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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

Διακηρύττει ότι :
Εκτίθεται  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της αριθ. 28/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  ,  η  εκμίσθωση  τμημάτων  του  με  αριθ.  947α δημοτικού  αγροτεμαχίου  της  τοποθεσίας 
Αγελαδαρία  της  αγροτικής  περιοχής  Αιγινίου  στη  Δ.Ε.  Αιγινίου  για  δημιουργία  σταβλικών 
εγκαταστάσεων και αναλυτικά  :  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  
947α τμήμα 12,13

947α τμήμα 14,15

947α τμήμα 18,19

947α τμήμα 20,21

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ.

4,002 τ.μ. 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

200,00

200,00

200,00

200,00

   Η εκμίσθωση του αγροτεμαχίου που περιγράφεται  παραπάνω , θα είναι διάρκειας είκοσι  
πέντε (25 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

     Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  προσκομίσει  στην  επιτροπή 
δημοπρασίας :

  Α) υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους  
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου , την οποία  
αποδέχεται .

  Β )   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι  φυσικό πρόσωπο .  Αν πρόκειται  για εταιρεία ή 
κοινοπραξία , οφείλει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης .
 Γ ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο .
 Δ  )   Εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  & 
Δανείων ή ισόποση εγγύηση σε ευρώ κατά την ημέρα της δημοπρασίας καταθέτοντας μετρητά στην 
αρμόδια  Επιτροπή,  σε  ποσοστό  Δέκα  (10)  τοις  εκατό  του  ενοικίου  που  ορίζεται  με  την 
παρούσα απόφαση .
Ε ) Βεβαίωση μη οφειλής  προς το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού . 
ΣΤ ) Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει ότι είναι δημότης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού  . 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου , οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας , 
πριν  την  έναρξη  του  διαγωνισμού  ,  στην  οποία  να  παρουσιάσει  για  το  σκοπό  αυτό  νόμιμη 
εξουσιοδότηση .
   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά  δημοπρασίας  καθιστάμενος  αλληλέγγυος  και  σε  ολόκληρο  υπεύθυνος  μετ’  αυτού  για  την 
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εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα 
και βεβαίωση ότι δεν οφείλει οποιοδήποτε ποσό  στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού.
   Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , 1ος  όροφος , γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 
– 14.30  ή στα τηλέφωνα 2353350130 -2353350121  .
  Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική και θα διεξαχθεί γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου 
στις 29-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της παραπάνω επιτροπής  και 
σε περίπτωση αναβολής για οποιονδήποτε λόγο θα γίνει επαναληπτική με τους ίδιους όρους 
στις 12/04/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. από την ίδια επιτροπή και στο ίδο 
μέρος .

                                                   Αιγίνιο , 07-03-2018
                                                                  Ο Δήμαρχος 

                                                          Ευάγγελος Β. Λαγδάρης 
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