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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε επαναληπτικό δηµόσιο, φανερό, προφορικό, µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και της υπ΄αρίθ. 32652/2017 διακήρυξης η µίσθωση ακινήτου
προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε
παράρτηµα ΡΟΜΑ.
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει:
-Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Αργοστολίου.
-Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του επικαιροποιηµένου Οδηγού Εφαρµογής & Λειτουργίας
Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και ειδικότερα να έχει πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδοράµπες Α.Μ.Ε.Α., προσβάσιµη είσοδο, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων κ.λ.π.) καθώς και
πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας ήτοι ανελκυστήρα σε περίπτωση που βρίσκεται σε όροφο.
-Να έχει επιφάνεια από 70 έως 90 τ.µ..
-Να πληροί τους όρους υγιεινής.
-Να διαθέτει 2 W.C. εκ των οποίων το ένα για Α.Μ.Ε.Α.
- Να διαθέτει τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και δοµηµένη καλωδίωση για
4 θέσεις εργασίας.
-Να είναι εύκολα προσβάσιµο από τους πολίτες και τα ΑΜΕΑ.
-Να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας και να πληροί όλες στις προϋποθέσεις από πλευράς
πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
Οι ενδιαφερόµενοι, εντός είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της
παρούσας µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μαζί
µε την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται
στην υπ’ αριθ. πρωτ.32652/2017 διακήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν εγγύηση
συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Αντίγραφο της διακήρυξης του δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τους πλήρεις όρους
αυτού µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής (κα Αγγελική
Πεφάνη τηλ. 2671360154) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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