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 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17/2019 ,111/2019 & της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2019     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί
για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας Στέκι/Παράρτημα Ηλικιωμένων του Δ΄ΚΑΠΗ,
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος θα
γίνει στο Δημοτικό κατάστημα επί της Ίωνος Δραγούμη1, 3ος όροφος, Αίθουσα
Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.
270/81 . 
    Το ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της συνοικίας Νεράϊδας, πέριξ της
πλατείας  Εργατικής  Πρωτομαγιάς,  να  έχει  έκταση  τουλάχιστον  50,00  έως  90,00
τετραγωνικά μέτρα μικτό, ισόγειος χώρος, χωρίς σκαλοπάτια για να διευκολύνεται η
πρόσβαση σε ηλικιωμένους.
Ενδεικτικά το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρο κατάλληλο για κουζίνα και για δύο
τουαλέτες  (ανδρών  –γυναικών).  Επίσης  πρέπει  να  διαθέτει  και  θύρες  ασφαλείας,
σύστημα  πυρόσβεσης  /  πυρασφάλειας  (στο  προσφερόμενο  ακίνητο  θα  πρέπει  να
τηρείται  ο  κανονισμός  πυροπροστασίας  και  θα  κατατεθεί  στο  Δήμο  από πλευράς
εκμισθωτή  το  πιστοποιητικό  πυρασφάλειας  της  αρμόδιας  Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας).

ΑΔΑ: 6Ο6ΒΩΛΞ-ΧΡΕ



        Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου αφού ανακηρυχθεί  μειοδότης είναι  υποχρεωμένος να μεριμνήσει  για την
υλοποίησή τους, άλλως η συμφωνία μίσθωσης θα μπορεί να περιέχει την πρόβλεψη
της εκ μέρους του Δήμου υλοποίησης των απαραιτήτων διαμορφώσεων με αντίστοιχη
διευθέτηση των παραμέτρων του μισθώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  προσκομίζοντας  τα
απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Πρόνοιας   επί  της  οδoύ
Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος ( μέχρι 6 Μαΐου 2019) και στην Επιτροπή
Διαγωνισμού  Διεξαγωγής  Δημοπρασιών  του  άρθρου  1  του  Π.Δ.  270/1981,  στο
Δημοτικό Κατάστημα επί της Ίωνος Δραγούμη 1,στον 3ο όροφο , αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου, την  7η  του μηνός  Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Τα  έξοδα  της  δημοσίευσης  της  περίληψης της διακήρυξης  βαρύνουν τον
τελευταίο μειοδότη.
      Για πληροφορίες και παραλαβή της πλήρης διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πρόνοιας,
3ος όροφος, τηλ. 2410680241, πληροφορίες Μαμάκου Έφη.

{Ορθή  επανάληψη  λόγω  λανθασμένης  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  (29η

Απριλίου – ΑΡΓΙΑ), της αριθμό ΑΔΑ : 6ΖΣ1ΩΛΞ-ΧΚΑ   περίληψης.}
.

Να δημοσιευθεί την 18 / 04 /2019 σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: 6Ο6ΒΩΛΞ-ΧΡΕ
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