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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
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Αρ. πρωτ: 3046

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη :
α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
β) Το Δ.Κ.Κ. Ν.33463/06
γ) Το Ν. 3852/2010
δ) την αριθμ. 290/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση
ακινήτου
ε) την 10/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας
στ) το από 13/3/2015 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 1 του Π.Δ.
270/81.
η) την αριθμ. 41/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το προαναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής και η επανάληψη
της δημοπρασίας .
θ) το άρθρο 6 του π.Δ. 270/81 .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρη, φανερή και μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου,
που θα στεγάσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης .
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13: 00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα , Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76-78 , στον 1ο
όροφο .
Το ακίνητο να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Πετρούπολης και
κατά προτίμηση μεταξύ των οδών:
25ΗΣΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ , να έχει εμβαδόν από

150 - 250 τ.μ.

περίπου και να διαθέτει :
α) Ανεξάρτητη είσοδο
β) Ράμπα για πρόσβαση στο κτίριο ατόμων ΑΜΕΑ
γ) 2 ή 3 WC
δ) Αυτόνομη θέρμανση - Κλιματισμό
ε) 2 ανεξάρτητα γραφεία και 5 διακριτοί χώροι γραφείων ή ένας μεγάλος
ενιαίος χώρος
ε) Να δέχεται ο ιδιοκτήτης τυχόν επισκευές για τη διαμόρφωση των
εσωτερικών χώρων ώστε να καταστεί κατάλληλο για το χώρο που θα
εξυπηρετήσει.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους , όπως
αυτοί εγκρίθηκαν, με την υπ’ αριθμ. 10/2015 καθώς και όπως
τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 41/2015 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Πετρούπολης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αναλυτικά των όρων
διακήρυξης

και ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, μέχρι 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, στο
γραφείο Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Πετρούπολης .
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
(αντίγραφο αστυν. ταύτοτητας, ΑΦΜ ) τίτλο κτήσης του ακινήτου,
αντίγραφο άδειας οικοδομής, κάτοψη και σχέδιο κάλυψης του ακινήτου .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ

