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                Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  ΑΡ. 1293 
 ΘΕΜΑ :   Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου   για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης με διενέργεια Μειοδοτικής δημοπρασίας 
 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού 
συμβουλίου», άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» , 81, 82, 83, 84 και 272, 
όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,  άρθρο 192 
περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
55 του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/01-08-2014), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 
196 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) και ισχύει, και άρθρο 195 περί εκμίσθωσης 
καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων όπως ισχύει, 

3. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/τ. Α’/30-03-1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων, 

4. Την υπ’ αριθμ. 20336/29-08-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ (ΦΕΚ 
5143/τ.Β’/16-11-2018) με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την υπ’ αριθμ. 269/Πρακτ. 26/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ76ΩΨΟ-ΞΘΜ) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασίας κατ’ άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021,  

6. Την υπ’ αριθμ. 22/Πρακτ.2/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΑ3ΩΨΟ-ΕΜΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αλεξανδρούπολης περί Ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών 
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πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81 
όπως ισχύει, 

7. Την υπ’ αριθμ. 3392/16-11-2000 Διαπιστωτική Απόφαση Ακίνητης Περιουσίας του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης του Γ.Γ. Π.Α.Μ.Θ. από την οποία προκύπτει ότι η Δήμος έχει στην πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή του το υπ’ αριθμ. 1658 αγροτεμάχιο στη θέση Εξώπολις εμβαδού 8.200τμ, 

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22-04-2021 απόφαση της Επιτροπής «ΒΙΟΑΓΡΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης περί 
διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης (μίσθωσης) στο βιοαγρό,  

9. Την υπ’ αριθμ. 320/Πρακτ. 11/23-05-2016 Ομόφωνη Α.Δ.Σ.  περί έγκρισης του Νέου Εσωτερικού 
Κανονισμού  λειτουργίας του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

10. Το υπ’ αριθμ.14711/17-05-2021 διαβιβαστικό με το οποίο μας εστάλη η ως άνω απόφαση, το οποίο 
παρελήφθη από εμάς στις 8-06-2021, 

11. Το υπ’ αριθμ. 17493/04-06-2021 έγγραφο με το οποίο μας ζητείται να προβούμε σε διαδικασία 
ανανέωσης της μίσθωσης, 

12. Το υπ’ αριθμ. 57799/30-11-2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παράτασης Μίσθωσης Αγροτεμαχίου στην 
περιοχή Β’ Κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ με ημερομηνία λήξης στις 
8-11-2020, 

13. Την υπ’ αριθμ.7333/12-03-2021 Έκθεση Εκτίμησης του έως 8-11-2020 μισθωμένου ακινήτου 
ιδιοκτησίας Καλλίνης Κούρτη-Παπανικολοπούλου του Ιωάννη, 

14. Το υπ’ αριθμ. 19977/08-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Λειτουργίας του ΒΙΟΑΓΡΟΥ 
με το οποίο μας διαβιβάζει σχεδιάγραμμα στο οποίο υπάρχει υποδομή άρδευσης, ηλεκτρικού ρεύματος 
και χαλικόστρωσης, και παράλληλα μας αναφέρει ότι ο χώρος είναι περιφραγμένος και στο εσωτερικό 
του έχουν καθοριστεί 285 τεμάχια των 50 έως 100τ.μ. η πληρότητα των οποίων αγγίζει το 95-100% 
ενώ εκκρεμούν περί τις 70 αιτήσεις για νέους καλλιεργητές, 

15. Την υπ’ αριθμ. 76/Πρακτ. 13/14-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΜΘΩΨΟ-ΝΛΧ) ΟΜΟΦΩΝΗ Α.Δ.Σ. Δήμου 
Αλεξανδρούπολης περί έγκρισης της μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ, 

16. Το υπ’ αριθμ. 22946/26-07-2021 Αίτημα για έκδοση ΑΑΥ, 
17. Την υπ’ αριθμ. 2021/23809/02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΛΒΩΨΟ-2ΥΓ) Α.Α.Δ. 
18. Την υπ’ αριθμ. 464/Πρακτ. 33/02-08-2021 (ΑΔΑ: 6Δ5ΘΩΨΟ-ΠΦΓ) Ομόφωνη Α.Ο.Ε. περί 

έγκρισης των όρων της παρούσας, 
19. Επειδή, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας, ο Δήμος έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή 

και κατοχή σύμφωνα με τα στοιχεία της 1932 Διανομής στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή, Α. το 
υπ’ αριθμ. 1657 αγροτεμάχιο εκτάσεως 11.250τμ (75μ x 150μ) και Β. περίπου το ήμισυ του υπ’ 
αριθμ. 1658 αγροτεμαχίου (110μ  x 150μ= 16.500τμ/2=8.250τμ) που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
3392/16-11-2000 διαπιστωτική πράξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης έχει έκταση 
8.200τμ. 

