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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας
Διακηρύσσει ότι:
Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 45062/22-6-2020 αρχικής μας
διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη
στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Φθιώτιδας και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας.
1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής
επιφάνειας 1.191,00 τ.μ. εκ των οποίων κύριοι και βοηθητικοί χώροι 651,00
τ.μ. και Αμαξοστάσιο 540,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων,
ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων), ήτοι:
α) ωφέλιμης επιφάνειας 365,50 τ.μ. και συγκεκριμένα 157,50 τ.μ. για
γραφειακούς χώρους, 140,00 τ.μ. για χώρους ενδιαίτησης προσωπικού και 68,00
τ.μ. για κοινόχρηστους-λοιπούς χώρους
β) ωφέλιμης επιφάνειας 450,00 τ.μ. για αμαξοστάσιο και 155,00 τ.μ. για
βοηθητικούς χώρους.
Ακόμη πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο για ελιγμούς οχημάτων, ανεφοδιασμό καυσίμων,
εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π., περίπου 350 τ.μ. και να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
- Το ελάχιστο καθαρό ύψος του αμαξοστασίου (συμπεριλαμβανόμενης της θύρας εξόδου)
πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,50 μ. Και θα πρέπει να υπάρχουν ρεμίζες με πλάτος 3,80 μ.
περίπου. Στη μια εξ αυτών επιθυμητό να κατασκευασθεί μηχανολογικός λάκκος για τη
συντήρηση – επισκευή των οχημάτων.
- Το δάπεδο του αμαξοστασίου πρέπει να είναι κατάλληλο για τη στάθμευση των
πυροσβεστικών οχημάτων , ανθεκτικό, ικανό να φέρει τα αντίστοιχα φορτία.
- Στον αύλειο χώρο πρέπει να υπάρχει περίφραξη σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου.
- Απαραίτητη είναι και η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, με τις ανάλογες
αντλίες εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων, για αμόλυβδη βενζίνη, με χωρητικότητα
2tn και για πετρέλαιο κίνησης, με χωρητικότητα 7tn.
Να τηρηθούν όλα τα επιμέρους προαπαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή ζητούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που συνοδεύει το κτιριολογικό
πρόγραμμα της ΔΙ.ΠΥ. Ν. Φθιώτιδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας .
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Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού,
αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς.
2. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση όχι
μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από το κέντρο της Λαμίας. Η θέση του
ακινήτου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής
πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί
έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση
έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.Επίσης
θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχη των ζητούμενων χώρων.
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 των τριών χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €). 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 14-6-2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00
π.μ. έως 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ
14, Λαμία, τηλ. 2231352305).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρου του κειμένου της αρχικής
Διακήρυξης από το πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΥ8ΩΗ-8ΗΚ), από τον διαδικτυακό τόπο
της
Γενικής
Γραμματείας
Δημόσιας
Περιουσίας
του
Υπουργείου
οικονομικών
(www.minfin.gr) καθώς και από τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας.

Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας
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