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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σύμφωνα με την 235/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου έχει αναλάβει την
αξιοποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Νέστου και την ανάπτυξη της περιοχής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον με δεσμευτικές προσφορές τους για την εκμίσθωση της έκτασης, τμήματος του τεμαχίου 621Γ του αγροκτήματος
Κεραμωτής (ΣΔ 1976) για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας ή αντίστοιχης τουριστικού ενδιαφέροντος:
Έκταση 200 στρ. περίπου εκ των οποίων:
1. Η έκταση 168,25 στρ. περίπου βρίσκεται στη Γ1 Ζώνη και όμορη
2. Η έκταση 32 στρ. στη Β3 Ζώνη εκ του συνόλου των 1.100 στρ.
Οι παραπάνω εκτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους όρους δόμησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά:
1. Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
2. Χρονική διάρκεια μίσθωσης (η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στα 25 έτη και η μέγιστη στα 99 έτη).
3. Οικονομική προσφορά για την μίσθωση αυτής (ελάχιστο ποσό για την παραπάνω συνολική έκταση, ορίζεται το ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (€ 60.000,00) ανά έτος.
4. Εγγυητική επιστολή ίση με εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00). Η εγγυητική επιστολή θα κατατεθεί με την σύνταξη του συμβολαίου.
5. Ο μισθωτής θα πρέπει να προκαταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την χρονική περίοδο που θα επιλέξει για μίσθωση.
6. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για την λειτουργία των επενδυτικών προτάσεων φέρει ο μισθωτής.
Αποκλείονται της συμμετοχής στην διαδικασία αυτοί που οφείλουν ή δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο Νέστου και την
Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστούς φακέλους από την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 πμ
στο Δήμο Νέστου, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη, Γραφείο Αναπτυξιακής Νέστου, κος Κάππας Αδαμάντιος, τηλέφωνο 2591350117. Επιπλέον

φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες της ευρύτερης περιοχής και της έκτασης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου
(http://www.dimosnestou.gov.gr/).
Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ματαίωσης της παρούσας διαδικασίας ή επαναπροκήρυξής της με
ίδιους ή άλλους όρους καθώς και μη αποδοχή των προτάσεων που θα υποβληθούν για οποιοδήποτε λόγο κρίνει. Σε καμία περίπτωση οι
ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις αποζημίωσης για δαπάνες ή κόστη που συνδέονται με την παρούσα διαδικασία.

Με εκτίμηση,
Για την Αναπτυξιακή Νέστου,

Μιχαηλίδης Σάββας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Area for Development – Προς αξιοποίηση έκταση

• In zone C1 can be built arround 24 thousand sqm to 140 thousand sqm
Στη ζώνη C1 μπορούν να δομηθούν από 24 χιλιάδες μέχρι 140 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
• In zone B3 can be built 100 sqm per thousand sqm using earth materials (stone – wood)
Στη ζώνη Β3 μπορούν να δομηθούν 100 τετραγωνικά μέτρα ανά στρέμμα χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά
(ξύλο – πέτρα)

