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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 
για την μίσθωση ακινήτου 

για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης  
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί 

ως χώρος γραφείων για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου . 

Το ακίνητο πρέπει Το μίσθιο πρέπει: 

 να βρίσκεται στη περιοχή του βόρειου κόμβου εισόδου στην πόλη της Ν. 

Ορεστιάδας, του κάθετου άξονα, της Εγνατίας οδού, με εύκολη πρόσβαση επί της 

παλαιάς οδού Ορεστιάδας Σάκου ή του νέου κάθετου άξονα. 

 να έχει έκταση από 150 έως 450 τετραγωνικά μέτρα 

 να είναι σε ισόγειο,  

 να είναι χωρισμένο ή να δύναται να χωριστεί σε δύο (2) χώρους, έναν (1) για 

χρήση γραφείου και συγκέντρωσης εργατών και έναν (1) για αποθήκη, ο χώρος της 

αποθήκης να έχει εύκολη πρόσβαση για μεταφορά αντικειμένων, π.χ. καρότσι 

μεταφορά, σκούπες, σακούλες απορριμμάτων, κ.ά.. 

 να υπάρχει χώρος προσωρινής στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου αλλά και των 

Ι.Χ. των εργαζομένων. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.  

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευμένες από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη,  αποστέλλονται στην 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και 

παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η 

οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερομένων 

ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, 

συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των 

προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην 

έκθεση.  

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις 

ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00, από το γραφείο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας, 

Αρμόδιος: Μητούση Ζαφειρώ, Βασ.Κωνσταντίνου 11 Ορεστιάδα, τηλέφωνο 

2552350366. 

 

                                                                   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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