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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/13 (και ειδικά το άρθρο 24) όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 4261/14 και τον Ν. 4223/13 και την αριθ. 2/2019 Απόφαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής
Επιτροπής του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια, δέχεται έγγραφες
προσφορές για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 23 τ.μ., που βρίσκεται
επί της οδού Μαραθωνοδρόμων 13, στην Καλλιθέα Αττικής και το οποίο ανήκει στο
Κληροδότημα Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια.
Ειδικότεροι όροι:
1. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου
ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) μηνιαίως.
2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη.
3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και
βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα-αποθήκη.
5. Με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη
διοίκηση του κληροδοτήματος ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
6. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του
επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του.
7. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση
του οποίου αποδέχεται πλήρως.
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,
τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα κατατίθενται σε
κλειστό φάκελο ιδιοχείρως (με βεβαίωση υποβολής προσφοράς) ή θα αποστέλλονται
ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, για χρονικό διάστημα είκοσι (20)
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών (www.gspp.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση του Δημοτικού
Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα Λακωνίας,
Τ.Κ. 23100, κα Παναγιώτα Καπετανέα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στην ανωτέρω διεύθυνση, από Δευτέρα έως και
Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00, κα Παναγιώτα Καπετανέα, τηλ.: 27310-22482.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος
Αντιδήμαρχος Σπάρτης

Δημήτριος Αποστολάκος

