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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)

β) Το Δ.Κ.Κ. Ν.33463/06

γ) Το Ν. 3852/2010

δ) την αριθμ. 58/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση 

ακινήτου

ε) την 63/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας 

στ) το από 31/3/2015 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 1 του Π.Δ. 

270/81.

η)το άρθρο 6 του π.Δ. 270/81 . 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρη, φανερή και μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου, 

που θα στεγάσει το Δημοτικό Κατάστημα Πετρούπολης .   Η δημοπρασία 



θα διεξαχθεί στις 6/5/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13: 00μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα, Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76-78, στον 1ο όροφο .

     Το ακίνητο να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Πετρούπολης

και κατά προτίμηση μεταξύ των οδών:

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ –

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΕΛΑΙΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΚΥΠΡΟΥ, να έχει εμβαδόν από  550-700 τ.μ. περίπου  και να διαθέτει : 

α) Ανεξάρτητη είσοδο 

β)  Βοηθητικούς χώρους (αποθήκη κ.λ.π.)

γ)   4 ή 5 WC    

δ) Αυτόνομη θέρμανση - ψύξη σύστημα πυρόσβεσης & πιστοποιητικό 

      πυρασφάλειας

ε)  Διαμορφωμένο χώρο σε γραφεία 

στ) Πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

     Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδομικής 

νομοθεσίας . Να είναι έτοιμο προς παράδοση και σε άριστη κατάσταση 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα . 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους , 

όπως αυτοί εγκρίθηκαν, με την υπ’ αριθμ. 63/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Πετρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αναλυτικά των όρων 

διακήρυξης  και ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,  μέχρι 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, στο 

γραφείο Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Πετρούπολης .

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει : αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας , αντίγραφο Ε9 &  ΑΦΜ  , αντίγραφο της άδειας οικοδομής 

και των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία σχεδίων ήτοι τοπογραφικό 

διάγραμμα-κάτοψη – σχέδιο κάλυψης του ακινήτου και τίτλο κτήσης της 

κυριότητας του ακινήτου .



     Εάν το προς μίσθωση ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός 

εκμισθωτές, ο καθένας εξ αυτών υποχρεούται στην προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών .

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ                                                           


