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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

 

       Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ προκηρύσσει φανερό και προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Επιδαύρου και 
καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από 6/10/2020 έως 26/10/2020. 

          Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο Λυγουριό, επί της Λεωφ. Ασκληπιού, να έχει 

επιφάνεια τουλάχιστον 150 τετραγωνικά μέτρα και να έχει άμεση πρόσβαση επί της 
λεωφόρου. 

 Να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ από τη Λεωφ. Ασκληπιού καθώς και δυνατότητα 
διαμόρφωσης χώρου ως WC ΑΜΕΑ. 

 Να διαθέτει δύο τουαλέτες (για άνδρες και γυναίκες) και μικρό βοηθητικό χώρο για 
κουζίνα. 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-1-2012 Υπουργείου Οικονομικών. 

 Να μην έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία, να διαθέτει οικοδομική 
άδεια και τον απαραίτητο τίτλο ιδιοκτησίας. 

 Να  διαθέτει πλήρη ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης, 
κλιματισμού και θέρμανσης. Εάν στο ακίνητο υπάρχει παροχή ηλεκτροδότησης η οποία 
καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί. Εάν θα χρειαστεί επαύξηση ισχύος, 
το κόστος θα βαρύνει τον εκμισθωτή. Απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών 
διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους και ηλεκτρικούς πίνακες. 

 Να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας φωτισμού, αερισμού, να έχει ντουλάπες για 
το αρχείο της επιχείρησης και η χρήση του, να καθορίζεται προς μίσθωση χώρου, ως 
χώρου γραφείων και αποθήκης.  

 
       Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 

3463/2006 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81 και τους ειδικούς όρους που 

περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 106/2020 απόφαση του 

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. με ΑΔΑ: ΩΔΜΧΟΛΤΣ-Ζ30. 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι1ΙΟΛΤΣ-ΡΓΔ



 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική διακήρυξη, από την 
Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, Αγίου Ελισσαίου 2 στο Λυγουριό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις 
ώρες: 07:30΄ έως 14:00΄.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2753023503. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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