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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ
Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση
του Δημοτικού ακινήτου όπου στεγάζεται το πρακτορείο ΚΤΕΛ Πρέβεζας μαζί με το
δημοτικό χώρο (πάρκινγκ) αυτού που βρίσκεται στην πόλη της Φιλιππιάδας σύμφωνα με
τους όρους της αριθμ.πρωτ. 8343/2021 Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στην Κοινότητα Φιλιππιάδας , έχει εμβαδόν 35 τ.μ.
και 290 τ.μ εφαπτόμενος ανοικτός χώρος και θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη .
Τα λοιπά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Φιλιππιάδας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10πμ έως 11πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών όπως έχει ορισθεί με την
214/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί ή
αποβεί άγονη αυτή θα επαναληφθεί αφού πρώτα επανακαθορισθεί και δημοσιευθεί όπως
ο νόμος ορίζει με νέα διακήρυξη του Δημάρχου στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους
δημοπράτησης.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης από την διακήρυξη ώρα ,
εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές . Για τη συνέχιση της δημοπρασίας
πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διαγωνισμού και η απόφαση
καταχωρείται στα πρακτικά .
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 .
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Δήμο Ζηρού - Δημαρχιακό Κατάστημα - Πλατεία Γ. Γεννηματά Φιλιππιάδα, στο Γραφείο
Εσόδων του Δήμου Ζηρού, από την υπάλληλο του Δήμου, Ευαγγέλου Αναστασία
(τηλ.επικ.2683360636 & 2683360600) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.dimoszirou.gr και στo διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr ).
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