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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυθήρων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου που θα στεγάσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Κυθήρων. ) Το κτίριο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν από 150 τμ έως 300 τ.μ (αντίγραφο

κάτοψης του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία) εξαιρουμένων των
χώρων κλιμακοστασίου, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων. Ενδεικτικά πρέπει
να περιλαμβάνει χώρους για 1) γραφείο προϊσταμένου επιφάνειας 15 τ.μ περίπου, 2)
θάλαμο διαμονής προσωπικού ανδρών επιφάνειας 20 τμ περίπου, 3) θάλαμο διαμονής
προσωπικού γυναικών επιφάνειας 10 τ.μ περίπου, 4) χώρους υγιεινής για άνδρες και
γυναίκες (wc και ντουζ) επιφάνειας 5 τμ περίπου έκαστος, 5) τηλεφωνείο επιφάνειας 10 τμ
περίπου, 6) κουζίνα επιφάνειας 10 τμ περίπου. Θα προτιμηθεί ακίνητο το οποίο διαθέτει
αποθηκευτικό χώρο για υλικά, καύσιμα, λιπαντικά, γεννήτριες κλπ της υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου
Κυθήρων (ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη). Στη συνέχεια η
αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η
οποία με επιτόπια έρευνα (παρουσία του ιδιοκτήτη) και με έλεγχο των δικαιολογητικών
που έχουν υποβάλλει οι ιδιοκτήτες στο στάδιο αυτό, κρίνει περί της καταλληλόλητας των
προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η
επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Γραφείο Εσοδών του Δήμου Κυθήρων. Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Διεύθυνση: Δήμος Κυθήρων 80100 Κύθηρα
Τηλέφωνο 2736031213
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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