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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, το
οποίο θα λειτουργεί ως χώρος για τις επικουρικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία του
Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης Παιδιών και των Κατασκηνώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
Το μίσθιο πρέπει:
▪ να βρίσκεται σε περιοχή που να γειτνιάζει με τη θάλασσα (απόσταση όχι μεγαλύτερη των
100m)
▪ να έχει έκταση πάνω από 400 τετραγωνικά μέτρα
▪ επιθυμητός ο φυσικός εξαερισμός, καθώς και η ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου κατάλληλου
για αποθήκευση αναλώσιμων και τροφίμων συν τοις άλλοις.
[Εάν χρειασθεί τυχόν διαμόρφωση του χώρου όπως περιγράφεται άνωθεν θα
πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με το μειοδότη].
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Ν.Π.Δ.Δ., 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, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Σημειωτέον ότι το Ν.Π.Δ.Δ. θα προχωρήσει στη μίσθωση ακινήτου, μόνο εφόσον οι
προσφορές που θα κατατεθούν κριθούν συμφέρουσες από τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 10-12 π.μ. Διεύθυνση Μιχάλων 7, Τηλέφωνο 22710-21057 και FAX
22710-80459.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.
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