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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

∆ιακήρυξης  δηµοπρασίας 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

∆ιακηρύσσει ότι: 

 Σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στην απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Κόνιτσας αριθµός 101/10-07-2013 [Α∆Α:ΒΛΒΠΩΛ4-9ΤΝ], 

εκτίθεται σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στην 

θέση «Μουτουκάλα», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φούρκας του ∆ήµου 

Κόνιτσας. 

Πρόκειται για την δηµοτική έκταση 10.675.38 τ.µ. στη θέση «Μουτουκάλα» της 

Τοπικής Κοινότητας Φούρκας όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

ηµεροµηνία Ιούνιος 2013 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός κ. Γκούντας 

Απόστολος.  

  Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 19-Αυγούστου-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και από 

ώρα 12:00 µέχρι 13:00, στα γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας (αίθουσα συνεδριάσεων 

∆ηµοτικού Συµβουλίου- 2ος Όροφος),  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

δηµοπρασιών. 

  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό 

των εκατό ευρώ (100,00 €) 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν εγγύηση συµµετοχής ποσού € 

10,00 σε εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή σε γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, βάσει του ∆.Κ.Κ. έχουν κατά πρώτον  

οι δηµότες της Τοπικής Κοινότητας «Φούρκας», σε περίπτωση δε µη 

εµφανισθέντων τοιούτων δικαιούνται συµµετοχής οι δηµότες των λοιπών Τοπικών 

Κοινοτήτων  του ∆ήµου. 
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Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια έτη και αρχίζει από 

την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µισθώσεως και λήγει την αντίστοιχη 

ηµεροµηνία του έτους 2033. 

  Σε περίπτωση  που η δηµοπρασία  αποβεί άγονος θα διεξαχθεί την επόµενη 

∆ευτέρα (26-08-2013) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση 

των όρων της αναλυτικής διακήρυξης από τον ∆ήµο Κόνιτσας, αρµόδιος υπάλληλος 

κ. Τάσιος Σωτήριος τηλέφωνο 2655360309, email: stasios@konitsa.gr  τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσω της ιστοσελίδας www.konitsa.gr  

 
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας 

 
 
 
 

Γαργάλας Παναγιώτης 
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