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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Δήκαξρνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ 
Δηαθεξύηηεη όηη : 

 
    Δθηίζεληαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία , θαηόπηλ ηεο αξηζ. 173/2021 απόθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ε εθκίζζσζε αγξνηεκαρίσλ ηνπ Γήκνπ Πύδλαο - Θνιηλδξνύ  θαη αλαιπηηθά :  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΘΩΝΗ ( ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕΘΩΝΗ )  

ΑΡΗΘΚΟ 

ΑΓΡΟΣΔΚΑΥΗΟΤ  

ΔΘΣΑΖ Δ 

ΣΡΔΚΚΑΣΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΘΑΣΩΣΔΡΟ 

ΟΡΗΟ ΠΟΟΤ 

ΔΘΚΗΘΩΖ 
/ΣΡΔΚΚΑ  

63 7,200 ΘΑΣΑΥΑ   22,00 € 

126 2,600 ΓΔΒΗ  22,00 € 

128 3,000 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

261 2,500 ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ   22,00 € 

436 23,254 ΘΑΣΑΘΖΛΩΔΗ   22,00 € 

624 22,000 ΠΟΤΡΛΑΡΗ   22,00 € 

690 24,000 ΘΑΣΩ ΑΙΩΛΗΑ  22,00 € 

943 0,847 ΘΡΤΑ ΒΡΤΖ   22,00 € 

1249 9,056 ΘΟΤΣΟΤΡΟ   22,00 € 

1304 5,761 ΟΠΟΡΩΛΔ   22,00 € 

128/Α 12,150 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Β 9,350 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Γ 9,400 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Γ 14,904 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Δ 14,400 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Σ 15,614 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Ε 15,500 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/Ζ 12,168 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/Θ 10,300 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/Η 13,500 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/ΗΑ 16,100 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/ΗΒ 9,500 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/ΗΓ 17,000 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ   22,00 € 

128/ΗΓ 12,500 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

128/ΗΟ 14,000 ΑΡΘΟΤΓΟΒΑΙΣΟ  22,00 € 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΘΩΝΗ ( ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Π. ΕΛΕΤΘΕΡΟΥΩΡΙΟΤ )   

ΑΡΗΘΚΟ 

ΑΓΡΟΣΔΚΑΥΗΟΤ  

ΔΘΣΑΖ Δ 

ΣΡΔΚΚΑΣΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΘΑΣΩΣΔΡΟ 

ΟΡΗΟ ΠΟΟΤ 
ΔΘΚΗΘΩΖ/ 

ΣΡΔΚΚΑ 

554 9,800 Π. ΔΙΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗ 33,00 € 

   

mailto:europos@otenet.gr
http://www.pydnaskolindrou.gr/


 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΝΙΟΤ ( ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΥΑ )  

ΑΡΗΘΚΟ 

ΑΓΡΟΣΔΚΑΥΗΟΤ  

ΔΘΣΑΖ Δ 

ΣΡΔΚΚΑΣΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΘΑΣΩΣΔΡΟ 

ΟΡΗΟ ΠΟΟΤ 
ΔΘΚΗΘΩΖ/ 

ΣΡΔΚΚΑ   

1031 2,000 ΘΑΣΑΥΑ   32,00 € 
 

   Ζ εθκίζζσζε ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη  παξαπάλσ , ζα είλαη δηάξθεηαο πέληε  (5 ) εηώλ 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε έλαξμε ην έηνο 2021 . 

     Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο : 
  Α) ππεύζπλε δήισζε,  ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη έρεη πιήξε γλώζε γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ , ηελ νπνία 
απνδέρεηαη . 
  Β )  Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν . Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ή 
θνηλνπξαμία , νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο . 
 Γ ) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην . 
 Γ )  Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & 
Γαλείσλ ή ηζόπνζε εγγύεζε ζε επξώ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαηαζέηνληαο κεηξεηά ζηελ 
αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε πνζνζηό Δέθα (10) ηνηο εθαηό ηνπ ελνηθίνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ 
παξνύζα απόθαζε . 
Δ ) Βεβαίσζε κε νθεηιήο  πξνο ην Γήκν Πύδλαο – Θνιηλδξνύ .  
Σ ) Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο πνπ λα πξνθύπηεη όηη είλαη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο – Θνιηλδξνύ  .  
Ε) Βεβαίσζε ηνπ αγξνηηθνύ ζπιιόγνπ ή ππεύζπλε δήισζε γηα ηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγεί ν 
ελδηαθεξόκελνο . 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκνύ άιινπ , νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο , 
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ , ζηελ νπνία λα παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό λόκηκε 
εμνπζηνδόηεζε . 
   Ο  ηειεπηαίνο   πιεηνδόηεο   ππνρξενύηαη   λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη ζε νιόθιεξν ππεύζπλνο κεη’ απηνύ 
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θωηνηππία 
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο , θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη βεβαίωζε όηη  δελ νθείιεη   
νπνηνδήπνηε πνζό  ζην Δήκν Πύδλαο Κνιηλδξνύ  . 
   Γηα ηνπο ιεπηνκεξείο όξνπο θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία , νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
απεπζύλνληαη ζην Γεκαξρηαθό Θαηάζηεκα , 1νο  όξνθνο , γξαθείν Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο , θαη ώξα 
8.30 – 14.30  ή ζηα ηειέθσλα 2353350121 -2353350103  . 

  Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί, ύζηεξα από δηαθήξπμε ηνπ 

Γεκάξρνπ, ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Αηγηλίνπ , ζηηο 21-12-2021 εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

10.00 π.κ., ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο  επηηξνπήο θαη ζε πεξίπησζε αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιόγν ή άγνλεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη επαλαιεπηηθή κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ζην ίδην κέξνο  

ζηηο 28-12-2021 εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 10.00 π.κ.  
 

                                                              Αηγίλην , 03-12-2021 
                                                                   Ο Γήκαξρνο  
 
                                                             Αλαζηάζηνο Γ. Καλώιαο   
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΝΙΟΤ ( ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΝΙΟΤ )  

ΑΡΗΘΚΟ 

ΑΓΡΟΣΔΚΑΥΗΟΤ  

ΔΘΣΑΖ Δ 

ΣΡΔΚΚΑΣΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΘΑΣΩΣΔΡΟ 

ΟΡΗΟ ΠΟΟΤ 
ΔΘΚΗΘΩΖ/ 

ΣΡΔΚΚΑ   

2613 9,000 ΑΓΗΟ ΛΗΘΟΙΑΟ   27,00 € 
 


