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Μεγαλόπολη 23/11/2021 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   

για την εκμίσθωση  έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της 

ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης 

Έχοντας υπόψη: 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Ν.3852/2010 

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 

δ) την αριθμόν 111/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε εκμίσθωση 

έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου 

Μεγαλόπολης για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας . 

ε) την 274/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός  των όρων δημοπράτησης 

για την εκμίσθωση  έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της ΔΕ 

Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης». 

στ) την με  αριθ.  πρωτ.  11546/12-10-2021  (ΑΔΑ: 91ΗΛΩΛ8-58Ω) διακήρυξης  Δημάρχου της 

δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση ακινήτου 

ζ)Το  γεγονός  ότι  στην  δημοπρασία    που  έγινε    στις  27/10/2021  για  την  εκμίσθωση    της  ανωτέρω 

έκταση δεν υπήρξε ενδιαφέρον και γι’ αυτό η δημοπρασία  σύμφωνα με την αριθμ.  366/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε  άγονη 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Επαναληπτική  δημοπρασία,  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  για  την εκμίσθωση  της    

έκτασης  600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του 

Δήμου Μεγαλόπολης, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 

 1.Περιγραφή του ακινήτου 
Είδος Ακινήτου/ τόπος:  έκταση 600 τ.μ./ Κοινότητα Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου 
Μεγαλόπολης θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» .  
Χρήση ακινήτου: Το υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας ύστερα   από   την   απαιτούμενη αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή . 
 
2. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8 Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Τετάρτη και  από ώρα  11:00  μέχρι  11:30 

π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 - Μεγαλόπολη). 

ΑΔΑ: ΩΤΙΟΩΛ8-ΤΣΓ



 
 
3. Λοιποί όροι διακήρυξης 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των #4.000,00# ευρώ.  

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

ανέρχεται στο ποσό #3.600,00# ευρώ 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας με  αριθ.  πρωτ.  11546/12-10-2021  (ΑΔΑ: 

91ΗΛΩΛ8-58Ω)  παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες,  από το Γραφείο του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ( κος  Σιέμπος Δημήτριος,   Τηλέφωνο  2791360244, 697729527).  

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΤΙΟΩΛ8-ΤΣΓ
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