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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας (Νο 2/2021) 

για την εκμίσθωση κατοικίας 60τμ, επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο Βοιωτίας (Αρ. κατοικίας 008) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατοικία) 

που περιγράφεται παρακάτω: 

Επιφάνεια: 60 τμ 

Πόλη: Αλίαρτος 

Δήμος: Αλιάρτου - Θεσπιέων  

Οδός: 25ης Μαρτίου 

Είδος: κατοικία   

Κατοικία 60 τ.μ., ισόγειο, χωριστή κουζίνα, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση.  

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. 
 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 29/7/2021 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:30 έως 13:30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.  

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 05/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 

11:30 έως 13:30.  

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοικοι – δημότες του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Οι συμμετέχοντες μαζί με την 

προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της 

διακήρυξης. 
 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση του προαναφερόμενου ακινήτου, ορίζεται στο ποσό των ογδόντα 

ευρώ (80,00 €), μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμων προσαυξήσεων. 
 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 

96,00 ευρώ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 15. 
 

Αναλυτικά η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης – ΑΔΑ: ΨΝ9ΝΩΨ4-ΟΛ3. 
 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, καθημερινά 09:00 – 14:00 Διεύθυνση Λ. Αθηνών 

– Αλίαρτος – Βοιωτίας, Τηλέφωνο: 22683-50224. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται 

στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Γεώργιος Π. Ντασιώτης 
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