
 

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΜΙΘΩΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Κνηλόρξεζησλ Χώξσλ Ν. 

Τζαλαθιήο Α.Δ. αλαθνηλώλεη όηη ηελ 24
ε
 Ινπλίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 πκ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο,  

επί ηεο νδνύ Β. Παύινπ 10Α ζηνλ 1ν όξνθν, ζα δηεμαρζεί αλνηθηόο δεκόζηνο πιεηζηεξηαζκόο γηα ηελ  κίζζσζε 

θαηαζηεκάησλ  πνπ ζηεγάδνληαη ζην ΓΑΚ θαη ζηελ Γεκνηηθή Αγνξά ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Η κίζζσζε ζα έρεη δηάξθεηα ηξηώλ (3) εηώλ θαη ζα μεθηλάεη ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2019 θαη ζα ιήγεη ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ  2022. Η αξρηθή ηηκή δεκνπξάηεζεο είλαη : 

Κωδικός 

Καηαζηήμαηος 
Σηοιτεία ακινήηοσ - Τεηραγωνικά 

Αρτική ηιμή 

δημοπράηηζης 

Δ.Α.Κ. 

Κ1 Καηάζηημα 23 ημ. αποηελούμενο από ένα ενιαίο τώρο και 2 WC 200,00 € / μηνιαίως 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

06 Καηάζηημα 30 ημ. αποηελούμενο από ένα ενιαίο τώρο 300,00 € / μηνιαίως 

14 Καηάζηημα 15 ημ. αποηελούμενο από ένα ενιαίο τώρο 150,00 € / μηνιαίως 

65 Καηάζηημα 15 ημ. αποηελούμενο από ένα ενιαίο τώρο 150,00 € / μηνιαίως 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία έρνπλ όζνη θαηαζέζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπκέλε από ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κέρξη ηελ 24
ε
 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 10:00 πκ. ηελ νπνία κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη από ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. Η ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ από ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί από ηνλ 

κηζζσηή θαη εγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο ίζεο κε ην κίζζσκα ηξηώλ (3) κηζζσκάησλ όπσο απηό ζα πξνθύςεη από ηελ 

δηαδηθαζία. Σε πεξίπησζε πνπ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ ηόηε ζα ηδηνπνηεζεί ν ακέζσο επόκελνο ελδηαθεξόκελνο 

ζύκθσλα κε ηελ ιίζηα θαηάηαμεο πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ δεκνπξαζία. Οη αθξηβείο όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο 

αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην επηζπλαπηόκελν Παξάξηεκα Α θαη Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζαο ην νπνίν ζα απνηειεί 

ην ζπκβόιαην κίζζσζεο ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο πέξαλ ησλ όζσλ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηεζνύλ 

αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηαζηήκαηνο από ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε. 

 

 Η Πρόεδρος ηοσ Δ.. 

 

 

ιμπέλ Μοσζηαθά Ογλού 

 

 