20. Επειδή, υπερκαλύπτεται η Δημοτική έκταση των (11.250τμ+8.200τμ.=) 19.450τμ. και προκύπτει η 
αναγκαιότητα νέας μίσθωσης ακινήτου όμορου του Δημοτικού για το σκοπό αυτό, 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Οι δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί  στο κατάστημα 
του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η δημοπρασία, ενώπιον πάντα της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασίας θα καθοριστούν από τον Δήμαρχο. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική. 
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Α. Αντικείμενο Μίσθωσης 
Το προς μίσθωση ακίνητο  αγροτεμάχιο πρέπει να έχει εμβαδό περίπου 8.200τ.μ., στην περιοχή Β’ 
Κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και να είναι όμορο εκτάσεως των εν συνόλω 19.450τμ. που έχει με 
πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για τη λειτουργία του 
ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 

Β. Τρόπος διενεργείας δημοπρασίας 
ΙΙ. Κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας: 
 Αναφορικά με την Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμαρχος δημοσιεύει κατά τα στο 
άρθρο 4 του Π.Δ.270/81 οριζόμενα, λεπτομερή διακήρυξη, βάσει των υπό τού αρμοδίου οργάνου τού 
δήμου (δηλ. της Οικονομικής Επιτροπής) καθορισθέντων όρων, πλην του τιμήματος, καλώντας τους 
ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. Η διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας 
με τοιχοκόλληση αντιγράφου της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος που 
προορίζεται γι’ αυτό και υπογραφή σχετικού  αποδεικτικού από δύο μάρτυρες και στο δημοσιότερο 
μέρος, ήτοι στην ιστοσελίδα του δήμου. 
 Περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της 
δημοπρασίας, και σε μία  κατ’ άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ.270/81 από τις εφημερίδες της πόλης, και 
επιπροσθέτως κατ’ άρθρο 3 του Ν.3548/07 σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα εκδιδόμενη στην 
έδρα του νομού (ήτοι συνολικά σε δύο ημερήσιες) και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, δέκα 
πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 
 Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, νόμιμων κρατήσεων τελών χαρτοσήμου και λοιπών 
κρατήσεων βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 
 

 Αναφορικά με τη συμμετοχή και τα δικαιολογητικά,  οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν μέρος στη 
δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν:  
α) τίτλους κυριότητας των ακινήτων τους και τα πιστοποιητικά μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο 
Αλεξανδρούπολης και στο Εθνικό Κτηματολόγιο,  
β) τοπογραφικό διάγραμμα,   
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι Ι. έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι 
τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, ΙΙ. ότι δηλαδή, το ακίνητό τους θα παραδοθεί την συγκεκριμένη 
ημερομηνία στον Δήμο για χρήση κατάλληλο, ΙΙΙ. τους επιτρέπεται οιαδήποτε παρέμβαση εισηγηθεί 
με τεχνική της έκθεση η Τ.Υ. &ΥΔΟΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο χώρο για τη διαμόρφωσή του 
προκειμένου για τις ανάγκες της βιοκαλλιέργειεας, IV. ότι το ακίνητο τους  δεν έχει κανένα νομικό ή 
πραγματικό ελάττωμα, 
 

Επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά την ημέρα της δημοπρασίας είναι: 
1.Φωτοαντιγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 
2.Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,  
3.Δημοτική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα  του διαγωνισμού. 
 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

 Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, 
παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, 
τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών. 
 Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή 
 Να είναι σαφή και πλήρη 
 

 Κατόπιν, η Επιτροπής Λειτουργίας του ΒΙΟΑΓΡΟΥ, αφότου παραλάβει με αποδεικτικό τους 
φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων ακινήτων, προβαίνει σε επιτόπια έρευνα, κρίνει την 
καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, 
και συντάσσει  πρακτικό για την καταλληλότητα του ακινήτου.  
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     Έπειτα, η Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου παραλαμβάνει με αποδεικτικό τους 
φακέλους των ακινήτων που κρίθηκαν ως κατάλληλα και προβαίνει σε εκτίμηση αυτών. 
 

ΙΙ. Κατά την δεύτερη φάση της δημοπρασίας:  
 Καλούνται επί αποδείξει και οφείλουν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία μόνο αυτοί  που τα 
ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα στην πρώτη φάση.  
 

 Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται κατά τη δημοπρασία αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή 
με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους για δε τα νομικά πρόσωπα τους όπως ορίζεται 
κατωτέρω: 
– Για τις Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Εταιρείες από το νόμο ή άλλο εκπρόσωπο της εταιρείας που 
έχει τις σχετικές εξουσίες όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 
– Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ι.Κ.Ε από 
το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 
- Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Α.Ε από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως η ιδιότητα και οι σχετικές 
εξουσίες του αποδεικνύονται από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή  από άλλο εκπρόσωπο τους που 
εξουσιοδοτείται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό με πρακτικό του και σχετικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
– Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως η ιδιότητα και οι σχετικές 
εξουσίες του αποδεικνύονται νόμιμα ή από άλλο εκπρόσωπο του εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό 
νόμιμα από αρμόδιο όργανο. 
 Τα αναφερόμενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να προσκομιστούν ως 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά 
δικαστικής αρχής. 
 

 Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά 
εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο 
μειοδότη. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά 
της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους. 
 Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της μίσθωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια εξήντα πέντε 
ευρώ  ανά στρέμμα το χρόνο (>365,00€/έτος). 
   
Γ. Διάρκεια Μισθώσεως 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα  (4) χρόνια, θα αρχίζει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού και  θα λήγει με την παρέλευση της αντίστοιχης προθεσμίας, με δικαίωμα τετραετούς 

μονομερούς παράτασης από την πλευρά του ΔΗΜΟΥ. Σε περίπτωση παράτασης το μίσθωμα θα 

παραμείνει σταθερό. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν τη λήξη της μίσθωσης 

οποτεδήποτε κρίνει τούτο απαραίτητο αζημίως, εφόσον ειδοποιήσει προς τούτο τον εκμισθωτή έως 

και τρεις (03) μήνες πριν την αποχώρησή του. 

Δ. Προθεσμίες Καταβολής Μισθώματος 

Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται κάθε τρίμηνο, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα του 

ιδιοκτήτη του οικήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληρωμής δαπανών που ισχύουν στους ΟΤΑ. 

Ε. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 

ΣΤ. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ήμερων από της κοινοποιήσεως, η 

οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και 

υπογραφή της συμβάσεως. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα ο ιδιοκτήτης για την 
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υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Κατόπιν, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος 

του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την 

προηγουμένη. 

Ζ. Η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα από της λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών της 

προηγούμενης παραγράφου. 

Η. Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός 

και η οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια δημόσια αρχή, όσο και τους διαγωνιζόμενους, η δε παράβαση 

ουσιωδών διατάξεών της οδηγεί σε ακυρότητα της αποφάσεως με την οποία εγκρίνεται το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

Θ. Ο Δήμος ως μισθωτής μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση 

στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν: 

- Καταργηθεί ο ΒΙΟΑΓΡΟΣ. 

- Μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρημένο για το λόγο αυτό κατάλληλο ακίνητο του Δήμου. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή εγγράφως 

έως και τρεις (03) μήνες πριν την αποχώρησή του. 

Ι. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Δήμο για χρήση μέσα στο χρόνο  που 

δηλώνει στην δήλωση του Ν. 1599/86. 

Κ. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου, ο νέος ιδιοκτήτης  υποχρεούται να σεβαστεί την παρούσα 

μίσθωση. 

Λ. Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία 

κλπ σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, στον οποίο και καταβάλλονται εφεξής, μετά την 

προσκόμιση των τίτλων, τα μισθώματα. 

Μ. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ΄ ατήν 

μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν 

συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81. Αν 

δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει και αυτήν η μίσθωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, να γίνει με απευθείας ανάθεση. 

Ν. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του                                

Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα περί μισθώσεων. 

Ξ. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από το αρμόδιο Γραφείο Περιουσίας του Δήμου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00π.μ. έως 14:00μ.μ. και στα τηλέφωνα 2551064215 και 2551064218, 

καθώς επίσης και στη ιστοσελίδα του Δήμου.» 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1293/2021. 
 

   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

   Εσωτερική Διανομή 
1. Γρ. Δημάρχου 
2. Γραφείο Περιουσίας 
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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αλεξανδρούπολη, 25-08- 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 26253 
Ν Ο Μ Ο Σ       Ε  Β  Ρ  Ο  Υ    
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   1293 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ 

           για μίσθωση ακινήτου   για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ  
του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια Μειοδοτικής δημοπρασίας 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Μειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία για 4ετή μίσθωση ακινήτου για λειτουργία του 
ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να 
καταθέσουν φάκελο προσφοράς για ακίνητο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από την ημέρα δημοσίευσης και κατά τις ώρες από 08:00π.μ. έως και 14:00μ.μ. στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού 
Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68131 στην Αλεξανδρούπολη. 

 

Το προς μίσθωση ακίνητο  αγροτεμάχιο πρέπει να έχει εμβαδό περίπου 8.200τ.μ., στην περιοχή Β’ 
Κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και να είναι όμορο εκτάσεως των εν συνόλω 19.450τμ. που έχει με 
πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για τη λειτουργία του 
ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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