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Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στην
Τ.Κ. Πετάλειας της Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ 270/81 (φεκ Ά 77/30-03-81) και ΠΔ 715/1979
β) το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06 ) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των
Κοινοτήτων» και το άρθρο 72 Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες του Ν.3852/2010.
γ) την με αριθμό 12-273/07-05-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την
εκμίσθωση του ακινήτου
δ) την με αριθμό 26-30/02-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
ε) την με αριθμό 21-857/21-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου
στ) Την 15566/29-03-17 Απόφαση
Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»
ζ) Το υπ’αριθμ. 3654/2-2-15 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας για τον καθορισμό της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΕ Ι
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση
Δημοτικού
Καταστήματος στην Πετάλεια Δ.Ε. Θιναλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Γραφ. Δημοτικής Περιουσίας (Λ. Αλεξάνδρας 6 Α) του Δήμου Κέρκυρας.

Επίσης, σε περίπτωση που προκύψει άγονη η 1η δημοπρασία, η 2 η θα διενεργηθεί την
01/08/2018, ημέρα Τετάρτη στο ίδιο μέρος και ώρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου Κέρκυρας και αφορά Κατάστημα εμβαδού 67,86 τ.μ. ο οποίος αποτελείται από
παρασκευαστήριο 20,15 τ.μ, λουτρό 14,51 τ.μ. κύρια αίθουσα 33,20 τ.μ και περιμετρική βεράντα
202,12 τ.μ. Αποτελεί τμήμα του ισόγειου ακινήτου που στεγάζεται το γραφείο της Τοπικής Κοινότητας
Πετάλειας στο χωριό Πετάλεια της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας.Ως κατώτατο
όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου
μισθωτικού έτους. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για έξι έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης και τυχόν επαναληπτικών, της συνταχθείσας συμβάσεως, των
αντιγράφων, οι οποιεσδήποτε κρατήσεις για τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π. ως και κάθε άλλα έξοδα,
βαρύνουν τον μισθωτή.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Πειρουσίας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00 που βρίσκονται στο Μαράσλειο Μέγαρο στη Διεύθυνση
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α και στα Τηλέφωνα 2661362711 & 62724.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός

