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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΚΜΙΘΩΗ  

 

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΣΗ ΘΔΗ «ΒΑΡΙΚΟ»ΣΗ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

«ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΟ ΑΘ. ΜΠΑΚΑ»  
 

Ο Γήκαξρνο Γίνπ - Οιύκπνπ δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία 
κε ηελ ππνβνιή ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάρων (4) 
εηών, ζύκθσλα κε ηελ ηνπο όξνπο ππ’ αξηζκ. 618/2022 (ΑΓΑ:9ΠΣ4Ω9Γ-Κ9Σ ) 
Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ε εθκίζζσζε ελόο αγξνηεκαρίνπ  3.932,52 η.κ., 
ζηε ηνπνζεζία «ΒΑΡΙΚΟ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο Ληηνρώξνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Κεθαιαίνπ Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο κε ηελ επσλπκία « Κληροδόηημα Αθ. Μπάκα» 
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία 
ζπκπιήξσζεο ηεο 4εηίαο.  
 
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζερα (4) έηη θαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ είλαη 
απνθιεηζηηθά γηα κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο. Η ελνηθίαζε αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ 
νηθείνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ , ην νπνίν πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί 
θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ιήγεη κε ηελ 
ζπκπιήξσζε ηεζζάρων (4) εηών. 
 
Σν κίζζσκα ζα είλαη εηήζην θαη ζα θαηαβιεζεί νιόθιεξν ην πνζό ζηελ ηακεηαθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ην 1ν κηζζσηηθό έηνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ θαη γηα ηα επόκελα κηζζσηηθά έηε έσο ηελ 31 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, 
δηαξθνύζεο ηεο κίζζσζεο, ρσξίο όριεζε από ηνλ εθκηζζσηή.   
Σν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ εμήληα πέληε (65,00) 
επξώ αλά ζηξέκκα θαη ήηνη ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ πελήληα πέληε  επξώ θαη νγδόληα 
ιεπηώλ (255,80€) εηεζίσο. 
Η δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή θαη ζα γίλεη κε ηελ ππνβνιή ελζθξάγηζησλ 
πξνζθνξώλ  πξνο ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθκίζζσζεο-Δθπνίεζεο Γεκνηηθώλ 
Αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ. 
Η δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ησλ έγγξαθσλ πξνζθνξώλ είλαη εικοζαήμερη (20ήμερη) 
αξρόκελεο από ηελ 28/02/2023 ,εκεξνκελία  ηεο αλαξηήζεσο ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ( https://public-property.ggps.gsis) 
ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 30646/1-3-2023 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Κνηλσθειώλ 
Πεξηνπζηώλ θαη ιήμεσο ηελ 20-03-2023. 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Κιεηζηή Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ κίζζσζε αγξνηεκαρίνπ 3.935,52 η.κ. ζηε 

https://public-property.ggps.gsis/


ηνπνζεζία «ΒΑΡΙΚΟ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο Ληηνρώξνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Κεθαιαίνπ Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο κε ηελ επσλπκία « Κιεξνδόηεκα Αζ. Μπάθα» 
ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ, ππόςε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο 
Δθκίζζσζεο-Δθπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. 
ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, αξ. ηαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ, ΑΦΜ, 
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο-e-mail), ην πξνζθεξόκελν εηήζην κίζζσκα , ε εκεξνκελία 
πξνζθνξάο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο 
εγγπήζεσο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ είθνζη πέληε επξώ θαη 
πελήληα νθηώ ιεπηώλ (25,58€) , δειαδή πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο 
πξνζθνξάο, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 
618/2022 (ΑΓΑ:9ΠΣ4Ω9Γ-Κ9Σ ) Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δηθαηνινγεηηθά.  
 
 Γελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία: α) Όπνηνη πιεηνδόηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ 
θεξπρζεί έθπησηνη από ζπλαθή δεκνπξαζία ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία, β) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ δελ έρνπλ 
εθπιεξώζεη θαηά ην παξειζόλ απηά ή ηπρόλ κέιε ηνπο, ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο πξνο ηνλ Γήκν, θαζώο θαη νη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί 
ζηελ δεκνπξαζία νύηε ζαλ πιεηνδόηεο νύηε ζαλ εγγπεηέο, θαζώο θαη όζνη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην Γήκν ιόγσ 
πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο απηόλ. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Σκήκα Δζόδσλ Πεξηνπζίαο θαη 
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιύκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο (email): koskidoy@dion-olympos.gr, proist@dion-
olympos.gr, protokollo@dion-olympos.gr, ηειέθσλα: 2352350149, 2351350118. 
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