INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.04 14:29:22
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Υ9ΛΟΚΠΦ-ΠΑΜ

Άγιος Νικόλαος: 04-04-2019
Αρ.Πρωτ. : 634

Ταχ.Δ/νση:Άγιος Νικόλαος
Ταχ.Κωδ :72100
Τηλ.-Fax : 2841086090,23743
Πληροφορίες: Α.Καψάλη
e-mail : okydan2011@gmail.com
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η.
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 Κ.Α.Π.Η. στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται
εντός της πόλεως Αγίου Νικολάου και περίπου 300 μέτρα μακριά από το κέντρο της πλατείας. Θα
έχει έκταση τουλάχιστον 100τ.μ. εσωτερικού χώρου και 40 τ.μ. αύλειου χώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της 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. 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 500,00€ 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 τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν τον τελευταίο
μειοδότη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

