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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση
ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί o καθηγητής φυσικής αγωγής
στα πλαίσια της εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος στον δήμο μας «ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019-2020» και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
διακήρυξης.
1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:




-

να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης
να βρίσκεται εντός οικισμού στους Λειψούς Δωδεκανήσου
να έχει έκταση από 15 έως 70 τετραγωνικά μέτρα και να περιλαμβάνει:

-

μικρό κουζινάκι – πολυκούζινο

-

κλιματισμός ή θερμαντικό σώμα

-

τηλεόραση

-

πλυντήριο

-

wifi

-

οικιακά σκεύη, πλήρως εξοπλισμένο

-

Παροχές ασφαλείας: 1. Πυροσβεστήρες

ιδιωτικό λουτρό

2. Ανιχνευτής καπνού
3. Φαρμακείο.
Ο ιδιοκτήτης του μισθίου (εκμισθωτής) θα επιβαρυνθεί τη δαπάνη του
κόστους της ΔΕΗ και του νερού.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου
2. Τοπογραφικό διάγραμμα
3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης
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4. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην
αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του καταστήματος
του Δήμου Λειψών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Τηλέφωνο 2247041209,
FAX 2247041418.
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