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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας
Διακηρύσσει ότι:
Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 8965/28-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΘ6ΕΗ-6ΡΓ)
αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη
στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας
τουλάχιστον 235,00 τ.μ., με προσαύξηση 25%
για βοηθητικούς χώρους (χώρους
υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 59,00 τ.μ.,
άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας
294,00 τ.μ. Η δυνατότητα μίας (1) τουλάχιστον θέσης (πάρκινγκ) στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί
από την επιτροπή.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλης της Λάρισας και περικλειομένου από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχείου – Αεροδρομίου
- Γεωργιάδου- Καλλιθέας – Καραθάνου σε ενιαίο χώρο πάνω από το ισόγειο, λόγω της
συχνής μετακίνησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ
(853,00 €).
Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία
και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά
ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως
αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28-06-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30 π.μ. έως
10:30 π.μ., στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 Λάρισα, τηλ. 2413510821).
Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Προϊστάμενη
της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας
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