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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου 

 

O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη: 
1. Την 44/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
2. Την 170/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου  
3. Την 103967/3-7-2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής   
Ελλάδας και Ιονίου, και 
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
Προκηρύσσει φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά Αγρινίου. 
Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, νομίμως υφιστάμενο, με χρήση γραφείου , να πληροί τις 
κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές 
και υγειονομικές διατάξεις. Να έχει εμβαδό από 270 έως 370 τετραγωνικά μέτρα , να βρίσκεται εντός 
του αστικού ιστού της πόλης του Αγρινίου, κατά το δυνατόν κοντά στη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου (Εθνική Οδός & Τσιτσιμελή 1) και να είναι προσβάσιμο με 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
Να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας κι εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και 
εμποδιζόμενων ατόμων. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην 
αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στην 
Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 προκειμένου να κριθούν για την καταλληλότητά τους, αν 
πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης και για τον καθορισμό του τιμήματος. Οι λόγοι αποκλεισμού 
κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  
Οι ιδιοκτήτες, που τα προσφερόμενα ακίνητά τους κριθούν κατάλληλα, θα κληθούν με αποδεικτικό να 
λάβουν μέρος στη δημοπρασία (κατάθεση οικονομικής προσφοράς) σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί 
από το Δήμαρχο. Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής. 
Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της 
δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του 
Δήμου Αγρινίου, στη διεύθυνση Παλαμά & Μαβίλη 6, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2641360460 (αρμόδια 
Αθανασία Λιβέρη). 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

Βασίλειος Φ. Φωτάκης 
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