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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ 
Τ.Κ. 45500 
Τηλ.: 2654360125 

 
                                       
 
 
 
 
 

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Εκμίσθωσης Ακινήτων 

Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη»  
 

  Ο Δήμος Δωδώνης ως διαχειριστής του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία 
«Κληροδότημα Νικολάου Δημήτρη», έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (άρθρα 
24,42 & 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δέχεται έγγραφες ενυπόγραφες 
σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές για την εκμίσθωση, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, των 
κατωτέρω ακινήτων (γραφεία) που βρίσκονται στα Ιωάννινα, σε πολυκατοικία επί της οδού Ν. 
Ζέρβα 4-6, ιδιοκτησίας του ανωτέρω κληροδοτήματος, στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή 
σε σχέση με την προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία, ύστερα από τη δημοσίευση της παρούσας επί 
είκοσι (20) ημέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών  

 
 ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΙΜΗΜΑ ΒΑΣΗΣ 

 
 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5 1ος όροφος – Γραφείο Α10 23,5 τ.μ. Ν. ΖΕΡΒΑ 4-6 150,00€ 
6 1ος όροφος – Γραφείο Α11  17,7 τ.μ. Ν.ΖΕΡΒΑ 4-6 100,00€ 

 
 

  Οι όροι εκμίσθωσης που αφορούν τα ανωτέρω ακίνητα έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 37/2018 
(ΑΔΑ : 61ΞΝΩ98-Ζ3Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

  Προθεσμία υποβολής προσφορών : εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει 
από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών.  

  Πληροφορίες για την διαδικασία κατάθεσης προσφορών, παρέχονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το Δήμο Δωδώνης (τηλ. 2654 3 60125 κ. Αναστάσιος Θεοδωρής ). 

  Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο (κλειστό) φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου  
Δωδώνης, Αγία Κυριακή Θεριακησίου Τ.Κ. 45500 με την ένδειξη : Οικονομική προσφορά για την 
μίσθωση ακινήτου Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» .  

  
 Ιωάννινα :  13/ 03 / 2018 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Ε ΝΤ ΥΠΟ   
ΠΡ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

 
ΠΡ Ο Σ  :  

Δ ή μ ο  Δ ω δ ώ ν η ς  
( Κληροδότημα Νικολάου Δημήτρη)  

 
Ο Ι ΚΟ ΝΟ ΜΙ Κ Η ΠΡ Ο Σ ΦΟ Ρ Α  

 

Για την μίσθωση του παρακάτω ακινήτου, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» 
προσφέρω το παρακάτω αναγραφόμενο ποσό :   

 

 Δ/νση  
Ακινήτου  

ΟΡΟΦΟΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

Προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα 

 
 
 

 
 
 

 N. Zέρβα 4-6 
Ιωάννινα 

 
 
 

1ος όροφος 
Γραφείο Α10 
Γραφείο Α11 

 
…………..….. € (πλέον χαρτοσήμου) 

 
Ολογράφως  

 
………………………………………… 

€ (πλέον χαρτοσήμου) 
 

 

Και δηλώνω ότι :  

 α) έχω επισκεφθεί το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχω πλήρη γνώση της καταστάσεως στην 

οποία αυτό ευρίσκεται και 

 β) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας μίσθωσης, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την 

αριθμ. 127/2017 (ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩ98-851) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τους 

οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
Στοιχεία εγγυητή μίσθωσης : 

Ονοματεπώνυμο : ……………………… του ………… 
Δ/νση κατοικίας : ………………………………. 
Τηλ. : ………………………………… 
Α.Φ.Μ. : ………………… Δ.Ο.Υ. …………… 
Α.Δ.Τ. : ……………………….. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας προσφέροντα: 
Δ/νση κατοικίας : ………………………………. 
Τηλ. : ………………………………… 
Α.Φ.Μ. : ………………… Δ.Ο.Υ. …………… 
Α.Δ.Τ. : ……………………….. 

 

 

     
 

  …… / …… / 2017 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

………………………………… 
 

                                                                                    


