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Γραυεία :Άλσος Ελληνικού τρατού, Αθήνα Σ.Κ.11525
E-mail : marinamakri@nationalgallery.gr

ΑΠΟΦΑΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΥΏΡΩΝ ΕΣΙΑΗ
ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΟΤΣΟΤ.
Η Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηζνπ, ΝΠΓΓ επνπηεπόκελν από
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, πξνθεξύζζεη αλνηθηό δεκόζην
πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο 13/10/2020 θαη 29/12/2020 κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
εθκίζζσζε ησλ ρώξσλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο
λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΠΜΑ, ήηνη ζην αθίλεην επί ηεο νδνύ
Μηραιαθνπνύινπ 1 Αζήλα.
Η Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη πέληε (5) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα πέληε (5)
έηε αθόκε.
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πςειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην Μίζζην (εζηηαηόξην
θαη αλαςπθηήξην ) εθθξαδόκελε σο πνζνζηό επί ησλ θαζαξώλ πσιήζεσλ ηνπ
Μηζζίνπ γηα θάζε κηζζσηηθό κήλα, ην νπνίν πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειαρίζηνπ
εγγπεκέλνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηαζεξά από ηνλ αλάδνρν.
Διάρηζην εγγπεκέλν κεληαίν κίζζσκα γηα ην εζηηαηόξην θαη ην αλαςπθηήξην
νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 7.000,00 Δπξώ
Σηκή εθθίλεζεο απνδεθηώλ πξνζθνξώλ :1,5%
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο :7.000,00 €
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 25/01/2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30 ζηα
γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο ΔΠΜΑ . Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ ίδηα εκέξα θαη
ώξα 15:00 ζην Α΄θηίξην ηεο Δζληθήο Γιππηνζήθεο (Άιζνο Διιεληθνύ ηξαηνύ,
Αζήλα ΣΚ 11525)
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 715/1979 όπσο ηζρύεη
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ π.δ.34/1995 ζην
κέηξν πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην κέηξν ηεο ππό ζύλαςε ζύκβαζεο.

Σν πιήξεο ηεύρνο ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη από ηα γξαθεία ηεο ΔΠΜΑ (Άιζνο
Διιεληθνύ ηξαηνύ Αζήλα Σ.Κ. 11525 Σει. 2107232039) θαη από ηελ ηζηνζειίδα
www.nationalgallery.gr
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή
δηεπθξηλίζεηο εγγξάθσο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
marinamakri@nationalgallery.gr κλεκνλεύνληαο ηνλ ηίηιν ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ
ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο
Η παξνύζα πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί:
1. ζηηο εθεκεξίδεο α) Ναπηεκπνξηθή θαη β) Γεληθή δεκνπξαζηώλ
2. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (info@acci.gr θαη domtrade@acci.gr
Θα αλαξηεζεί ζηε «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΔΠΜΑ
www.nationalgallery.gr
Η Γηεπζύληξηα

Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα

