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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων
Έχοντας υπόψη:
1.την με αριθμό 12/2019 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Κυθήρων με ΑΔΑ: 6ΛΔΔΟΛΒΦ-ΥΔΑ
2. τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 28-6-2019 για την εκμίσθωση
μιας θέσης για την τοποθέτηση μιας κινητής καντίνας στο λιμάνι του Διακοφτιού της
Τοπικής Κοινότητας Φριλιγκιανίκων, σύμφωνα με τα οποία δεν παρουσιάστηκε σε
αυτήν πλειοδότης.
3.το άρθρο 6 του ΠΔ 270/81 σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται
οίκοθεν από τον πρόεδρο εάν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης και η επαναληπτική
δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη και αναφέρεται στους όρους
της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 270/2015
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την διενέργειά της.
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για την
τοποθέτηση κινητής καντίνας σε χώρο που έχει παραχωρηθεί στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Κυθήρων, προς τρίτους, με την σύναψη μισθωτικής σχέσης ,έναντι
ανταλλάγματος για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους επιβάτες των
πλοίων που μετακινούνται από και προς το νησί των Κυθήρων ή τους τυχόν
λουόμενους της περιοχής.
Λιμάνι Διακοφτίου-μια θέση στάθμευσης κινητής καντίνας 50 τ.μ
Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα
πραγματοποιηθεί στις 11-7-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 έως και 13.30 στα
γραφεία που στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων, στην Χώρα
Κυθήρων, ΤΚ 80100 ,ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Δημοπρασιών ,η
οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφαση του ΔΣ του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων (ΑΔΑ:Ω9Φ4ΟΛΒΦ-ΛΘΛ)
Ως τιμή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό μέτρο που θα χρησιμοποιείται από την
κινητή καντίνα ορίζεται το ποσόν των τριάντα ευρώ (30 ,00 ευρώ)
Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων (τηλ2736031755 ή 2736031213 κ. Άννα
Μπουρνά)
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