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                                      Λευκάδα 19   - 04 -2021 

Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.29163/4949 

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ.29160/4948/19-04-2021  

 

Περίληψη Διακήρυξης 
 

Μίσθωση Ακινήτων για την κάλυψη αναγκών στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και 

του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας. 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής 
δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου/ων: 

Α. Συνολικής επιφάνειας 650 τ.μ. περίπου, εκ των οποίων τα 140 τ.μ. περίπου, θα χρησιμοποιούνται 

ως αποθηκευτικοί χώροι, για τις ανάγκες στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού 

Λευκάδας,  τα οποία θα κατανεμηθούν ως εξής:  Τα  περίπου 240 τ.μ. εκ των οποίων τα περίπου 70 τ.μ. θα 

χρησιμοποιηθούν για αποθηκευτικούς χώρους, για την κάλυψη αναγκών στέγασης της Δ/σης Π/θμιας 

Εκπ/σης και τα περίπου 410 τ.μ., εκ των οποίων τα περίπου 70 τ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για 

αποθηκευτικούς χώρους, για την κάλυψη αναγκών στέγασης της Δ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης νομού Λευκάδας. 

Β. Συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. περίπου, εκ των οποίων τα 50 τ.μ. περίπου, θα χρησιμοποιούνται 

ως αποθηκευτικοί χώροι, για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία 

δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. Η  ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της 

προφορικής δημοπρασίας θα ορισθεί με απόφαση της Περιφερειάρχη και θα λάβουν μέρος σε αυτή 

μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 

του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων 

καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.  

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας εγγυητικής ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της 

ετήσιας αρχικής προσφοράς των ενδιαφερομένων. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην πόλη 

της Λευκάδα, θα προτιμηθούν ακίνητα σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί κατάλληλο για χρήση 

(σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της έκθεσης της επιτροπής καταλληλότητας, της απόφασης 

κατακύρωσης και της σύμβασης) το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

μισθώσεως και από τα δύο μέρη. 

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ.28867/4908/19-04-2021 με ΑΔΑ: 6Ξ4Κ7ΛΕ-

6Δ1 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ 

ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το πλήρες 

κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη δικτυακή πύλη του Φορέα www.pin.gov.gr στη διαδρομή 

Αρχική Σελίδα / Προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο 

Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, 

Διοικητήριο (Αντ. Τζεβελέκη), Τ.Κ.: 31100. Πληροφορίες σχετικά με την Διακήρυξη θα παρέχονται 

ΑΔΑ: 94ΞΑ7ΛΕ-ΗΙΚ



καθημερινά από την κ. Υπαπαντή Γληγόρη (Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη - 1
ος

 

όροφος - Τ.Κ.:31100  και στο τηλέφωνο: 2645360721). 

 

 Η Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής  

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

 Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

 

ΑΔΑ: 94ΞΑ7ΛΕ-ΗΙΚ


		2021-04-19T13:26:29+0300
	Athens




