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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διακηρύσσει δηµόσια 

πλειοδοτική δηµοπρασία εκµίσθωσης χώρου λειτουργίας κυλικείου στις εγκαταστάσεις 

της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. επί της οδού Φιλίππου 72 ( πρώην ∆.Ε.Β.) στην Κοµοτηνή. 

Η ∆ηµοπρασία θα γίνει µε φανερή και προφορική διαδικασία (άρθρο 5 του Π.∆. 242/96) 

στις 11 Ιουλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη, ώρα ενάρξεως 11.00 π.µ. και ώρα λήξεως 12.00 π.µ. 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ στον 1
ο
 όροφο του 

κτιρίου της Π.Ε. Ροδόπης επί της οδού ∆ηµοκρατίας 1 Τ.Κ. 69100 Κοµοτηνή. 

Τιµή εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 150,00 € µηνιαίως. 

Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία θα ισχύει για δύο (2) χρόνια και κατόπιν 

θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, βάσει του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Πληθωρισµού) του προηγούµενου έτους, όπως αυτός καταγράφεται στους 

δηµοσιευµένους πίνακες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 

Η διάρκεια µίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου και λήγει 

µετά από πέντε (5) έτη. 

Όποιος έχει πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δηµοπρασία πρέπει για να γίνει δεκτός να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού εννιακοσίων (900) ευρώ. Ο τελευταίος µειοδότης 

σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση εντός της δεκαήµερης προθεσµίας 

µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ.    

Λεπτοµερείς όροι αναφέρονται στη µε αρ. πρωτ. 2584/25-06-2013 ∆ιακήρυξη της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. µε ειδική µνεία της εφαρµογής των 

διατάξεων των άρθρων 19,20 και 21 του Π.∆. 242/96  

Κατάθεση δικαιολογητικών συµµετοχής έως 11-07-2013 και ώρα 10.00 π.µ το αργότερο.  

Για περισσότερες  πληροφορίες και παραλαβή των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι   

θα πρέπει να απευθύνονται στη ∆/νση Οικονοµικού της ΠΑΜΘ, ∆ηµοκρατίας 1, στο 

γραφείο 317 και στο τηλέφωνο 2531350311 κ. Χάρη Αρµεντζίδη τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες. 
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