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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
Ο Δήκαξρνο Δίνπ-Οιύκπνπ έρνληαο ππόςε ηηο κε αξ.623/2022 θαη 1/2023 απνθάζεηο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ, δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε 
θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ εληόο ηνπ 
δεκνηηθνύ γπκλαζηεξίνπ «ΠΤΡΡΟ ΔΗΜΑ» Ληηνρώξνπ. 
Η Δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ ζην 
Ληηόρσξν, νδόο Αγ.Νηθνιάνπ 15, ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, από ηελ 
Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζηώλ, ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ αξ.184/2022 Α.Δ.., 
ζηηο 15/03/2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11 π.κ. ε πεξίπησζε αγόλνπ 
απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ ηνπ δηαγσληζκνύ, απηόο ζα 
επαλαιεθζεί ζηηο 22/03/2023, ηελ ίδηα ώξα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή. 
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) έηε, ήηνη από ηελ εκεξνκελία ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε 4εηία. 
Ωο θαηώηεξν όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ επξώ (2.400,00 €) εηεζίσο θαη σο κεληαίν κίζζσκα ην πνζό ησλ 
δηαθνζίσλ επξώ (200,00 €). 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζαλ πιεηνδόηεο πξέπεη λα θαηαζέζεη 
ζηελ Επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε Δεκνπξαζία, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο, πνζνύ ίζνπ κε πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη 
δηαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (240,00 €). 
Οη νθεηιέηεο ηνπ Δήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί, νύηε ζαλ πιεηνδόηεο, νύηε ζαλ εγγπεηέο, 
θαζώο θαη εθείλνη πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 
κε ην Δήκν εμ’ αηηίαο πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ. Ο 
αλαδεηρζεζόκελνο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε άιιε δεκνπξαζία 
ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ κε παξεκθεξέο αληηθείκελν, εθηόο θαη αλ δελ ππάξρεη άιινο 
ελδηαθεξόκελνο. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα Εζόδσλ, Πεξηνπζίαο θαη 
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο, ζηε Δηεύζπλζε:email:koskidoy@dion-olympos.gr, ηειέθσλν:2352350149. 
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