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Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΥΔΑΝ
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερά και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το
ΝΠΔΔ ΟΚΥΔΑΝ « Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου», που θα
χρησιμοποιηθεί ως Βρεφονηπιακός Σταθμός στην περιοχή της Ελούντας. Το ακίνητο πρέπει να έχει
έκταση τουλάχιστον 150τ.μ. εσωτερικού χώρου και 113τ.μ. αύλειου χώρου και να βρίσκεται εντός
ορίων της δημοτικής κοινότητας της Ελούντας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
από τη δημοσίευση της επαναληπτικής διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, σε σφραγισμένο
φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 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 καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν
τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών
από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση.
Η δεύτερη φάση, θα γίνει γνωστή άμεσα στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν
κατάλληλα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας και θα προσκληθούν να δώσουν
οικονομική προσφορά.
Το ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 700,00€ και η διάρκεια της σύμβασης θα
είναι εννέα (9) χρόνια.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα –
Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00, από το γραφείο Διεύθυνσης του ΟΚΥΔΑΝ Δήμου Αγίου
Νικολάου Διεύθυνση: Κ.Κοζύρη 18, Τηλέφωνο: 28410-86090 εσωτ. 23
Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν τον τελευταίο
μειοδότη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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