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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΓΑΗ ΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ  

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Έσονταρ ςπότιν : 

- Σν Π.Δ. 270/81  (αξ. 1).  

- Σν Ν. 3463/2006. 

- Σν Ν. 3852/2010 (αξ. 72). 

- 185/2014 θαη 186/2014 γηα ην 2015 θαη 195/2015 θαη 196/2015 γηα ην 2016 Απνθάζεηο 

ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ. 

- Σε κε αξ. 234/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ  

πεξί ηεο έγθξηζεο ηωλ όξωλ δηαθήξπμεο. 

       Πποκηπύσσει   

Επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ Μίζζωζε 

Αθηλήηνπ από ην Δήκν καο, ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

τος ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ θαη  

ΚΑΛΕΙ 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όπωο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ 

από ηεο δεκνζηεύζεωο ηεο δηαθήξπμεο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαηαζέηνληαο 

ζην πξωηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ ηελ 6η τος μηνόρ Ιοςνίος τος έτοςρ 2016, 
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ημέπα Δεςτέπα και από ώπα 11:00 π. μ. έυρ 12:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσηρ τυν 

πποσυοπών), ενώπιον τηρ επιτποπήρ τος άπθπος 1 τος Π.Δ. 270/81 θαηαζέηνληαο 

θαη όια ηα λόκηκα έγγξαθα απηνύ ωο νξίδνληαη ζην θείκελν ηεο πιήξνπο 

δηαθήξπμεο.  

Η κίζζωζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηεο ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ηνπ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ζα γίλεη κεηαμύ ηνπ θξηλόκελνπ ωο θαηαιιειόηεξνπ από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ 

Σν   µίζζην   ζα   πξέπεη   λα   βξίζθεηαη   εληόο   ηωλ   νξίωλ   ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο 
Μπθνλίωλ.  Σν µίζζην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζόγεην ρώξν θαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 
200µ2 (δηαθνζίωλ ηεηξαγωληθώλ  µέηξωλ)  απνζεθεπηηθό  ρώξν  (ζε  ππόγεην  ή  ηζόγεην) 
πιένλ ηνπιάρηζηνλ 200µ2 (δηαθνζίωλ  ηεηξαγωληθώλ  µέηξωλ) ρώξωλ  γξαθείωλ  ζην 
ηζόγεην. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ρώξν ζηάζµεπζεο, λα εμαζθαιίδεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε 
ηωλ δεµνηώλ θαη ε εύξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ ∆ήµνπ, λα δηαζέηεη πξόζβαζε ζε ΑΜΕΑ θαη 
ζηελ πεξίπηωζε πνπ  δελ  πθίζηαηαη  λα  ππάξρεη  ε  δπλαηόηεηα  πξνζαξµνγήο.  Να  
δηαζέηεη  απηόλνµε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαζώο θαη απηόλνµν δίθηπν ύδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο. Η θηηξηαθή ζπζρέηηζε ηνπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζε ζπλδπαζµό µε ηα θξηηήξηα 
αλζξωπνµεηξίαο, εξγνλνµίαο, ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο ώζηε λα εμππεξεηείηαη ε 
αζθαιήο θαη   αθώιπηε ιεηηνπξγία   ηωλ δηαθηλνύµελωλ θαη   ηνπ εμνπιηζµνύ,   ζα 
απνηειέζνπλ ζεµαληηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ αμηνιόγεζε.   
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ 

Η δηάξθεηα µίζζωζεο νξίδεηαη ζε 3 (ηξία) έηε κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο επηπιένλ 3 
(ηξηώλ) εηώλ θαηόπηλ απνθάζεωο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Η µίζζωζε αξρίδεη από ηελ 
εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο ζύµβαζεο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εµεξνµελία παξέιεπζεο 
ηνπ ρξόλνπ µίζζωζεο. 
   

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα παίξλνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηνλ Δήκν Μπθόλνπ ζηα 

ηειέθωλα 2289023261 θαη 2289022201. 

 

 

         Κυνσταντίνορ Π. Κοςκάρ 

                                                                Δήμαπσορ Μςκόνος 
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