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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

------------------------------------- 

Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο 
Γηαθεξύζζεη όηη: 

                              

ΔΚΣΙΘΔΣΑΙ ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή Γεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ΔΝΝΔΑ (9) 

αγξνηεκαρίσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 213,686 ζηπεμμάηων ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

Δεμοηηθή Ενόηεηα Χαζίων γηα ηα θαιιηεξγεηηθά έηε Οθηώβπηορ 2022 έωρ Σεπηέμβπηο 

2028.  

Τα αγποηεμάσηα βπίζθονηαη ζηηρ ζέζεηρ: 

1. ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 46,200 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΛΙΒΑΓΙ» ηνπ νηθηζκνύ Καξπεξνύ 

κε αξηζκό ηεκαρίνπ 481 βάζεη ηνπ αλαδαζκνύ  έηνπο 1976-1977. 

2.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 10,875 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΒΛΑΥΑ» ηνπ νηθηζκνύ Γήκεηξαο 

κε αξηζκό ηεκαρίνπ 565 βάζεη ηνπ αλαδαζκνύ έηνπο 1976-1977. 

3.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 42,937 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΦΙΛΟΤΡΙΑ» ηνπ νηθηζκνύ 

Καηάθαιεο κε αξηζκό ηεκαρίνπ 129 βάζεη ηνπ αλαδαζκνύ  έηνπο 1977. 

4.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 49,938 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΚΑΠΙΙΑ» ηνπ νηθηζκνύ 

Σξηθπιιίνπ κε αξηζκό ηεκαρίνπ 193 βάζεη ηεο δηαλνκήο  έηνπο 1934. 

5.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 24,812 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΓΚΡΔΜΙΝΑ» ηνπ νηθηζκνύ 

Σξηθνθθηάο κε αξηζκό ηεκαρίνπ 355 κε βάζε ηνπ αλαδαζκνύ  έηνπο 1977. 

6.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 5,437 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΥΔΛΩΝΑ» ηνπ νηθηζκνύ 

Σξηθνθθηάο κε αξηζκό ηεκαρίνπ 572 βάζεη ηνπ αλαδαζκνύ  έηνπο 1977. 

7.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 9,238 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΚΑΜΠΟ» ηνπ νηθηζκνύ Άλνημεο 

κε αξηζκό ηεκαρίνπ 203 βάζεη ηεο δηαλνκήο έηνπο 1934. 

8.  ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 5,624 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΣΙΓΓΑΝΟ» ηνπ νηθηζκνύ 

Άλνημεο κε αξηζκό ηεκαρίνπ 255 βάζεη ηεο δηαλνκήο έηνπο 1934. 

9. ρνιηθόο αγξόο εθηάζεσο 18,625 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΛΑΚΚΟ ΚΟΡΑΚΑ» ηνπ νηθηζκνύ 

Άλνημεο κε αξηζκό ηεκαρίνπ 285 βάζεη ηεο δηαλνκήο έηνπο 1934. 

 

  Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζηε Γεζθάηε ζηηο 31-08-2022, εμέπα 

Τεηάπηε θαη ώπα 10:00 π.μ έωρ 12:00 μ.μ, ελώπηνλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πνπ νξίζηεθε  

κε ηελ 176/2021 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 136/2022 

απόθαζε, ηεο Ο.Δ    

  

Η εθκίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο έξη (6) εηώλ. 

ΑΔΑ: 9ΙΑΜΩ9Υ-Λ3Α



Το θαηώηεπο όπηο μηζζώμαηορ οπίδεηαη ζηα 20,00€ ανά ζηπέμμα γηα ηα ξεπηθά θαη 

30,00€ ανά ζηπέμμα γηα ηα ποηηζηηθά. 

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 πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζην Σ.Ο.Δ.Β. Καξπεξνύ-Γήκεηξαο πνπ λα 

αθνξνύλ ζηηο αλσηέξσ δεκνηηθέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο  

Γ) 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 εθηάζεσο 46,200 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΛΙΒΑΓΙ» πνζό 138,6€. 

2.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 10,875 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΒΛΑΥΑ» πνζό 32,63€. 

3.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 42,937 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΦΙΛΟΤΡΙΑ» πνζό 85,88€. 

4.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 49,938 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΚΑΠΙΙΑ» πνζό 99,88€. 

5.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 24,812 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΓΚΡΔΜΙΝΑ» πνζό 49,63€. 

6.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 5,437 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΥΔΛΩΝΑ» πνζό 10,88€. 

7.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 9,238 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΚΑΜΠΟ» πνζό 18,50€. 

8.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 5,624 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΣΙΓΓΑΝΟ» πνζό 11,25€. 

9.  Γηα ην αγξνηεκάρην εθηάζεσο 18,625 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «ΛΑΚΚΟ ΚΟΡΑΚΑ» πνζό 

37,25€ 

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

αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ επηηεύρζεθε, θαζώο θαη αξηόσπεο εγγςεηή (με 

ηεν Αζηςνομηθή ηαςηόηεηα ηος), ν νπνίνο, αθνύ πξνζθνκίζεη δεμοηηθή ενεμεπόηεηα από 

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

κίζζσζεο. 

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

δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ 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, 24623 51114 

 

Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο 

 

 Κνξδίιαο Γεκήηξηνο 
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