ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ εκθέτει προς μίσθωση: [α] το
υπό στοιχεία Α-1 διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφανείας 109,43 τ.μ., [β] την
υπό στοιχεία ΥΑ-1 αποθήκη υπογείου επιφανείας 13,55 τ.μ. και [γ] την υπό
στοιχεία Π-1 θέση στάθμευσης υπογείου επιφανείας 10,125 τ.μ., τα οποία
βρίσκονται στην πολυκατοικία επί των οδών ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 11 &
ΣΟΛΩΜΟΥ (Βούλα) στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για
μίσθωση των οριζοντίων ιδιοκτησιών που περιγράφθηκαν παραπάνω μέχρι
και την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Σωματείου
επί της οδού Αγίας Ζώνης 39-11256, Αθήνα, άλλως ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@asylonaniaton.gr με την ένδειξη «Υποβολή
Προσφοράς για Μίσθωση Ιωάννη Μεταξά 11».
Η υπό [α] οριζόντια ιδιοκτησία αποτελείται από κουζίνα ανεξάρτητη που
επικοινωνεί με ενιαίο χώρο τραπεζαρίας / living room με τζάκι, τρία
υπνοδωμάτια, 1 μπάνιο, 1 WC καθώς και 3 εξώστες (βλ. κάτοψη τυπικού
ορόφου – διαμέρισμα Α-1). Για τις υπό [β] και [γ] οριζόντιες ιδιοκτησίες βλ.
κάτοψη υπογείου (ΥΑ-1 και Π-1), στο οποίο υπάρχει και κοινόχρηστη αίθουσα
αναψυχής (playroom).
Διευκρινίζεται ότι η υπό [α] οριζόντια ιδιοκτησία εκτίθεται για μίσθωση
κατοικίας και όχι επαγγελματική καθώς και ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα
πρέπει να αφορούν και τις τρεις ως άνω περιγραφόμενες οριζόντιες
ιδιοκτησίες (διαμέρισμα – αποθήκη – θέση στάθμευσης).
Η σχετική έγγραφη προσφορά θα περιέχει τα αναφερόμενα στο ΕΝΤΥΠΟ 1
στοιχεία και περαιτέρω την προτεινόμενη διάρκεια της μισθώσεως, το ύψος
του μηνιαίου μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 720,00
€ και της αναπροσαρμογής του, το ύψος της εγγυήσεως, η οποία δεν μπορεί
να είναι κατώτερη των δύο (2) μισθωμάτων και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση
οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν απαραίτητη. Με την αίτηση θα πρέπει να
υποβληθούν επίσης τα αναφερόμενα στο ΕΝΤΥΠΟ 1 έγγραφα. Το ΑΣΥΛΟΝ
ΑΝΙΑΤΩΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες που θα
πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος στα πλαίσια της παρούσης
πρόσκλησης-εκδήλωσης ή για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην παρούσα
εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Διονυσία Κατσαούνια
(Τμήμα Πρωτοκόλλου Ασύλου Ανιάτων). Για περισσότερες πληροφορίες ή
στην περίπτωση ενδιαφέροντος για επίσκεψη του ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να
αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
credit@asylonaniaton.gr με την ένδειξη «Πληροφορίες/Επίσκεψη Ακινήτου
Ιωάννη Μεταξά 11».
Φωτογραφίες του ακινήτου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

