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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Προκηρύσσει µειοδοτική δηµοπρασία για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο 
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Κοινότητα Καλυβάκια για να χρησιµοποιηθεί 
ως Κοινοτικό Κατάστηµα για την στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου και του 
Συµβουλίου της Κοινότητας. 
Το ακίνητο πρέπει: 

1. να είναι κτίσµα το οποίο θα βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της 
Κοινότητας Καλυβακίων του ∆ήµου µας και να είναι εύκολα προσβάσιµο από 
το οδικό δίκτυο 

2. να έχει συνολικό εµβαδό από τριάντα έως τριάντα πέντε τετραγωνικά 
µέτρα, να αποτελείται από δύο (2) αίθουσες µε σκοπό την επαρκή 
εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας  

3. να διαθέτει είσοδο χωρίς µεγάλες υψοµετρικές διαφορές και να πληροί 
τους κανόνες πρόσβασης ΑµεΑ  

4. να πληροί τους κανόνες υγιεινής και να διαθέτει WC 
5. να είναι φωτεινό µε καλό εξαερισµό 
6. να διαθέτει  ηλεκτρική εγκατάσταση µε αυτόνοµο µετρητή 
7. να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης µε αυτόνοµο µετρητή 
8. να είναι συνδεµένο µε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποστηρίζει τη 
δυνατότητα σύνδεσης µε το διαδίκτυο (internet) 

9. να είναι κενό και ετοιµοπαράδοτο 
10. να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία  
δηµοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή το αργότερο έως και τις 22 Ιουνίου 
2021 και ώρα 15:00. 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από τον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου  Νικόλαο Σκούφη, τηλέφωνο 
2625022457 καθώς και από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών Υπηρεσιών Νικόλαο Καράµπελα, τηλέφωνο 2625360061, 
ηµέρες και ώρες εργάσιµες. 
 Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 
ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω 
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας. Η πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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