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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Έχοντας υπόψιν :
- Το Π.Δ. 270/81 (αρ. 3 παρ.3, αρ. 5 παρ. 4)
- Το Ν. 3463/2006 (αρ. 194)
- Το Ν. 3852/2010 (αρ. 72, 1 ε και 4)
- Το Ν. 3130/2003 (για τις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών)
- Τη με αρ. 201/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου
σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της Αποθήκης του
Δήμου Μυκόνου
- Τη με αριθμ. 185/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου με την
οποία έχει οριστεί η επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και
αξιολόγησης.
- Τη με αρ. 187/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου
Προκηρύσσει
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική και για τη μίσθωση ακινήτου από
το Δήμο μας, στο οποίο θα εγκατασταθεί η Αποθήκη του Δήμου Μυκόνου και

ΑΔΑ: 6Π85ΩΚΚ-ΤΤΠ

ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας
στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου από 11-11-2015, ημέρα Τετάρτη έως 0212-2015, ημέρα Τετάρτη αίτηση στο όνομα του ιδιοκτήτη στην οποία θα
περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα νόμιμα έγγραφα αυτού ως
ορίζονται στο κείμενο της πλήρους διακήρυξης.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει μεταξύ του κρινόμενου ως καταλληλότερου
από την αρμόδια επιτροπή.
Ο διαγωνισμός θα γίνει μετά από πρόσκληση στους ιδιοκτήτες των οποίων
τα ακίνητα θα κριθούν ως κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου
καταλληλότητας.
Περιγραφή του μισθίου:
Το μίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου
Μυκόνου και σε απόσταση μικρότερη των 5 (πέντε) χιλιομέτρων από τις κεντρικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Μυκόνου (κτίριο Βοϊνόβιτς, Παραλία Χώρας Μυκόνου).
Το μίσθιο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο ή υπόγειο χώρο κατ’ ελάχιστον 400
(τετρακόσια)

τετραγωνικά

μέτρα

(τ.μ)

και

κατά

μέγιστο

600

(εξακόσια)

τετραγωνικά μέτρα (τ.μ). Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη πόρτα για
είσοδο φορτηγού, να διαθέτει επίσης, αυλή, η οποία να είναι περίκλειστη για να
είναι ασφαλής, καθώς επίσης αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και
αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η κτιριακή συσχέτιση του διοικητικού έργου σε συνδυασμό με τα κριτήρια
ανθρωπομετρίας,

εργονομίας,

λειτουργικότητας

και

ασφάλειας,

ώστε

να

εξυπηρετείται η ασφαλής και ακώλυτη λειτουργία των διακινούμενων και του
εξοπλισμού, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση.
Διάρκεια Μίσθωσης :
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) έτη (αρθ.4 Ν.3130/03). Η
μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την
αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
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Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα από τον κ. Μιχαήλ Ασημομύτη Στάη στο τηλέφωνο 2289025639, εσωτερικό 3.
Η ΔΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ

Ειρήνη Ι. Γρυπάρη
Αντιδήμαρχος Μυκόνου

