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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 Δ/νση:               Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
 Τ.Κ  :                 15124 Μαρούσι
Πληροφορίες:   Ε. Δέδε
Τηλ. :                  213-2038097       ΠΡΟΣ:
E-mail:               dede@maroussi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΙΝΤΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

                                                                             (Σοφία Παραστατίδη πληρεξούσια 

                                                                              δικηγόρο).

Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας, διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη 

μίσθωση ακινήτου - οικοπέδου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον 

τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Έχοντας υπόψη:
- Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/1981.

- Την με αριθμ.10/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η ως άνω μίσθωση

- Την με αριθμ. 56/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

«Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση 

οικοπέδου - ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των 
αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων».

- Το με αριθμ. πρωτ. 67187/21 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης – 

Καταλληλότητας.
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- Την με αριθμ. 207/21 Απόφαση Δημάρχου.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Την ιδιοκτήτρια του ακινήτου «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΙΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδήλωσε 

ενδιαφέρον για τη μίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου του ακινήτου στη Διεύθυνση, 

11ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και περικλείεται από τις οδούς 

Οδυσσέως και Κεφαλληνίας εντός του υπ’αριθμ.Β1 Οικοδομικού Τετραγώνου, το 

οποίο σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 67187/21 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης - 

Καταλληλότητας κρίθηκε ότι είναι κατάλληλο για τον σκοπό που το προορίζει ο 

Δήμος, να παραστεί στη φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 

56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 

12.00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για να συμμετάσχετε στην 

προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση 

από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού 

Κώδικα.

                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                  ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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