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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα αφορά τη μίσθωση ακινήτου

για τη συμπληρωματική στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για την οργάνωση

του  Αρχείου  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.270/81,  του  Ν.34/95  όπως  αυτές

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3130/03, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και του Ν.4242/14 και

κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών

(20) από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας,  δηλαδή  έως  και  την  Τετάρτη  30/03/2016 και  να

υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  στο  τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας  (Πρωτόκολλο)  του  επί  της

Γ.Ζωγράφου 7, Ισόγειο μ έχρι την ημέρα διενέργειας και μέχρι δύο ώρες πριν την ορισθείσα ώρα

διεξαγωγής της δημοπρασίας ενώπιον της  «Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από Δήμαρχο και

δύο Συμβούλους, (αρ. 1, παρ.1 & 3, του Π.Δ.270/81)»,

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης έως σήμερα αιθούσης

(Αναστασάκη 6). Να είναι σε ισόγειο ή ημιυπόγειο χώρο, με ανεξάρτητη είσοδο και με εμβαδόν

συνολικής επιφάνειας περίπου 200τ.μ., να είναι καλής κατασκευής και κατάλληλο για τον σκοπό τον

οποίο προορίζεται. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη

διαγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό

του λογαριασμό.

Στην  προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  περιγράφεται  λεπτομερώς  το

προσφερόμενο ακίνητο και υποχρεούνται να προσκομίσουν και να εξασφαλίσουν τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή. 

2) Θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων.

3) Επίσημο  τίτλο  ιδιοκτησίας  (συμβόλαιο),  που  να  αποδεικνύεται  η  κυριότητά  του  επί  του

συγκεκριμένου ακινήτου.

4) Το κτίριο θα πρέπει να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργητικής Πυρασφάλειας. 
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5) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).

6) Στο προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί

από πλευράς εκμισθωτή, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, πιστοποιητικό πυρασφάλειας της

αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

7) Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, ότι  έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και  αποδέχεται  αυτούς

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

………………….

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με

ΑΔΑ: 6ΩΚΠΩΡΦ-Ζ08.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στο  Τμήμα  Εσόδων  και  Δημοτικής  Περιουσίας  της

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (Γ. Ζωγράφου 7, 1ος όροφος) και στα τηλ.:213 2024 132 & 128. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Δημάρχου (3μελής Επιτροπή)
2) Αντιδήμαρχο, κ.Σταματάκης Χ.
3) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
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