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ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΚΜΘΘΧΗ ΣΧΝ ΔΗΜΟΣΘΚΧΝ ΦΑΓΕΘΧΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Έσονταρ ςπότιν : 

- Σν Π.Δ. 270/81  (αξ. 1)  

- Σν Ν. 3463/2006 

- Σν Ν. 3852/2010 (αξ. 72) 

- Σε κε αξ. 144/2015 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ 

όπνπ απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζε ζε ηδηώηε ηνπ δεκνηηθνύ θαγείνπ ηνπ Δήκνπ 

Μπθόλνπ. 

- Σε κε αξ. 205/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ . 

       Πποκηπύσσει   

Δεκνπξαζία αλνηθηή ,πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ Εθκίζζσζε ησλ 

Δεκνηηθώλ θαγείσλ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ θαη  

ΚΑΛΕΘ 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όπσο εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαηαζέηνληαο ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ ηελ 4η τος μηνόρ Μαΐος τος έτοςρ 2016, ημέπα 

Σετάπτη και από ώπα 11:00 π. μ. έυρ 12:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσηρ τυν πποσυοπών), 

ενώπιον τηρ επιτποπήρ τος άπθπος 1 τος Π.Δ. 270/81 θαηαζέηνληαο θαη όια ηα 

λόκηκα έγγξαθα απηνύ σο νξίδνληαη ζην θείκελν ηεο πιήξνπο δηαθήξπμεο.  



Η εθκίζζσζε ησλ Δεκνηηθώλ θαγείσλ ζα γίλεη κεηαμύ ηνπ θξηλόκελνπ σο 

θαηαιιειόηεξνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ 

Η κίζζσζε πεξηιακβάλεη νιόθιεξν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ησλ Δεκνηηθώλ θαγείσλ 
Μπθόλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζθαγεηνηερληθνύ θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, ησλ 
ζηεγάζηξσλ αλακνλήο ησλ δώσλ, ηνπ απνηεθξσηηθνύ θιηβάλνπ θιπ ρώξσλ,ηνπ Δήκνπ 
Μπθόλνπ ζηε Θέζε «ΦΣΕΛΙΑ». 
 
ΕΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη σε 500€ (πεντακόσια εςπώ) 
μηνιαίυρ. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ 

Η δηάξθεηα ηνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ζε έξι (6) έτη, από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ηεο κίζζσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα 

αλαδεηρζεί, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Δ.., θαηά αλώηαην όξην 

ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη κε δηθαίσκα λα θξηζεί ε αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ κηζζώκαηνο κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ. 

   

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα παίξλνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηνλ Δήκν Μπθόλνπ ζηα 

ηειέθσλα 2289023261 θαη 2289022201. 

 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΥΕΤΧΝ 

 

                                                      ΜΘΛΣΘΑΔΗ ΑΣΖΑΜΟΓΛΟΤ 

                                                     ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

                             

 


