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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ  ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) τo άρθρο 72, παρ. ε) του Ν. 3852/2010  

γ) την αριθ. 112/10-08-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση 

ακινήτου  

δ) την 217/09-10-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της δημοπρασίας. 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και 

προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου : Λυόμενος οικίσκος του 

Νεκροταφείου Γλυκών Νερών ο οποίος χρησιμοποιείται για πώληση ειδών ανθοπωλείου και 

εκκλησιαστικών ειδών,  στο Δημοτικό Κατάστημα Παιανίας και καλούμε τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 

2020. 
 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα: 12:00 έως 14:00 στο 

Δημοτικό κατάστημα Παιανίας. 

1) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00)€ 

μηνιαίως ήτοι 4.200,00 € ανά έτος. 
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2) Διάρκεια εκμίσθωσης  

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) η οποία θα αρχίσει από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης με παράταση της μίσθωσης εάν ζητηθεί άλλα δυο (2) έτη μετά την 

λήξη της αρχικής σύμβασης, έπειτα από έγγραφο συμφωνητικό. 

3) Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του  

οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης (Δηλαδή: 350,00 € χ 12= 

4.200,00 € χ 10%= 420,00 €) 

Πληροφορίες για τη  δημοπρασία παρέχονται από το  Γραφείο  Εσόδων τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 09:00 - 14:00, στη Διεύθυνση : Καραολή και Δημητρίου 38Α,   Παιανία – Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας : 2132030752 -733, FΑΧ: 2106643733.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.  
 

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
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