ΑΔΑ: 7ΥΝΛΩΛΦ-ΕΚ2

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.05 12:35:30
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μυτιλήνη 05 / 12 /2016
Αρ. Πρωτ.: 68327

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου
(κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
Ο Δήμαρχος Λέσβου
1.
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για
τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
(εξοπλισμός πολιτικής προστασίας) του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τους όρους της
αριθμ. 8/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
•
Να βρίσκεται κατά προτίμηση στη βόρεια πλευρά της πόλεως της Μυτιλήνης.
•
Να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 500 τ.μ.
•
Να διαθέτει ακάλυπτο χώρο τουλάχιστον 6000 – 7000 τ.μ.
•
Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε βαρέα οχήματα /μηχανήματα.

3.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση
με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της αριθμ. πρωτ. 5085/5-2-2016 διακήρυξης
συνοδευτικά δικαιολογητικά.
4.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο
του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη) , υπόψη της αρμόδιας δημοτικής
υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια παραδίδοντα ι οι
φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81), η οποία με
επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητα ς των προσφερομένων ακινήτων, περί του
αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι
αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούντα ι επαρκώς στην έκθεση.
5.
Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ.
Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350515 Fax 2251350538 . Επίσης η Διακήρυξη
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr/ στη διαδρομή
Ηλεκτρονική ενημέρωση > Προκηρύξεις.
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