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  ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ     
          

   ΑΓΑ:  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ &  
ΚΟΙΝΧΦΔΛΧΝ ΠΔΡΙΟΤΙΧΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ 
ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Ασηοηελές Γραθείο Ημαθίας 
 
Σαρ. Γ/λζε     : Αλη. Κακάξα 13 
Σαρ. Κψδηθαο      : 591 32 
Πιεξνθνξίεο     : Α.Σζηγγελφπνπινο 
Σειέθσλν     : 23313-54320 
Σειενκνηνηππία   : 23313-54324 
Ηιεθηξ. Γ/λζε: ktimimath@2870.syzefxis.gov.gr 

 

 

Θεζζαινλίθε  21-9-2016 
Αξ. Πξση.:  16231 
 
   
         ΠΡΟ: 
 Όπως ο πίνακας αποδεκηών 

 
 

ΚΟΙΝ.: 
 

     
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Β’ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ 
Περιθερειακής Γιεύθσνζης Γημόζιας Περιοσζίας Μακεδονίας Θράκης 

Γιακηρύζζει όηι: 
 

 Σην 4η  Οκηωβρίοσ, ημέρα Σρίηη και ώρα  10-11 π.μ., ζηα Γξαθεία ηνπ Απηνηεινχο 
Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Ηκαζίαο (πξψελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ηκαζίαο- Αλησλίνπ Κακάξα 
13- 1νο φξνθνο –ΒΔΡΟΙΑ) ζα δηελεξγεζεί ε Β’  Δπαλαιεπηηθή κεηνδνηηθή δεκνπξαζία κίζζσζεο 
αθηλήηνπ θαηάιιεινπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γαζαρτείοσ Νάοσζας  Π.Δ. Ημαθίας, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΔΚ 76/η.Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ππφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφ 13-06-2016 αξρηθήο καο δηαθήξπμεο (ΑΓΑ: ΧΒ05Η-Ξ1Φ). 

Σν πξνζθεξφκελν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ρψξνπο ζπλνιηθήο  κηθηήο επηθάλεηαο  259 
η.κ. (εμαηξνπκέλσλ ησλ ρψξσλ θιηκαθνζηαζίσλ, αλειθπζηήξσλ, πιαηχζθαισλ θαη θνηλνρξήζησλ 
δηαδξφκσλ) θαη ζπλνιηθήο  σθέιηκεο  επηθάλεηαο 207 η.κ.  εθ ηεο νπνίαο  132 η.κ. γηα 
γξαθεηαθνχο ρψξνπο  θαη 75 η.κ. γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη  ρψξνπο αξρείσλ, νη νπνίνη 
κπνξεί λα είλαη θαη ππφγεηνη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο 
απφ άπνςε θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, κέζσλ ζθίαζεο, ζέξκαλζεο, ςχμεο / θιηκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Σν αθίλεην πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα  βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο  
Νάνπζαο. 
Πξέπεη  λα   είλαη απνπεξαησκέλν ή εκηηειέο ή ππφ αλέγεξζε θαη λα παξαδνζεί  έηνηκν γηα ρξήζε 
ζην Γεκφζην κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απφθαζε έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο 
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δεκνπξαζίαο θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο. 
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη 12 έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην. 
Ανώηαηο όριο μηνιαίοσ μιζθώμαηος ορίζεηαι ηο ποζό ηων πενηακοζίων εσρώ   

(500,00€). Σν κίζζσκα πνπ ηειηθά ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα 
κία ηξηεηία θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο κίζζσζεο 
θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 
δσδεθακήλνπ, φπσο απηή ε κεηαβνιή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 
(ΔΛ.ΣΑΣ.). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην 
Απηνηειέο Γξαθείν Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Ηκαζίαο ζην ηειέθσλν 2331354300 ή κε ην Γαζαξρείν 
Νάνπζαο ζην ηειέθσλν 2332022280. 
Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα 
(https://diavgeia.gov.gr/) (ΑΓΑ: ΧΒ05Η-Ξ1Φ), ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 
Πεξηνπζίαο (www.gspp.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
(www.damt.gov.gr)   

 

       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο 
        Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
        α.α 
 

 Δζωηερική διανομή :   Σμήμα Γ’ 

     
                    ΘΔΟΓ.-ΑΡΙΣ. Ι. ΣΑΟΤΛΑ 

                   ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
 

1) ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΝΑΟΤΑ 
Γ. Γελλεκαηά 22 

592 00 ΝΑΟΤΑ 

(γηα άκεζε ηνηρνθφιιεζε θαη απνζηνιή απνδεηθηηθνχ ζηελ Τπεξεζία καο) 
 

2) ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Πιαηεία Γεκαξρίαο 30 
592 00 ΝΑΟΤΑ 

(γηα άκεζε ηνηρνθφιιεζε θαη απνζηνιή απνδεηθηηθνχ ζηελ Τπεξεζία καο) 
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