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« ΘΕΜΑ : Αποστολή περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας.
Σας στέλνουμε ανακοίνωση και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στο προσεχές
φύλλο της εφημερίδας σας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με βάση την αρίθμ.163/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου,
διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας στην
περιοχή Μασταμπά της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Το προσφερόμενο ακίνητο θα
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου – Πετρακογιώργη - Μεγάλου Αλεξάνδρου –
Ιωνίας – Γεωργίου Παπανδρέου και να αποτελείται από : γραφείο τουλάχιστον 10τ.μ, γραφείο τουλάχιστον
15τ.μ, χώρος τουλάχιστον 40τ.μ, χώρος τουλάχιστον 50τ.μ, γραφείο τουλάχιστον 10τ.μ, τρία (3) wc και ένα
αμεα, χώρος για χρήση αναψυκτηρίου και χώρου αναμονής με κουζίνα τουλάχιστον 70τ.μ , Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκη) συνολικού εμβαδού 260τ.μ έως 310τ.μ. Ο χώρος θα πρέπει επίσης να διαθέτει θέρμανση,
κλιματισμό και πρόσβαση από ΑΜΕΑ. Οι παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι υφιστάμενες
η δυνάμενες να δημιουργηθούν παραδοτέες έτοιμες προς χρήση με δυνατότητα προσβασιμότητας σε
άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη
νομιμότητας κατασκευής, φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, θέρμανσης, αυτόνομης παροχής
ρεύματος και νερού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο και θα είναι
διάρκειας 12 ετών. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς
για ένα έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου,
Αγίου Τίτου 1 Τ. Κ. 71202 (γραφείο πρωτοκόλλου) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας δηλαδή το αργότερο μέχρι 5 /5/2016, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να
πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ. 2813 409166).
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