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ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 

Διακηρύσσει  ότι: 

 

Εκτίθενται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η παραχώρηση απλής χρήσης όχθης 

της Λίμνης Ζηρού, εμβαδού 500τμ για την τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών και υδάτινων, μη 

μηχανοκίνητων , μέσων αναψυχής (κανόε καγιάκ). Η παραχώρηση θα πραγματοποιηθεί με την 

διαδικασία της δημοπρασίας και σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα  με τα οριζόμενα στο Ν. 

2971/01 και τις αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β΄)ΚΥΑ, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 49552 ΕΞ 2022 ( ΦΕΚ 1952/19.4.2022)  και ισχύουν και με την οποία 

καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Φιλιππιάδα στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Ζηρού την   

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022  και ώρα  10:00 έως 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

Δημοπρασιών του Δήμου Ζηρού όπως έχει ορισθεί με την 139/2021 απόφαση ΔΣ . 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο 

ενώπιον της επί των δημοπρασιών επιτροπής που συστήθηκε με την 139/2021 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

4.4 Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται  Έλληνες πολίτες και πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με την προϋπόθεση ότι θα έχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής και 

Κάρτα εργασίας). 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας 

δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και 

δανείων γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 

δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, 

Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ίση με 10% επί του 
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ορίου της αρχικής προσφοράς εκάστης περιπτώσεως, ήτοι το ποσό των πενήντα  ευρώ (50,00€) 

που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω 

ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της 

μισθωτικής περιόδου και την παράλληλη εξόφληση του μισθώματος. 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς του ανταλλάγματος ορίζεται στο ποσό των 500,00€ για 

την έκταση των 500τμ ( 1,00€/τμ) 

Πληροφορίες και επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  γραφείο Εσόδων 2
ο
 όροφο 

γραφείο 6, στα τηλέφωνα 2683360636, κ. Ευαγγέλου Αναστασία 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας.  

 

         

Ο Δήμαρχος  

 

Νικόλαος Καλαντζής 
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