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      ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
                         Διακηρύτει  ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση
χρήσης  αιγιαλού  και  παραλίας  για  ανάπτυξη  καθισμάτων-ομπρελών  και
τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης καντίνας στην Κοινότητα Μύτικα,
Δημοτική Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου  Πρέβεζας, στην περιοχή Μονολιθίου, ως
εξής:
1.  Θέση  «ΣΑΜΑΚΙΑ»  χώρος  εμβαδού  500  τ.μ.,  για  τοποθέτηση  σετ
ομπρελών-ξαπλωστρών
2.  Θέση  «ΣΑΜΑΚΙΑ»  χώρος  εμβαδού  15  τ.μ.  για  την  τοποθέτηση
τροχήλατης καντίνας.
    Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται:
Α) για τους χώρους για τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλωστρών  ποσό 4,00
€/τ.μ.
Β) για τους χώρους για τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης καντίνας
ποσό 1.700,00 €
      Η διάρκεια της εκμίσθωσης  αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και
λήγει 31/12/2022.
     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Πρέβεζας,  στις  23  Ιουνίου  2020,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  10.30-11.00  π.μ.,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .
     Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού:
Α) 600,00 € για τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλωστρών  και
Β) 510,00 € για τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης καντίνας και άδεια
λειτουργίας  καντίνας. Επίσης  δημοτική  και  φορολογική  ενημερότητα  της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ο εγγυητής που θα προσέλθει θα  καταθέσει επίσης  δημοτική
και φορολογική ενημερότητα αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.  
     Αποκλείονται  της συμμετοχής στην δημοπρασία δυστροπούντες κατά το
παρελθόν  μισθωτές  του  ιδίου  ή  άλλων  δημοτικών  ακινήτων  .  Αποκλείονται
επίσης πρόσωπα φυσικά ή νομικά , που ,μεταξύ αυτών και του Δήμου Πρέβεζας
υπήρξε ή υφίσταται εκρεμοδοκία για μισθωτικές ή άλλου είδους διαφορές .    
    Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονος την πρώτη φορά, θα επαναληφθεί, την
30η Ιουνίου  2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.30-11.00 π.μ..
      Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου,
των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
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