
Κληροδότηµα «∆ΙΩΧΝΩΣ ∆ΑΣΚΑ» 

 

 

Ανακοίνωση 

 

Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος «∆ΙΩΧΝΩΣ ∆ΑΣΚΑ» ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να ενοικιάσει το µε στοιχεία ΓΑ-2 διαµέρισµα, που βρίσκεται στον 1ο 

όροφο του κτιρίου Γ’, επί της οδού Λουκή Ακρίτα 40Α,  αποτελούµενο από ένα (1) 

δωµάτιο, καθιστικό – τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό µετά των εξωστών του, 

επιφανείας 62,70 µ2, µετά της αντιστοιχούσης σ’ αυτό µε στοιχεία ΒΥ-9 

αποθήκης του υπογείου ορόφου του κτιρίου Β’  (εσωτερικό κτίριο), επιφανείας 

9,28 µ2 και της µε στοιχεία Ρ-11 θέσης στάθµευσης στον ακάλυπτο χώρο του 

οικοπέδου, επιφανείας 10,12 µ2.  

Η µίσθωση θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών και το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται στο 

ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00€) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέσουν έγγραφες κλειστές 

προσφορές στον πρόεδρο του κληρ/τος, Ιερέα Ευάγγελο Παπαδηµητρίου, από την 

ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και 

µέχρι την 10.08.2017, και συγκεκριµένα τις ώρες από 10.30 π.µ. έως 12.00 µ.µ. 

στην διεύθυνση Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Παπίγκου, στο Πάπιγκο Ιωαννίνων.  

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον των ενδιαφεροµένων την ως άνω 

ηµεροµηνία (ήτοι την 10.08.2017 και ώρα 12:00 µ.µ.). Σε περίπτωση που 

υποβληθούν προσφορές µε το ίδιο τίµηµα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα 

να υποβάλουν επιτόπου εκείνη τη στιγµή βελτιωµένη προσφορά. 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ενός 

µισθώµατος, η οποία προφανώς θα επιστραφεί, σ' αυτόν που θ' αναδειχθεί 

µισθωτής, µετά τη λήξη της µίσθωσης και την αποχώρηση του από το εν λόγω 

ακίνητο. Τα τηλέφωνα, µε τα οποία µπορούν να επικοινωνήσουν οι 

ενδιαφερόµενοι, για περαιτέρω πληροφορίες είναι : 6972 412917 και 26530 

41093. 

                                                                   Ο πρόεδρος                  

∆ιαχειριστικής επιτροπής 

 Ευάγγελος Παπαδηµητρίου 

                                                                   Ιερέας 

 

 

 



Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος «∆ΙΩΧΝΩΣ ∆ΑΣΚΑ» ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να ενοικιάσει ένα (1) ακάλυπτο αγροτεµάχιο, εκτάσεως 728 τ.µ. 

περίπου, που βρίσκεται στα Ιωάννινα και επί της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου  

(παραπλεύρως του πάρκιγκ του super market «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» (πρώην «BIG 

ATLANTIK»),  

Η µίσθωση θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών και το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται στο 

ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00€) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέσουν έγγραφες κλειστές 

προσφορές στον πρόεδρο του κληρ/τος, Ιερέα Ευάγγελο Παπαδηµητρίου, από την 

ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και 

µέχρι την 20.10.2016, και συγκεκριµένα τις ώρες από 10.30 π.µ. έως 12.00 µ.µ. 

στην διεύθυνση Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Παπίγκου, στο Πάπιγκο Ιωαννίνων.  

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον των ενδιαφεροµένων την ως άνω 

ηµεροµηνία (ήτοι την 20.10.2016 και ώρα 12:00 µ.µ.). Σε περίπτωση που 

υποβληθούν προσφορές µε το ίδιο τίµηµα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα 

να υποβάλουν επιτόπου εκείνη τη στιγµή βελτιωµένη προσφορά. 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ενός 

µισθώµατος, η οποία προφανώς θα επιστραφεί, σ' αυτόν που θ' αναδειχθεί 

µισθωτής, µετά τη λήξη της µίσθωσης και την αποχώρηση του από το εν λόγω 

ακίνητο. Τα τηλέφωνα, µε τα οποία µπορούν να επικοινωνήσουν οι 

ενδιαφερόµενοι, για περαιτέρω πληροφορίες είναι : 6972 412917 και 26530 

41093. 

                                                                   Ο πρόεδρος                  

∆ιαχειριστικής επιτροπής 

 Ευάγγελος Παπαδηµητρίου 

                                                                   Ιερέας 

 
 
 
 
 


