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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 
Ραφήνα – 19009 
 

                          Ραφήνα,   13  Δεκεμβρίου 2022 
 Αρ. Πρωτ.:    25671   

  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
για την εκτέλεση της δαπάνης : «Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τοπικής Κοινότητας 

Ραφήνας» 

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου 

Διακηρύσσει 

τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας για την εκμίσθωση των παρακάτω 
δημοτικών εκτάσεων :  

Α/Α ΘΕΣΗ  

ΕΚΤΑΣΗ 1 Το υπ΄αριθμ.ΚΑΕΚ 051275708199 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 2,26/ στρέμματα με ημιτελές κτίριο επιφάνειας 370μ2 
Διάρκεια μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα παράτασης 2 ετών (5+2).  

ΕΚΤΑΣΗ 2 Τμήμα του υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ  051275708202 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 7,90/ στρέμματα Διάρκεια μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα 
παράτασης 2 ετών (5+2). 

ΕΚΤΑΣΗ 3  Τμήμα του υπ΄αριθμ.ΚΑΕΚ 051275301012 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 2,54/ στρέμματα. Διάρκεια μίσθωσης 2 έτη με δυνατότητα 
παράτασης 1 έτους (2+1). 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν πρόταση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα 
Ραφήνας-Πικερμίου επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12 στη Ραφήνα,  από την αρμόδια 
Επιτροπή στις 09/01/2023 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. Κατάθεση και έλεγχος 
δικαιολογητικών 9:30π.μ.-10:00π.μ.    

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας : 

H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε μία φάση (στάδιο) ως εξής:  
 Α΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.  
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Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης και ορίζεται ως κάτωθι: 
Α/Α ΘΕΣΗ  
ΕΚΤΑΣΗ 1 Το υπ΄αριθμ.ΚΑΕΚ 051275708199 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 2,26/ στρέμματα με ημιτελές κτίριο επιφάνειας 370μ2 
Διάρκεια μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα παράτασης 2 ετών (5+2).  
ΕΚΤΑΣΗ 2 Τμήμα του υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ  051275708202 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 7,90/ στρέμματα Διάρκεια μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα 
παράτασης 2 ετών (5+2). 
ΕΚΤΑΣΗ 3  Τμήμα του υπ΄αριθμ.ΚΑΕΚ 051275301012 αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟι» της Τ.Κ  Ραφήνας 2,54/ στρέμματα. Διάρκεια μίσθωσης 2 έτη με δυνατότητα 
παράτασης 1 έτους (2+1). 
 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου με έδρα 
την Ραφήνα εργάσιμες ημέρες και ώρες – υπάλληλος κ. Σκλιά Βασιλική τηλ.2294321001 όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν την σχετική διακήρυξη. 

         
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 
 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 


