
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, 
διαγωνισμό για την μίσθωση: 

1. Ακινήτου συνολικού εμβαδού 250τ.μ. περίπου, το οποίο να βρίσκεται σε ακτίνα 350 

μέτρων περίπου από την πλατεία Αγίου Βασιλείου, για την στέγαση του κεντρικού 
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Τρίπολης. 

2. Ακινήτου συνολικού εμβαδού 150τ.μ. περίπου, το οποίο να βρίσκεται σε ακτίνα 350 

μέτρων περίπου από την πλατεία Άρεως, για την στέγαση του παρατήματος Κ.Α.Π.Η. του  
Δήμου Τρίπολης. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο προσφοράς 
δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 864/28-04-2021 διακήρυξη στο γραφείο του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, οδός Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου,  
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης - 2ος όροφος), Τ.Κ.22131 Τρίπολη, 

τηλέφωνο: 2710234915, έως την 19η Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. Στη συνέχεια η αρμόδια 
υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία με επιτόπια 

έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά 
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός 
δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη 

συνέχεια ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων 
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ. αριθ. 
864/19-05-2021 διακήρυξη. 

Πληροφορίες επί θεμάτων της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, τηλ. 2710 234915. 

Το τεύχος της διακήρυξης και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθενται δωρεάν από το 

γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, στην οδό Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου,  
(Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης - 2ος όροφος) και από την ιστοσελίδα  

www.npddtripolis.gr  

 

                                                                               

 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ 

 

  

     
   
 
 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Σρίπολης 
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