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Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την
μίσθωση ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των δημοτικών παρατάξεων
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 6504/2020
Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Φιλιππιάδα ,να είναι μία (1) αίθουσα
εμβαδού περίπου 40,00 – 50,00 τ.μ., όσο το δυνατόν σε κοντινότερη απόσταση από το
Δημαρχείο Ζηρού για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, να είναι σε άριστη
κατάσταση ,να πληροί τους όρους υγιεινής και όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Τα
λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του
Δήμο Ζηρού εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)ημερών από την τελευταία
δημοσίευση, ήτοι από τις 9/7/2020 μέχρι και τις 16/07/2020, στο Δημοτικό κατάστημα
(Πλατεία Γ. Γεννηματά, Φιλιππιάδα) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο
εκπρόσωπό του και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσεται δε σχετική
έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός
ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής της
δημοπρασίας, φανερής, προφορικής και μειοδοτικής, που θα διεξαχθεί ενώπιον της επί των
δημοπρασιών αρμόδιας επιτροπής, καλώντας εγγράφως (με απόδειξη παραλαβής) να
λάβουν μέρος στην δημοπρασία μόνο οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
«κατάλληλα» από την επιτροπή καταλληλότητας .
Η παρούσα θα δημοσιευτεί , με τοιχοκολλήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, στα κεντρικότερα μέρη της πόλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε
μια τοπική εφημερίδα .Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα της παρούσας διακήρυξης.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Δήμο Ζηρού - Δημαρχιακό Κατάστημα - Πλατεία Γ. Γεννηματά Φιλιππιάδα, στην Οικονομική
υπηρεσία του Δήμου, από την υπάλληλο του Δήμου, Ράπτη Β.(τηλ.επικ.2683360639 &
2683360600) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoszirou.gr και
στo διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr).
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