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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 4992 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 

δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι   ό τ ι : 

 

Έχοντας υπόψη την με αριθμό 90/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, 

 

       Εκτίθενται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία: 

 1. Η προς εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης, εμβαδού 625,00 τ.μ. στη θέση «Ίσιωμα Αλογολύθαρου» ή 

«ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» , με κωδικό θέσης VNT 1117-AGIOS GEORGIOS 

RELOCATION,  της κοινότητας Αγίου Γεωργίου, Δήμου Ζηρού, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Γεωργίου, της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού προορίζεται για την 

εγκατάσταση και τοποθέτηση μηχανημάτων και κεραίας λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας και  

2. Η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης, εμβαδού 500,00 τ.μ. στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» της 

κοινότητας Θεσπρωτικού, με κωδικό θέσης VNT 1480 Thesprotiko, του  Δήμου Ζηρού  της Τοπικής 

Κοινότητας Θεσπρωτικού, της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού, του Δήμου Ζηρού προορίζεται για 

την εγκατάσταση και τοποθέτηση μηχανημάτων και κεραίας λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας . 

        Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη Φιλιππιάδα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα 

συνεδριάσεων) ενώπιον της επί των δημοπρασιών επιτροπής , την 24
η
 Ιουνίου 2022  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα από 10:00πμ έως 11:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής όπως έχει αυτή 

ορισθεί με την αριθμ. 139/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία 

αποβεί άγονη θα επαναληφθεί 5 ημέρες μετά , την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.   

1.  Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων 

σαράντα ευρώ 14.040,00€ ετησίως, για την περίπτωση (1)με κωδικό θέσης VNT 1117 

2. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων  

ευρώ 4.800,00€ ετησίως , για την περίπτωση (2)με κωδικό θέσης 1480 Θεσπρωτικό 

    

ΑΔΑ: 6ΗΡΤΩΡ0-Κ14



 

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ,ορίζεται σε εννέα (9) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή της 

οικείας σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 

1. για την περίπτωση (1) με κωδικό θέσης VNT 1117 ,εγγυητική ποσού χιλίων τετρακοσίων 

τεσσάρων ευρώ (1404,00 €) 

2. για την περίπτωση (1)με κωδικό θέσης 1480 Θεσπρωτικό , εγγυητική ποσού τετρακοσίων 

ογδόντα  ευρώ (480,00 €),  

καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από την αριθμ 4990/8.6.2022 

Διακήρυξη. 

        Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από τον Δήμο Ζηρού - Δημαρχιακό Κατάστημα - Πλατεία Γ. Γεννηματά 48200,Φιλιππιάδα, 

Γραφείο Εσόδων Δήμου Ζηρού, κ.Ευαγγέλου Αναστασία (τηλ. Επικοινωνίας  2683360636 ή 

2683360600).  

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Νικόλαος Καλαντζής 

ΑΔΑ: 6ΗΡΤΩΡ0-Κ14
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