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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ
Ο Φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο υπεύθυνος για την σύνταξη τήρηση ενηµέρωση και λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου προκηρύσσει διαγωνισµό για την µίσθωση δεκατεσσάρων (14) ακινήτων για τη στέγαση
αντίστοιχων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων του Φορέα στις περιοχές Κορωπί, Μυτιλήνη,
Ερµούπολη, Άρτα, Ηγουµενίτσα, Καβάλα, Κυπαρισσία, Ναύπλιο, Σέρρες, Σπάρτη, Χανιά, Άγιος Νικόλαος
Λασιθίου, ∆ήµος Ηλιούπολης Αττικής, Αµαλιάδα
Ο Φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο (Ν. 4512/2018) προκειµένου να στεγάσει τις ως άνω υπηρεσίες του, ενδιαφέρεται για τη
µίσθωση ακινήτου στις πόλεις: Κορωπίου, Μυτιλήνης, Ερµούπολης, Άρτας, Ηγουµενίτσας, Καβάλας, Κυπαρισσίας,
Ναυπλίου, Σερρών, Σπάρτης, Χανίων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, ∆ήµου Ηλιούπολης Αττικής, Αµαλιάδας, τα οποία πρέπει
να πληρούν τα εξής:
• Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.
• Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, µπορούν
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας µε την προσφορά τους στοιχεία των επεµβάσεων στις οποίες
προτίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.
• Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιµα για χρήση, µε ευθύνη και δαπάνες του εκµισθωτή, στον Φορέα το αργότερο
εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της κάθε σύµβασης.
Η επιλογή του εκµισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε την ΚΥΑ
7374/2021 «Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο». (ΦΕΚ 1059Β΄/18.3.2021), και τα αναφερόµενα στο τεύχος διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr.
Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη µέχρι την Παρασκευή
10/12/2021 και ώρα 13:00 αποκλειστικά και µόνο στα γραφεία του Ελληνικού Κτηµατολογίου (Λ. Μεσογείων 288 Χολαργός ,
ΤΚ 15562, Αθήνα Χολαργός, Τηλ: 210-6505707 e-mail: ktimagen@ktimatologio.gr).

