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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδροσ του Κ.Κ.Π.Α. Διμου Διδυμοτείχου
Διακθρφςςει ότι:
Εκτίκεται ςε μειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ
μίςκωςθ από το Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ κι Αλλθλεγγφθσ Διμου
Διδυμοτείχου, ενόσ ακινιτου ςτον οικιςμό του οφικοφ, το οποίο κα
χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτζγαςθ του παραρτιματοσ Κ.Α.Π.Η. οφικοφ,
ςφμφωνα με τθν 86/2018 απόφαςθ του Δ.. του Κ.Κ.Π.Α.
Η δθμοπραςία κα είναι μειοδοτικι φανερι και προφορικι και κα γίνει
ςτα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α. Διμου Διδυμοτείχου , Τψθλάντου 03, ςτο
Διδυμότειχο, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ςε θμζρα και ϊρα που
κα κακοριςκεί από τον Πρόεδρο του Δ.. του Κ.Κ.Π.Α., με επιςτολι
προςκλιςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων , των οποίων τα ακίνθτα κα
κρικοφν κατάλλθλα από τθν επιτροπι ελζγχου καταλλθλότθτασ , που
ορίςκθκε με τθν 86/2018 απόφαςθ του Δ.. του Κ.Κ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνιςμό δφναται να εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον εντόσ προκεςμίασ είκοςι [20] θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ
τθσ διακιρυξθσ και να κατακζςουν τθ προςφορά τουσ, ςτθν υπθρεςία
μασ
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Σο προσ μίςκωςθ ακίνθτο πρζπει να βρίςκεται ςτον οικιςμό του
οφικοφ, να είναι ιςόγειο και εφκολα προςβάςιμο ςτουσ πολίτεσ, να
αποτελείται από μία μεγάλθ αίκουςα [80-120 τ.μ.], μία αίκουςα[ 15-20
τ.μ.], να διακζτει τουσ απαραίτθτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ όπωσ
κουηίνα, w.c. και να ζχει ςυνολικι επιφάνεια 100-150 τ.μ. Να ζχει ςε
λειτουργία πλιρεσ δίκτυο θλεκτρολογικό,φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και
να είναι κατάλλθλο για το ςκοπό που προορίηετ αι.Σο ανωτζρω ακίνθτο
πρζπει να βρίςκεται ςε άριςτθ κατάςταςθ, να είναι άμεςα
χρθςιμοποιοφμενο και θ εςωτερικι του διαρρφκμιςθ να εξυπθρετεί τισ
λειτουργικζσ ανάγκεσ του Κ.Α.Π.Η. οφικοφ.
Η μίςκωςθ κα είναι διάρκειασ τεςςάρων [04] ετϊν , με δυνατότθτα
παράταςθσ επιπλζον τζςςερα [04] ζτθ και κα αρχίηει από τθν θμζρα
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου. Σο
ακίνθτο κα πρζπει να διακζτει οικοδομικι άδεια , πιςτοποιθτικό
Ενεργειακισ Απόδοςθσ [ΠΕΑ] ςφμφωνα με το Ν.4122/2013 όπωσ
ιςχφουν ι Τπεφκυνθ διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ
ότι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο όνομά του κα
λάβει το απαιτοφμενο ΠΕΑ και κα προςκομιςκεί κακϊσ και επίςθμο
τίτλο πρωτότυπο [ςυμβόλαιο ] ι νομίμωσ κεωρθμζνο, που να
αποδεικνφεται θ κυριότθτά του, επί του ςυγκεκριμζνου ακινιτου.
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία και αντίγραφο τθσ Διακιρυξθσ τθσ
δθμοπραςίασ , κα παρζχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. Κζντρο Κοινωνικισ
Προςταςίασ κι Αλλθλεγγφθσ Διμου Διδυμοτείχου ,θμζρεσ ΔευτζραΠαραςκευι κι ϊρεσ 9.00 π.μ. -15.00 μ.μ. Σθλζφωνο επικοινωνίασ:
2553024555
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