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Αρ. Αποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 699-35/01-08-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ως αποθήκη, για τις ανάγκες αποθήκευσης φυτοφαρμάκων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 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 δημοπρασίας θα ορισθεί απο τον Πρόεδρο της

Οικονομικής Επιτροπής και θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου
προσφοράς για χρόνο μίσθωσης ενός έτους.
Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον τουλάχιστον 40 τμ, με αύλειο χώρο 40 τμ., το ακίνητο
πρέπει να βρίσκεται εκτός της πόλεως της Λευκάδας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2 χλμ.
Η παράδοση για χρήση του ακινήτου πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης.
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. Οίκ.70271/10870/02-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΚΨ7ΛΕΩΔ2) .
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ
ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 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 – στο ισόγειο του
Διοικητηρίου, για το Τμήμα Προμηθειών, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα . Πληροφορίες για τους όρους του
διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Λευκάδας, τηλ. 2645360721 και
2645360722, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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