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ΑΔΑ: 7ΧΟΤΟΡΛΩ-Ξ87

Χίος 27/09/2017
Αρ. πρωτ. 2703

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΦΑΝΕΡΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60 ΤΟΝΩΝ.

ΤΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την
παραχώρηση της γεφυροπλάστιγγας του Κεντρικού Λιμένα Χίου για δύο χρόνια. (ΑΔΑ:Ω3Υ2ΟΡΛΩ-Ο6Δ)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως
τιμή εκκίνησης,
ορίζεται το ποσό των 300,00 (τριακοσίων) ευρώ
μηνιαίως πλέον του
αναλογούντος χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
η
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου, την 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 ΔΚΚ και του Π/Δτος
270/81, σε περίπτωση δε που αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους, την
20η του
μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.
Από ώρα 12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει η διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας
από τους ενδιαφερομένους των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και γίνονται δεκτοί στη
δημοπρασία.
Οι διαγωνιζόμενοι της δημοπρασίας πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Επιτροπή:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) φορολογική ενημερότητα,
γ) ενημερότητα οφειλών ή μη στο ΙΚΑ
δ) Δημοτική ενημερότητα και Βεβαίωση μη οφειλής στο Δ.Λ.Τ. Χίου.
ε) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης , τους
οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, η οποία θα υπογραφεί ενώπιον της Επιτροπής.
στ) γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 360€ (τριακοσίων εξήντα ευρώ).
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου
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