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                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 4959/09-04-2019 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                                            
∆ΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                                  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 

                                   Περίληψη διακήρυξης  επαναληπτικής δηµοπρασίας. 

 

Ο ∆ήµαρχος Πάρου προκηρύσσει: 

« Επαναληπτική, δηµόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την εκποίηση του 

δηµοτικού ακινήτου, οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στην Αγκαιριά του ∆ήµου Πάρου, έχει 

εµβαδόν 93,53 τ.µ. µέσα στο οποίο έχει οικοδοµηθεί δεξαµενή, ανενεργή κατασκευής προ του 

έτους 1958, όπως λεπτοµερώς αποτυπώνονται σε τοπογραφικό που έχει προσαρτηθεί στην έκθεση 

εκτίµησης. 

Η προσδιορισθείσα αξία του οικοπέδου µε τη δεξαµενή, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης της 

επιτροπής  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 39.687,11  ευρώ. 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 

ογδόντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (39.687,11 €). 

  

  Η επαναληπτική δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στην Παροικία Πάρου  την  

15
η
 Απριλίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα10η έως 11

η
 πρωινή. 

 Ουδείς είναι δεκτός για τη συµµετοχή του στην δηµοπρασία αν δεν προσαγάγει, ως εγγύηση (στην 

επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας) γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, 

ποσού  ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης. 

 Η εγγυητική επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας επί της απόφασης 

έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, µε εξαίρεση της 

εγγυητική του τελευταίου πλειοδότη που επιστρέφεται µετά την υπογραφή του συµβολαίου. 

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν τη 

διενέργεια της επαναληπτικής δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Πάρου, στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του 

∆ήµου 

(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).  

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου:www.paros.gr. 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την αρµόδια υπάλληλο του ∆ήµου Πάρου, κ. 

Βασιλική Ζαµπούνη στο τηλέφωνο: 2284360121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.» 

 

                                                Ο ∆ήµαρχος Πάρου  

 

 

                                                 Μάρκος Ι. Κωβαίος                                                                                                                          

ΑΔΑ: 7Ζ9ΧΩΞΓ-Μ2Ν
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