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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ "Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο" Γήκνπ Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο –
Αγίσλ Θενδώξσλ, θα Κνξδαιή σηεξία έρνληαο ππόςε:
1.Σελ ππ’ αξηζ.38/28.11.2017 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν.3463/2006 (Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006), πεξί θύξσζεο ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81, πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ.

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ:
Ο "Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο" Γήκνπ
Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ ζα πξνβεί ζηελ ελνηθίαζε ελόο αθηλήηνπ
ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΚΑΠΗ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε ηνπο εμήο
όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1
Η Γεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε θαη
εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν έηνπο 2017, ε νπνία ζύκθσλά κε ηελ
Απόθαζε 6/21.3.2017 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ, έρεη σο αθνινύζσο:
1.Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Η Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θα Κνξδαιή σηεξία.
2.Μέιε ηεο Δπηηξνπήο
Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Νηθνιάνπ σηήξηνο θαη θα έγθα Όιγα
(Σαθηηθά κέιε Γ..) κε αλαπιεξσκαηηθά ηνπο θ. Ράηε ππξίδσλα θαη
θα Πεξηπάλνπ Γεσξγία (Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Γ..) αληίζηνηρα.
Η επηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ Πξόεδξν, κε
απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνύλ θαηάιιεια
από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην επηηξνπή, νη νπνίνη ππνρξενύληαη θαη λα παξεπξίζθνληαη.
ΑΡΘΡΟ 2
Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη κεηά ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππό ελνηθίαζε
θηηξίσλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή εθηίκεζεο, γηα ηελ αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε θαη
εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν έηνπο 2017, ε νπνία ζύκθσλά κε ηελ
Απόθαζε 5/21.3.2017 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ, έρεη σο αθνινύζσο:
1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο (Πξόεδξνο Γ.. Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
2.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδώξα
(Σαθηηθό Μέινο Γ..)
3.Καξαθνύζεο ππξίδσλ
(Τπάιιεινο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ)

ΑΔΑ: 6ΘΒΖ469ΗΒ7-ΖΔΧ
ΑΡΘΡΟ 3
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ έσο θαη ηελ 20εΓεθεκβξίνπ 2017.
ΑΡΘΡΟ 4
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο, εληόο ηνπ
ζρεδίνπ πόιεο θαη λα δηαζέηεη πξόζσπν ζε νδό, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εύθνιε πξόζβαζε
ησλ κειώλ, λα είλαη ηζόγεην κε αλεμάξηεηε θπξία είζνδν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη λα
βξίζθεηαη, εάλ είλαη δπλαηόλ, εγγύηεξα πξνο θαη από ηηο Γεκνηηθέο θαη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο,
ε δε έθηαζε ησλ ρώξσλ ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 190 m2.
ΑΡΘΡΟ 5
Σν αλσηέξσ αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, έηνηκν πξνο ρξήζε θαη
απαξαηηήησο λα δηαζέηεη κηα κεγάιε αίζνπζα, απνζεθεπηηθό ρώξν, ηνπιάρηζηνλ δύν
ηνπαιέηεο, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θνπδίλαο, αύιεην ρώξν θαηάιιειν γηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα, μερσξηζηή παξνρή λεξνύ θαη ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη λα κελ
επηβαξύλεηαη κε νπνηνδήπνηε παιαηόηεξν ηέινο πξνο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο
Οξγαληζκνύο.
ΑΡΘΡΟ 6
Σν Ννκηθό Πξόζσπν λα έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δηαξξπζκίζεηο ζην νίθεκα ύζηεξα από
ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ ηδηνθηήηε.
ΑΡΘΡΟ 7
Η κίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εηώλ, ζα αξρίζεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ζα
ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020.
ΑΡΘΡΟ 8
Σν Ννκηθό Πξόζσπν ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ ιήμεη ε ζύκβαζε κίζζσζήο
ηνπ εθόζνλ απνθηήζεη δηθό ηνπ αθίλεην ην νπνίν ζα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα
εθπιεξώλεη κέρξη ηόηε ην κηζζσκέλν νίθεκα, απνθιεηόκελνπ ηνπ νπνηνπδήπνηε έλδηθνπ
κέζνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κηζζώζεσο εθ κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε.
ΑΡΘΡΟ 9
Η πιεξσκή ησλ ελνηθίσλ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν, κε έθδνζε ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ
αθηλήηνπ ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο.
ΑΡΘΡΟ 10
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη
αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν.
ΑΡΘΡΟ 11
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ
ηεο απόθαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Κνξηλζίαο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
Γεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
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