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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος          25-11-2022         
   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθμ.Πρωτ.       
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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) τον Ν.1080/80, όπως ισχύει
ε) την υπ’αριθμ. 34/374/2022  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου 
για λειτουργία του «Πράσινου Σημείου» του Δήμου.
στ) την υπ’αριθμ.55/732/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 
διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης του ανωτέρω χώρου, 

Διακηρύττει:
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Κορινθίων, για 
την λειτουργία «Πράσινου Σημείου».

Περιγραφή μισθίου
Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται πλησίον της πόλης της Κορίνθου, εκτός σχεδίου πόλεως, κατά 
προτίμηση άνωθεν του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Πατρών για να χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας, ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο στα οχήματα του Δήμου, όσο και στους δημότες του 
Δήμου Κορινθίων, να έχει έκταση δέκα τριών έως δέκα πέντε (13 -15) στρεμμάτων, στο οποίο θα 
τοποθετούνται κλαδέματα, χόρτα, γρασίδια και άλλα ογκώδη απορρίμματα, όπως μπάζα, έπιπλα, 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, και να διαθέτει ράμπα φόρτωσης – εκφόρτωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η αναλυτική διακήρυξη και η παρούσα περίληψη αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων: www.korinthos.gr .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. 
Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία και Καρσιώτη Ελένη, τηλ. 27413 61021 – 61099 - 61095.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

   Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 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 λειτουργία του 
«Πράσινου Σημείου» του Δήμου»  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη,  μέχρι και τις    
19-12-2022,   ημέρα Δευτέρα.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.korinthos.gr/
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