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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

------------------------------------- 
Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο 

Γηαθεξύζζεη όηη: 

                              

ΔΚΣΙΘΔΣΑΙ ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή Γεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ΓΤΟ (2) 

αγξνηεκαρίσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 65,5 ζηξεκκάηωλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Τνπηθή Κνηλόηεηα Παιηνπξηάο γηα ηα θαιιηεξγεηηθά έηε Οθηώβξηνο 2022 έωο  

Σεπηέκβξην 2028.  

Τα αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο: 

1. «Τζέξνο» 39,00 ζηξέκκαηα  

2. «Παλαγηά» 26,5 ζηξέκκαηα. 

   Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζηε Γεζθάηε ζηηο 30-08-2022, εκέξα 

Τξίηε θαη ώξα 10:00π.κ έωο 11:00π.κ, ελώπηνλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πνπ νξίζηεθε κε 

ηελ αξηζ. 176/2021 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 137/2022 

απόθαζε, ηεο Ο.Δ    

  Η εθκίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο έμη (6) εηώλ. 

Τν θαηώηεξν όξην κηζζώκαηνο νξίδεηαη ζηα 20,00 επξώ αλά ζηξέκκα. 

  Γεθηνί ζηε Γεκνπξαζία γίλνληαη όινη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

  Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη 

Α) λα πξνζθνκίζεη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα 

Β) λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο σο εγγύεζε γξακκάηην 

ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο  ηνπ Σ.Π.Κ.Γ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο 

ίζε κε ην 1/10 ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη: 

1) Γηα ην αγξνηεκάρην ζηε ζέζε «Τζέξνο» 39,00 ζηξεκκάηωλ ην πνζό ησλ 78,00€, 

2) Γηα ην αγξνηεκάρην ζηε ζέζε «Παλαγηά» 26,5 ζηξεκκάηωλ ην πνζό ησλ 53,00€, 

 

πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από άιιε πνζνύ ίζνπ κε ην 

αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ επηηεύρζεθε, θαζώο θαη αμηόρξεν εγγπεηή (κε 

ηελ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ηνπ), ν νπνίνο, αθνύ πξνζθνκίζεη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα από 

ην Γήκν Γεζθάηεο  ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην νηθείν ζπκθσλεηηθό  

κίζζσζεο. 

 

ΑΔΑ: Ψ02ΚΩ9Υ-ΞΔΑ



   Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην 

ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην. 

    Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη λα απεπζύλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα: 2462351141, 2462351114. 

 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο 

 

 

 

                                                          Κνξδίιαο Γεκήηξηνο 
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