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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» 

∆ιακηρύσσει ότι: 

     Στις 20 Απριλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 12:00µµ στο Κτίριο του  «Μεταξουργείου», Νικοµηδείας µε 

Καραµπατζάκη στην Νέα Ιωνία Βόλου, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών θα γίνει φανερή πλειοδοτική 

δηµοπρασία για την Εκµίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στον χώρο του ∆ηµοτικού Κλειστού 

Γυµναστηρίου Πορταριάς – Μακρινίτσας. Σε περίπτωση που η ∆ηµοπρασία είναι Άγονη, θα διεξαχθεί 

Επαναληπτική την ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015, την ίδια ώρα, µε τους ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο. Η 

κατάθεση των ∆ικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11:00πµ της ιδίας ηµέρας. Το Ελάχιστο Ύψος του 

Προσφερόµενου Μισθώµατος ∆ΕΝ µπορεί να είναι µικρότερο των 400,00€ {Τετρακοσίων Ευρώ}, πλέον 

χαρτοσήµου. Η ∆ηµοπρασία θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 – 19 της 56/2015 

Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, πρέπει να 

προσκοµίσει ως Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 

Βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών &  ∆ανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, ποσό ίσο προς το 1/10 του 

οριζόµενου στη ∆ιακήρυξη Ετήσιου Μισθώµατος, δηλαδή 40,00€ {Σαράντα Ευρώ}, υπέρ του Ν.Π.∆.∆ 

«∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ». Οι όροι της σχετικής ∆ιακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης 

Περιουσίας του Ν.Π.∆.∆ στο Κτίρο «Μεταξουργείου», Νικοµηδείας µε Καραµπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου ή 

στο τηλέφωνο 2421091192. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη µισθωτή. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ   
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» 
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