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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής  διακηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση 

ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων, 

σύμφωνα με την αρ.165/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΦΤΧΩ6Υ-ΞΗΑ), με 

σκοπό τη διενέργεια Δημόσιας Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση αυτή.  

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει: 

- ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων 53,00 τ.μ. κατ’ ελάχιστον στο Ισόγειο. Στα 

τετραγωνικά αυτά δεν προσμετρούνται κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα, 

κοινόχρηστοι διάδρομοι και κεντρικές είσοδοι.  

- να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, παρακείμενο ή το δυνατόν 

πλησιέστερα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων, αρ. 415-417). Το προς μίσθωση 

ακίνητο πρέπει να καλύπτει τις ζητούμενες ανάγκες του Δήμου για χρήση γραφείων - 

καταστημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Ο Δήμος καλεί σε πρώτη φάση τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές 

ακινήτων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με τους 

όρους της αναλυτικής διακήρυξης, πλην του τιμήματος. 

Οι έγγραφες προσφορές θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. 

Μεσογείων, αρ. 415-417 τ.κ. 15343) υπόψη Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

Η Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1, παρ.1 του Π.Δ. 

270/1981 σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθούν με απόφαση του Δημάρχου Αγίας 

Παρασκευής, μεταξύ των ακινήτων που στην πρώτη φάση θα έχουν κριθεί κατάλληλα, με 

βάση τους όρους της διακήρυξης, από την Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 

Εκτίμησης Καταλληλότητας των Ακινήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους της Διακήρυξης  στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής: 

www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis 

και τον διαδικτυακό τόπο 

http://www.diavgeia.gov.gr/                                                           
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