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& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.: 2132025915 - 918
FAX.: 210-9358572
e-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση
ακινήτου προκειμένου να μεταστεγασθεί το Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης και να εξασφαλισθεί
η χωροταξική κατανομή και εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών, παλαιών και νέων.
Το μίσθιο πρέπει:
1. Να βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης ώστε να διασφαλιστεί η χωροταξική κατανομή
και εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών του Α’ ΚΑΠΗ.
2. Να είναι ισόγειο εμβαδού 150 τ.μ. τουλάχιστον.
3. Να διαθέτει βοηθητικό χώρο εμβαδού 50 τ.μ. τουλάχιστον, που να έχει λειτουργική ενότητα με
το μίσθιο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται εγγράφως στο γραφείο διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και
ακολούθως διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,
η οποία κατόπιν επιτόπιας έρευνας θα κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων
ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει
σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών ενδιαφέροντος. Οι λόγοι
αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. στη Νέα
Σμύρνη (Ελευθ. Βενιζέλου 18 – 3ος ορ.) μεταξύ 10:00 και 13:00 και στα τηλέφωνα 2132025918/915
(φαξ 2109358572).
Αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ
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