
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Στις 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30
π.μ. θα διενεργηθεί  Α΄ Επαναληπτική  Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης
ακινήτου  για τη στέγαση των Τμημάτων  της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας  της  Α.Δ.Μ.Θ. στο  Νομό  Κιλκίς , σύμφωνα με
τους παρακάτω  όρους :

1. Το  προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής
επιφάνειας 580,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων,
ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής
ωφέλιμης επιφάνειας 464 τ.μ. από την οποία 314 τ.μ. για γραφειακούς
χώρους και 150 τ.μ. για αποθηκευτικούς χώρους , πλέον των βοηθητικών
χώρων και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη
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φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2. Το ακίνητο πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αυτοτελές, σύγχρονο και λειτουργικό,
να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλη του Κιλκίς και να γειτνιάζει με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς  χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την προσφορά ακινήτου
κατά την δημοπρασία, να υπάρχει δυνατότητα χώρου στάθμευσης 3 τουλάχιστον
οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και να παρέχονται οι προβλεπόμενες
διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. Επίσης τίθενται οι κάτωθι πρόσθετοι όροι:.
Α) Να διαθέτει αυτοτέλεια και αποκλειστικότητα χρήσης από την υπηρεσία, για να
μην δημιουργείται όχληση στους πιθανούς συγκατοίκους στο κτίριο, λόγω του
μεγάλου όγκου των εξυπηρετούμενων πολιτών ειδικά στο Τμήμα Αδειών Διαμονής
και στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης.
Β) Να υπάρχει δομημένη καλωδίωση για τη λειτουργία των Η/Υ, του Δικτύου , της
τηλεπικοινωνίας   (υποστήριξη τηλεφ. Κέντρου) κ.λ.π.
Γ)  Να υπάρχει ειδικά για την λειτουργία του γραφείου βιομετρικών του Τμήματος
Αδειών Διαμονής που λειτουργεί ως “one shop stop” : α) Σύστημα συναγερμού β)
Πόρτες ασφαλείας και γ) Μπάρες ασφαλείας στα παράθυρα.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) χρόνια.

4. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων τετρακοσίων
ευρώ (1.400,00 €) .Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα
παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την
έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του
δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η
μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

5. Ως προς τους λοιπούς όρους και υποχρεώσεις  ισχύει η με αρ. πρωτ.
10538/21-12-2015 αρχική μας διακήρυξη (ΑΔΑ:ΩΒΜΘΗ-Ω71) και
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν  γνώση της από το πρόγραμμα
Δι@ύγεια, από τον διαδικτυακό τόπο της  Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας (www.gspp.gr) και από το Αυτοτελές Γραφείο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης, οδός Εθνικής Αντίστασης
5, 1ος όροφος στο Κιλκίς.

Ο Συντάξας
Κιλκίς, 2/3/2017
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