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                                           ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ο  ∆ήµαρχος  Ζηρού 

 

δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι  ό τ ι: 

 

1. Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση 6331,00 

τετραγωνικών µέτρων δηµοτικής έκτασης  που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα                

Ριζοβουνίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας στη θέση «Γιακουλι» 

κτηµατικής περιφέρειας του  ∆ήµου  Ζηρού. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον 

της επί των δηµοπρασιών επιτροπής που συστήθηκε µε την υπ. αριθµ 244/2015 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

270/1981.Λαµβάνοντας υπόψη την υπ. αριθµ 218/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και την υπ.αριθµ81/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί 

καθορισµού των όρων δηµοπράτησης .Η διάρκεια εκµίσθωσης είναι 

εικοσιπενταετής ( 25 ) και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

2.  Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα στη Φιλιππιάδα                 

στις 11/07/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10:00 π.µ. µέχρι 10:30 π.µ. ενώπιον 

των µελών της επί των δηµοπρασιών επιτροπής του ∆ήµου. 

 

3.  Ως πρώτη προσφορά ορίζεται  το ποσό των  είκοσι (20) ευρώ  ανά στρέµµα  

ετησίως . 

 

4.Κάθε  ένας κτηνοτρόφος µόνιµος κάτοικος της τοπικής κοινότητας  που γίνεται 

η εκµίσθωση του ∆ήµου Ζηρού  θα έχει δικαίωµα να πλειοδοτήσει για 

εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση  κτηνοτροφικής  µονάδας 

 

5.  Τα ετήσια µισθώµατα θα  καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στην Ταµειακή 

Υπηρεσία του ∆ήµου  Ζηρού µέχρι 31 ∆εκεµβρίου  κάθε οικονοµικού έτους. 

 

6.Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία οφείλει: α) να µην είναι 

οφειλέτης του ∆ήµου και του ∆ηµοσίου για οποιαδήποτε αιτία , β) να 

προσκοµίσει  εγγυητική επιστολή  ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 



ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου µε το 1/10 της εν τη διακηρύξει  

οριζόµενης πρώτης προσφοράς, ήτοι: ποσού 13,00 ευρώ, για                        

6.331,00  τετραγωνικά µέτρα γ) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα 

υπογράφει και τα πρακτικά της δηµοπρασίας. 

 

7.  Αν κάποιος  πλειοδοτεί για λογαριασµό  άλλου , θα πρέπει να δηλώσει αυτό 

προς την επί των δηµοπρασιών επιτροπή   πριν την έναρξη  της δηµοπρασίας 

παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο. 

 

8. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα. Η 

δέσµευση αυτή µεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από του πρώτου εις τους 

επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

 

9. Ο τελευταίος   πλειοδότης     υποχρεούται   εντός    10   ηµερών    από    της   

κοινοποίησης  της     απόφασης    σ αυτόν    µε   αποδεικτικό   περί  

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως  του αποτελέσµατος  της    δηµοπρασίας   και    προ     

της    συντάξεως    και    υπογραφής   του    συµβολαίου  ή της       παραδόσεως    

του   ακινήτου , να   καταβάλλει    ολόκληρο  το επιτευχθέν δια της δηµοπρασίας   

τίµηµα στο Ταµείο  του    ∆ήµου. Σε  διαφορετική   περίπτωση  η κατατεθείσα 

εγγύηση καταπίπτει   υπέρ   του   ∆ήµου   άνευ    δικαστικής  παρέµβασης   το δε 

ακίνητο παραµένει ως έχει ή  επαναδηµοπρατείται. 

 

10. Η επί των δηµοπρασιών επιτροπή έχει το δικαίωµα αποκλεισµού κάποιου από 

την δηµοπρασία,  ως µη πληρούντος τους εν διακηρύξει όρους ή µη 

παρουσιάζοντας  στην επιτροπή αξιόχρεο εγγυητή ή θεωρηθεί ότι η οικονοµική 

του κατάσταση δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στην εκµίσθωση του 

δηµοπρατουµένου ακινήτου. Ο αποκλεισµός απαραιτήτως θα πρέπει να γραφτεί 

στα   πρακτικά. 

 

11.Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από  την επί των 

δηµοπρασιών  επιτροπή  τον πλειοδότη και εγγυητή αυτού. 

 

12.Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί επί 10ήµερο στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Φιλιππιάδας (∆ηµαρχείο) και στο 

Κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Ριζοβουνίου. Να αναρτηθεί  στο διαδίκτυο 

(www.diavgeia.gov.gr) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να 

δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (dimoszirou.gr). 

 

              

                                                                                                                  Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

                                                                                                            Καλαντζής   Νικόλαος 
 

                 
 

                                                                                       


