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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

Έχοντας υπ’όψιν:  
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), όπως ισχύει
β) τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει
γ) τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως ισχύει
δ) την υπ’αριθμ.22/196/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας 
μίσθωσης ακινήτου για περίθαλψη- φιλοξενία αδέσποτων ζώων
ε) την υπ’αριθμ.27/329/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού 
όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για περίθαλψη- 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων,

Διακηρύττει

    Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από 
το Δήμο μας, στην έδρα του Δήμου Κορινθίων, στην Κόρινθο και ειδικότερα στη 
Βιομηχανική – Βιοτεχνική περιοχή βόρεια του Αυτοκινητόδρομου [Ζώνη Ζ7α του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Κορινθίων, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την 
αριθμ. 19379/1207/2013 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΦΕΚ ΑΠΠ/255/5.7.2013)] στο 
οποίο θα στεγαστεί και θα λειτουργήσει Δημοτική πανσιόν φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων, με κτηνιατρείο.

Περιγραφή του μισθίου :
Το μίσθιο πρέπει:

• να βρίσκεται στην Κόρινθο και ειδικότερα στη Βιομηχανική – Βιοτεχνική 
περιοχή βόρεια του Αυτοκινητόδρομου [Ζώνη Ζ7α του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου της Δ.Ε. Κορινθίων, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την αριθμ. 
19379/1207/2013 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΦΕΚ ΑΠΠ/255/5.7.2013)], 

• να έχει έκταση από τέσσερα (4) έως έξι (6) στρέμματα, 
• να έχει πρόσωπο σε υφιστάμενο δρόμο, και 
• να πληροί τους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης σε 

συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο ΓΠΣ. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού.  Η διάρκεια της μίσθωσης δύναται να παραταθεί, 
κατόπιν συμφωνίας αμφοτέρων των μισθωτή και εκμισθωτή, με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων.  
Σαv μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόvια της μίσθωσης, oρίζεται και θα 
καταβάλλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει με την προσφορά 
του: 

• Ταυτότητα του φυσικού προσώπου
• Αντίγραφο Ε9 και Συμβόλαιο αγοράς ή κάποιο άλλο τίτλο, που να αποδεικνύει 

την κυριότητα του ακινήτου
• Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες εξαρτημένες από ΕΓΣΑ' 
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   Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, 
Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Κότσαλου Βενετία, 
τηλ.: 27413 61021, 61099.
Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Κορινθίων:www.korinthos.gr .
 
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 28-07-2021 ημέρα Τετάρτη, 
προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω 
δημοπρασία, στην Γραμματεία Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, 
«Υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής, για την Δημοπρασία μίσθωσης Ακινήτου για την 
περίθαλψη- φιλοξενία αδέσποτων ζώων ». 

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΚΚοορριιννθθίίωωνν

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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