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Ο Αντιδήμαρχος Πρέβεζας

Διακηρύτει  ότι:

Εκτίθεται  σε  πλειοδοτική  φανερή  και  προφορική  δημοπρασία,  η
εκμίσθωση  των  παρακάτω  αγροτεμαχίων,  καλλιεργήσιμης  γης,  που
βρίσκονται στη θέση  «ΒΑΛΤΑΚΗ», στην Κοινότητα  Φλαμπούρων , Δημ.
Ενότητας Πρέβεζας ,  Δήμου Πρέβεζας:

 έκταση 56 στρεμμάτων στη θέση  ΒΑΛΤΑΚΗ (1),

 έκταση 37 στρεμμάτων στη θέση  ΒΑΛΤΑΚΗ (2),

 έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση  ΒΑΛΤΑΚΗ (3),

 έκταση 31 στρεμμάτων στη θέση  ΒΑΛΤΑΚΗ (4),

Το   κατώτατο   όριο   μίσθωσης  για  τα  ανωτέρω  αγροτεμάχια,  θα
ανέρχεται στο ποσό των 15,50  € το στρέμμα ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο
(1%) ετησίως επί του τελευταίου μισθώματος .        

Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  την  3η Δεκεμβρίου  2021,  ημέρα
Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας ,
ενώπιον της αρμόδιας   επιτροπής, ως εξής:

 Θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (1) ώρα 10.00-10.15
 Θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (2) ώρα 10.15-10.30
 Θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (3) ώρα 10.30-10.45
 Θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (4) ώρα 10.45-11.00

Η  διάρκεια  της  εκμίσθωσης  ορίζεται  σε  έξι  (6)   έτη  και  αρχίζει  με  την
υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα προσκομίσουν  εγγυητική επιστολή, η οποία
θα διαμορφώνεται ως εξής:
-για τη θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (1)  520,80 €
-για τη θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (2)  344,10 €
-για τη θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (3)  279,00 €
-για τη θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (4)  288,30 €

Επίσης  θα  προσκομίσουν  δημοτική  και  φορολογική  ενημερότητα.  Ο
εγγυητής επίσης θα καταθέσει δημοτική και φορολογική ενημερότητα. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονος την πρώτη φορά, θα επαναληφθεί 
την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και τις αντίστοιχες ώρες που
αναφέρθηκαν παραπάνω.



Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του
Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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