ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ 73 τ.μ
ΣΗΝ ΟΔΟ ΑΜΤΝΣΑ 13 ( ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ)
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Π.Σ. Θεςςαλονίκθσ (Κουντουρίωτθ 10, Θεςςαλονίκθ) δυνάμει τθσ
με αρικ.647/15-7-2021 απόφαςθσ Π..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΣΙ:
Προτίθεται να εκμιςθώςει - δυνάμει πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κλειςτζσ προςφορζσ που θα
διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομζνων και ειδικήσ επιτροπήσ, την Παραςκευή 27 Αυγοφςτου
2021 και ώρα 12.30 ςτα γραφεία του ΕΕ επί τησ οδοφ Ν.Κουντουριώτη 10, ζνα διαμζριςμα που
ο
βρίςκεται ςτον δεφτερο (2 ) όροφο τησ πολυκατοικίασ επί τησ οδοφ ΑΜΤΝΣΑ 13, Θεςςαλονίκη . Σο
διαμζριςμα, εμβαδοφ 73 τ.μ, χριηει ανακαίνιςθσ .
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ωσ εξισ :
1) Ο ΕΕ κα δεχκεί κλειςτζσ γραπτζσ προςφορζσ των υποψιφιων μιςκωτϊν που κα κατακζτουν είτε
αυτοπροςϊπωσ είτε από εξουςιοδοτθμζνο άτομο (με κεϊρθςθ γνιςιου υπογραφισ από το ΚΕΠ) ςτα
γραφεία του ΕΕ , επί τθσ οδοφ Ν.Κουντουριϊτθ 10 , ςτον 1ο όροφο ςτισ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ.
2) Σο ελάχιςτο προςφερόμενο μηνιαίο ςυνολικό μίςθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
τριακοςίων € (300€) .Οι κλειςτζσ προςφορζσ θα ανοιχθοφν την ίδια μζρα 27/08/2021 ώρα 12.30
ενώπιον ειδικήσ επιτροπήσ του ΕΕ και ενώπιον των ενδιαφερομζνων. ε περίπτωςθ που
υποβλθκοφν προςφορζσ με το ίδιο τίμθμα, οι προςφζροντεσ ςε κοινι ακρόαςθ κα κλθκοφν να
προςφζρουν μεγαλφτερο τίμθμα. Οι νζεσ προςφορζσ κα καταγράφονται ςτον πίνακα υποβολισ
προςφορϊν και κα προςυπογράφονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μιςκϊςεωσ κα ςυμφωνθκεί θ ετιςια αναπροςαρμογι του μθναίου μιςκϊματοσ κατά τον δείκτθ
τιμϊν καταναλωτι κετικοφ πρόςθμου, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Διευκρινίηεται ότι το ακίνθτο
μιςκϊνεται «ωσ ζχει και ευρίςκεται» δθλαδι ο εκμιςκωτισ δεν υποχρεοφται ςε καμία επιςκευι ι
βελτίωςθ. Η υπεκμίςκωςθ και θ παραχϊρθςθ χριςθσ απαγορεφεται.
3) H μίςκωςθ, τριετοφσ (3) διάρκειασ, αρχίηει από τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου και είναι δυνατή
με νζα ςυμφωνία η παράταςη τησ ή ανανζωςή τησ για χρόνο ίςο ή και βραχφτερο, με τουσ ίδιουσ,
ή επουςιωδώσ διαφορετικοφσ όρουσ. Σο μιςθωτήριο θα αυξάνεται με βάςη το δείκτη τιμών
καταναλωτή.
4) Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κατοικία και δεν επιτρζπεται η αλλαγή χρήςησ ςε
επαγγελματική ςτζγη.
5) Κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν απαιτείται θ προςκόμιςθ Δελτίου Σαυτότθτασ και
αποδεικτικό ζγγραφο του ΑΦΜ. Πρόςκετα κα προςκομιςτεί Φορολογικι & Αςφαλιςτικι
Ενθμερότθτα δίμθνθσ διάρκειασ τουλάχιςτον (εκτόσ εάν υπάρξει νεότερθ απόφαςθ Δ.. ΕΕ). Κατά
τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ και του κλειςτοφ φακζλου για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, οι
ενδιαφερόμενοι κα λαμβάνουν γραπτι βεβαίωςθ τθσ κατάκεςθσ με αρικμό πρωτοκόλλου τθσ
προςφοράσ τουσ.
6) Συχόν παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν παράγει κανζνα δικαίωμα υπζρ του μιςκωτι ι του
πλειοδότθ. Σζλοσ, δεν υφίςταται κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ κατά του ΕΕ ςχετικά με τθν
παροφςα προκιρυξθ ι από τθ ςυμμετοχι ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία από οποιονδιποτε λόγο ι
αιτία.
7) Κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τισ υπθρεςίεσ του ΕΕ ( τθλ 2310531535) είναι δυνατι θ επίδειξι των
ακινιτων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κακθμερινά Δευτζρα-Παραςκευι ϊρεσ 9.00-13.00.
Θεςςαλονίκθ 20-7-2021

