
  

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Μςηιλήνη:   31 /  10     /2020 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ       Απ. Ππωη.: Γ.Ο.Τ/34837 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

(ΔΚΜΙΘΧΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ)  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

Πποκηπύζζει πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάηω θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ.  

 

Θέζη ακινήηος  :Κοινόηηηα Πηγήρ – θέζη Κενηπική  Πλαηεία Πηγήρ.  

  

ύνοπα γύπωθεν:             : α) Κοινοηικό γπαθείο Πηγήρ β)  Κενηπική Πλαηεία Πηγήρ. 

 

    

Μίζθιο ακίνηηο  :  Κοινοηικό  Καθενείο  εμβαδού 40,00 η.μ πεπίπος. 

Απ. μεηπηηή ΓΔΗ  :  551529239  

Υπήζη ακίνηηος                : Παπαδοζιακό καθενείο              

 

 

Ημέπα, ώπα & ηόπορ : ε δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ   13/11/2020 , από ώξα 10:00 έωο 11:00  

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Μπηηιήλεο, ζην γξαθείν ηνπ Τκήκαηνο Δεκνηηθήο Πεξηνπζίαο .  

 

Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ νξίδεηαη ην πνζό ηωλ εθαηό πελήληα επξώ κεληαίωο (150 

€/κήλα).  

 

Η διάπκεια ηηρ εκμίζθωζηρ νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε  θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ κηζζωηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ εθκηζζωκέλνπ ρώξνπ. Η δηάξθεηα ηεο ωο άλω κίζζωζεο 

δύναηαι να παπαηαθεί άπαξ μέσπι έξι (6) έηη, ώζηε λα ζςμπληπωθεί καη’ ανώηαηο όπιο 

εννεαεηήρ μίζθωζη. 

 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ηων ενδιαθεπομένων ζηε δεκνπξαζία: 

 



1) Φωηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή άλλο ιζόκςπο έγγπαθο. Εθ’ όζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό 

πξόζωπν, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ όια ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απηνύ (θαηαζηαηηθό εηαηξείαο, 

ηξνπνπνηήζεηο, πηζηνπνηεηηθό Πξωηνδηθείνπ θιπ) θαζώο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, όπωο 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε Δηαθήξπμε ηνπ Δεκάξρνπ Λέζβνπ.  

2) Βεβαίωζη πεπί µη οθειλήρ ζηο Γήµο 

3) Βεβαίωζη πεπί μη οθειλήρ ζηο Γημόζιο 

4) Βεβαίωζη αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ 

5) Τπεύθςνη δήλωζη Ν. 1599/1986  ζηην οποία να αναγπάθεηαι  

α) όηι έλαβε γνώζη ηων όπων διακήπςξηρ εκμίζθωζηρ ηος ακινήηος (για ηο οποίο πλειοδοηεί) και ηοςρ 

αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα  

β) όηι έλαβε γνώζη ηος ακινήηος (για ηο οποίο πλειοδοηεί) και ηηρ καηάζηαζηρ ζηην οποία αςηό 

βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι  πλήπωρ και ανεπιθύλακηα  

γ) όηι αποδέσεηαι ηον εγγςηηή με πλήπη πποζδιοπιζηικά ζηοισεία ηος καθώρ και ηον ΑΦΜ ηος 

 δ) όηι δεν έσει καηαδικαζηεί για αδίκημα ζσεηικό με ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ηος 

δπαζηηπιόηηηαρ 

 ε) (i) για θςζικά ππόζωπα: όηι δεν έσει κηπςσθεί ζε πηώσεςζη & δεν έσει κινηθεί καη' αςηού διαδικαζία 

κήπςξηρ ζε πηώσεςζη ή (ii) για νομικά ππόζωπα: όηι δεν έσει κηπςσθεί ζε πηώσεςζη, δεν βπίζκεηαι ζε 

διαδικαζία λύζηρ/ εκκαθάπιζηρ/ αναγκαζηικήρ διασείπιζηρ, δεν έσει κινηθεί καη' αςηού διαδικαζία 

κήπςξηρ ζε πηώσεςζη/διοπιζμού εκκαθαπιζηή. 

6) Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ αλαγλωξηζκέλεο Τξάπεδαο ή γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ 

Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ, πνπ αλέξρεηαη ζην πόζν εθαηόλ νγδόληα  επξώ  (180,00 ).  

 

Ο εγγςηηήρ ππέπει να πποζκομίζει: 

 

1) Φωηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν ηζόθπξν έγγξαθν 

2) Βεβαίωζε πεξί µε νθεηιήο πξνο ηνλ Δήµν 

3) Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Δεκόζην 

4) Υπεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη έλαβε γνώζη ηων όπων ηην διακήπςξηρ και ηοςρ 

αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα και όηι έλαβε γνώζη ηος ακινήηος και ηηρ καηάζηαζηρ ζηην οποία 

αςηό βπίζκεηαι και ηην αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα  

  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο όξνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο & αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη 

από ην Σμήμα Πεπιοςζίαρ ηος Γήμος Μςηιλήνηρ (Ει. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε, 1νο όξνθνο, ηει.: 

2251350515, -579) θαη από ηηο απνθεληξωκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ζηε Δ.Ε Λνπηξνπόιεωο Θεξκήο    

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Η πιήξεο δηαθήξπμε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ 

Μπηηιήλεο ζηε δηεύζπλζε http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis. 

 

 

 

 

    

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 



 

ΚΤΣΔΛΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 


