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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου - Ολύµπου διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική 
δηµοπρασία η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης µε αρ. τεµ. 416, εµβαδού Ε=26.914,00 τ.µ., στη θέση 
“ΜΟΥΤΣΑΛΑ” (Σχολικό) της Κοινότητας ∆ίου του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, για χρονικό διάστηµα 
τεσσάρων (4) ετών ήτοι, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως την συµπλήρωση των 
τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών και έως 31-12-2025. Η χρήση της καλλιεργήσιµης γης καθορίζεται 
για µονοετείς καλλιέργειες. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου στο Λιτόχωρο, οδός 
Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 206/2020 Α∆Σ στις 21/09/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες κάτοικοι της Κοινότητας ∆ίου, µε κτηµατική περιουσία 
µικρότερη των εκατό (100) στρεµµάτων. Αποκλείονται όσοι δεν είναι δηµότες – κάτοικοι της Κοινότητας 
∆ίου και όσοι είναι ιδιοκτήτες καλλιεργήσιµης έκτασης µεγαλύτερης των εκατό (100) στρεµµάτων. 
Στην περίπτωση που η αρχική δηµοπρασία αποβεί άκαρπη, στην επαναληπτική δηµοπρασία που θα 
διεξαχθεί στις 28/09/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και µε την ίδια επιτροπή, θα 
γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. 
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί στις 05/10/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, στον ίδιο χώρο και µε την ίδια επιτροπή και µπορεί να συµµετέχει σ' αυτήν οποιοσδήποτε, 
χωρίς κανέναν από τους άνω περιορισµούς.  
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των σαράντα (40,00) ευρώ/στρέµµα και 
συνολικά στο ποσό των χιλίων εβδοµήντα επτά (1.077,00) ευρώ/έτος. Η καταβολή του µισθώµατος 
θα γίνεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου για το 1ο έτος µε την υπογραφή του συµφωνητικού 
προκαταβολικά και για τα επόµενα έτη έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, διαρκούσης της µίσθωσης. 
Τα τέλη χαρτοσήµου της µίσθωσης µε τις αναλογούσες κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ, όπως και αναλογούσες 
κρατήσεις υπέρ του ∆ήµου,  βαρύνουν τον  µισθωτή. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη 
δηµοπρασία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού εκατόν επτά ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
(107,70€), δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς. ∆εν θα γίνουν δεκτοί στη 
δηµοπρασία: α) όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία του 
∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου κατά την τελευταία πενταετία και β) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν 
έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν µέλη τους, τις συµβατικές τους υποχρεώσεις προς 
το ∆ήµο καθώς και οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία ούτε σαν πλειοδότες 
ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις µε 
το ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς αυτόν.  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, Αγίου Νικολάου 15, Λιτόχωρο Τ.Κ. 60200, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη ∆ιεύθυνση: email: deligianni@dion-olympos.gr, τηλέφωνο: 2352350149, 
τηλεοµοιοτυπία: 2352350128.  
Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως και µία τουλάχιστον ηµέρα πριν την έναρξη 
της δηµοπρασίας και δηµοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου στο Λιτόχωρο 
και της Κοινότητας ∆ίου καθώς και στα πρώην ∆ηµαρχεία ∆ίου (Κονταριώτισσα) και Ανατολικού 
Ολύµπου (Λεπτοκαρυά) καθώς και στο πρόγραµµα ∆ι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
∆ίου-Ολύµπου. 
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