ θάζε ηξέρνληνο έηνπο, 
δηαξθνύζεο ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία  πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή πνπ 
δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην 
ζπζηάζεσο εγγπήζεσο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ πνζνύ ησλ 
ελελήληα νρηώ επξώ (98,00 επξώ), δειαδή πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο 
πξνζθνξάο. 
Δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία: α) όπνηνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ 
θεξπρζεί έθπησηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία θαη β) θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη 
θαηά ην παξειζόλ απηά ή ηπρόλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην 
Δήκν θαζώο θαη νη νθεηιέηεο ηνπ Δήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία νύηε ζαλ 
πιεηνδόηεο νύηε ζαλ εγγπεηέο, θαζώο θαη όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ 
εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην Δήκν ιόγσ πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ησλ 
ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ.  
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γξαθείν 
Μηζζσκάησλ) ηνπ Δήκνπ Δίνπ – Οιύκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ζηε 
Δηεύζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr ηειέθσλν: 2352350149,  
ηειενκνηνηππία : 2352350128.   
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