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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ.1/ 2018 / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                            

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δέχεται 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές απευθείας από τους ενδιαφερομένους για  μίσθωση 

οικοπέδου,  εντός και πλησίον των ορίων της πόλης Αγίου Κηρύκου Ικαρίας. 

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του ακινήτου είναι τα εξής: 

 

- Εμβαδό  περίπου 1000 m2  

- Να  υπάρχει ευκολία πρόσβασης σε αυτόν με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. 

- Να μην βρίσκεται εντός ζώνης έντονης καθαλάτωσης. 

- Να μην υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω εργασίες διαμόρφωσης εδάφους μετά τη 

μίσθωσή του 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν :  

 

- Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη και του τυχόν 

εκπροσώπου του . 

- Λεπτομερή περιγραφή και διεύθυνση του προσφερόμενου ακινήτου. 

- Το ζητούμενο ετήσιο μίσθωμα. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ετήσιο μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό 

για 3 έτη και κατόπιν θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά 75% του δείκτη τιμών 

καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαμήνου όπως αυτός υπολογίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

- Oι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένοι  και  

να φέρουν την ένδειξη : 
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              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 

              ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΣ 

              «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» 

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ. 1/2018 /ΠΕΡ. ΣΑΜΟΥ/ Π/Κ ΙΚΑΡΙΑΣ 

              ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 05.10.2018 και ώρα 15.00  

Σημείωση: 

 

- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη 

κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση του διαγωνισμού αυτού και την 

πρόκριση  οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. Επίσης ενδέχεται 

να ζητήσει την εσωτερική αναμόρφωση και προσαρμογή του ακινήτου που θα 

επιλέξει με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών του 

αναγκών. 

 

- Μεσιτικά γραφεία δεν αποκλείονται, ο ΔΕΔΔΗΕ όμως δεν καταβάλλει μεσιτική 

προμήθεια.  

 

                Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22730 25265 (αρμόδιος κα. Γιαλκέτση Α.) 


