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                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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                                                  Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

                                                       Διακηρύσσει ότι: 

 

                              

     ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ σε φανερή επαναληπτική  πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία 

την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου, 

συνολικής  έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων για τα καλλιεργητικά έτη 2019 έως 2023. 

 

    Η Δημοπρασία θα γίνει όπως ορίστηκε με την απόφαση 76/2019 της Ο.Ε. στο 

Δημοτικό κατάστημα  Δεσκάτης την Τετάρτη 21-08-2019  και ώρα από 11:00 π.μ. 

έως 12:00 μ.μ., ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού που ορίστηκε  με την υπ΄αριθ. 

16/2019   απόφαση   του Δ.Σ.  και σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 69/2019 

απόφαση της Ο.Ε 

 

Η εκμίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. 

 

Ως κατώτερο όριο μισθώματος ορίζεται: 

1. θέση «Κολιούμπα» κατηγορίας Γ, αριθμ. τεμ.34, και έκτασης 10 

στρεμμάτων, ποσό 10€/στρεμ. 

 

2. θέση «Κοκκινόγιες» κατηγορίας Ε, αριθμ. τεμ.41, και έκτασης 10 

στρεμμάτων, ποσό 10 €/στρεμ. 

 

Δεκτοί στη Δημοπρασία γίνονται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Δεσκάτης. 

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία  πρέπει 
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A)  να προσκομίσει φορολογική και δημοτική ενημερότητα 

Β) να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας ως εγγύηση εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ήτοι με το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη 

ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, (με την 

Αστυνομική ταυτότητα του), ο οποίος, θα προσκομίσει δημοτική ενημερότητα 

από το Δήμο Δεσκάτης, 

 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται ως ακολούθως : 

 

1. Για τη θέση «Κολιούμπα» κατηγορίας Γ, αριθμ. τεμ.34,  και έκτασης 10 

στρεμμάτων, ποσό 10€ 

2. Για τη θέση «Κοκκινόγιες» κατηγορίας Ε, αριθμ. τεμ.41, και έκτασης 10 

στρεμμάτων, ποσό 10€. 

 

    Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

Επιτροπή Δημοπρασίας, πριν την έναρξη του Διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να 

παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία 

του Δήμου Δεσκάτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

 

 

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος 
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