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ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ («ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ»)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.∆.Ε.Μ.) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική ∆ηµοπρασία η εκµίσθωση στεγασµένου χώρου
(πρώην ανεµόµυλος) κύριας χρήσης Κ.Υ.Ε. συνολικού εµβαδού 87,46 τ.µ. µε
επιπλέον όµορο υπαίθριο χώρο για τοποθέτηση οµπρελών και τραπεζοκαθισµάτων
εµβαδού 109,78 τ.µ., κειµένων επί της Πλατείας Περικλή Εµπειρίκου στην περιοχή
«ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του ∆ήµου Μαρκοπούλου (Ο.Τ. 156). ∆ικαίωµα συµµετοχής
στη διαδικασία έχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Η
διάρκεια της εκµίσθωσης είναι επταετής και άρχεται από την υπογραφή της
συµβάσεως µισθώσεως. Το µίσθωµα, όπως αυτό θα διαµορφωθεί κατά τη
δηµοπράτηση, θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, εκτός από το
πρώτο ετήσιο µίσθωµα το οποίο θα καταβληθεί από τον µισθωτή εφάπαξ µε την
υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς για το ετήσιο
µίσθωµα ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €). Ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εντός δέκα (10) ηµερών από την
κατακύρωση της δηµοπρασίας εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της
µίσθωσης διάρκειας έως τη λήξη της διάρκειας της µίσθωσης, για ποσό ίσο µε το
10% του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος (για όλα τα έτη ισχύος της
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συµβάσεως µισθώσεως), όπως αυτό τελικά θα καθοριστεί και θα κατακυρωθεί. Ως
εγγύηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό κάθε συµµετέχων στη δηµοπρασία οφείλει να
προσκοµίσει εγγύηση σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα καλύπτει τη συµµετοχή
του στη δηµοπρασία, ποσού ίσου προς το 10% επί του ποσού που ορίζεται στη
∆ιακήρυξη ως κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς, για όλα τα έτη της
µισθώσεως.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 26η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδοµάδας
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Μέγαρο του ∆ήµου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Κ.∆.Ε.Μ. όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου Σκοπελίτη

1,

Τηλέφωνο: 22990-20126,

20128

fax:22990-20017,

e-mail:

kdem@markopoulo.gr). Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης µε το πλήρες περιεχόµενο και
τους αναλυτικούς όρους αυτής, χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την ηµέρα
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας.
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