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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση οικίας για την διαμονή της παιδιάτρου του Π.Π.Ιατρείου Σκύρου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική την 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
11:00 π.μ. σύμφωνα με την αριθ. 42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το Π.Δ.
270/1981, για τη μίσθωση οικίας για την διαμονή της παιδιάτρου του Π.Π.Ιατρείου Σκύρου.
→ Η οικία που θα μισθωθεί θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη του 1
χιλιομέτρου από το Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου
→ Να είναι ένας ανεξάρτητη και επιπλωμένη
επιφάνειας τουλάχιστον 55
τετραγωνικών μέτρων.
→ Να διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό
→ Να διαθέτουν αυτονομία φωτισμού, ύδρευσης και θέρμανσης ή κλιματισμού
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι , οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων,
σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ.: Διακήρυξης που αναφέρονται στην 42/2022
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου
Σκύρου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
ιδιοκτήτες από τις 19 έως και τις 29 Μαΐου 2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη υπηρεσία που αναφέρεται παρακάτω, και θα

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 εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας Διακήρυξης,
συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, (υπεύθυνος κ. Αρβανίτης Γεώργιος, τηλ. 2222350322, ΦΑΞ:
2222091716) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το πλήρες κείμενο των όρων δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δήμου Σκύρου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σκύρου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : www.skyros.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
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