ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 / 15 – 02 – 2018
1. Ανακοινώνεται ότι την 29-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα
διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1 ος όροφος), Δημόσιος
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με
προφορικές, για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ:
Υπ’ αριθ. 8 γραφείο – διαμέρισμα του 6 ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας
129 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 975,23 μηνιαίως και
ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ανά πενταετία ίσο με το 100% της
μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) προσαυξημένο κατά ποσοστό 5%.
2 Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη
από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Ν.4242/2014.
3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται το ισόποσο ενός μηνιαίου
μισθώματος που θα προσφέρει ο ενδιαφερόμενος.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος στην προσφορά του πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία της εταιρείας
β. Α.Φ.Μ.
γ. Έδρα και Τ.Κ.
δ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας
ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, κινητό και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στ. Προτεινόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος
ζ. Ακριβή χρήση του χώρου
η. Ότι «έλαβε γνώση των Όρων της διακηρύξεως τους οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως»
θ. Ότι «επισκέφτηκε το μίσθιο και το βρήκε της τέλειας αρεσκείας του
και σύμφωνο προς τον σκοπό για τον οποίο επιθυμεί να μισθώσει τούτο»
ι. Αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης συμμετοχής ή εγγυητική
επιστολή τραπέζης
5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του
διαγωνισμού, οι οποίοι διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00
έως 14.00, στα γραφεία του ΜΤΑ, στην οδό Ακαδημίας 27, 4ος όροφος, τηλ. 2103675286-7. Το πλήρες κείμενο των Όρων Διακηρύξεως του Διαγωνισμού, έχει
καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα www.haf.gr/Διαγωνισμοί.
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