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Φαξ

: Οικονομικών Υπηρεσιών
: Προμηθειών & Διαχείρισης
Αποθηκών
: Περικλέους 55
: 155 61, Χολαργός
: www.dpapxol.gov.gr
: Μ Σταματάκη
: mstamataki@dpapxol.gov.gr
: 2132002859,841,842,913
: 210 6528701

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη
στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Παπάγου.
Το ακίνητο θα πρέπει:


να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου



να είναι προσπελάσιμο



να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας



να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και
τηλεφώνου



η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι 80-100τ.μ. περίπου. Εάν αναπτύσσεται σε δύο
επίπεδα (π.χ. πατάρι) τα ανωτέρω τ.μ. αναφέρονται στον ισόγειο χώρο, υπόλοιποι χώροι
δεν προσμετρούνται στην συνολική επιφάνεια, ενώ θα πρέπει να υπάρχει εσωτερική
κλίμακα, φυσικός εξαερισμός και φωτισμός και η βασική εξυπηρέτηση του κοινού να
γίνεται στο χώρου του ισογείου



να διαθέτει κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας (ράμπα, πόρτα κλπ) και υποδοχή
για wc ΑΜΕΑ



να διαθέτει σύστημα αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμό
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να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και
αερισμού διαμέσου φωταγωγών



να διαθέτει ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακα
ασφαλείας κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως και τις 08/04/2019.
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση
συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), υπόψη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών και
Διαχείρισης Αποθηκών (κα Μ. Σταματάκη), Περικλέους 55, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ.213 2002859).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

