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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ   
                                       ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε ̟λειοδοτική δηµο̟ρασία µε κατάθεση 
έγγραφων ̟ροσφορών και σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω όρους ̟ου 
συνέταξαν οι εκτελεστές της διαθήκης  µε την υ̟’αριθµ 5/2017 α̟όφασή 
τους,  για την εκµίσθωση συνολικά 29 στρεµµάτων αγροτεµαχίων στην 
∆.Κ.  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ   και συγκεκριµένα: 

 
1. Υ̟. αριθµ.  4520 ,  εµβαδού  1756 
2. Υ̟. αριθµ.  6987 ,  εµβαδού   2866 
3. Υ̟. αριθµ. 11248,  εµβαδού   5830 
4. Υ̟. αριθµ. 5062,    εµβαδού   5866 
5. Υ̟. αριθµ. 4252  ,  εµβαδού   2696 
6. Υ̟. αριθµ. 13944 ,  εµβαδού  5805 
7. Υ̟. αριθµ. 15649 ,  εµβαδού   968 
8. Υ̟. αριθµ. 11796 ,  εµβαδού  1901 
9. Υ̟. αριθµ. 12644,  εµβαδού  1466 
 
Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής εγγραφών ̟ροσφορών είναι εικοσαήµερη (20ήµερη) 
αρχοµένης α̟ό της ανάρτησης της ̟αρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
 
Στη δηµο̟ρασία γίνονται δεκτοί δηµότες – κάτοικοι του ∆ήµου Εορδαίας . 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαδικασία ̟ροβεί άγονη θα υ̟άρξει µεταγενέστερη 
ανακοίνωση  και  θα µ̟ορεί να συµµετέχει  σε αυτήν ο̟οιοσδή̟οτε. 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4)  χρόνια και συγκεκριµένα 
για τις καλλιεργητικές ̟εριόδους 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-
2021. 
Όριο ̟ρώτης ̟ροσφοράς ορίζεται το ̟οσό των 20,00€ ανά στρέµµα, κατά έτος.   



Για να γίνει κά̟οιος δεκτός στη δηµο̟ρασία ̟ρέ̟ει να καταθέσει µαζί µε την 
έγγραφη ̟ροσφορά του , φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στην 
Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας της δηµο̟ρασίας 
    Όροι: 

1. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη ,σύµφωνα µε την 
̟αρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασµό µε το άρθρο 634 
του Αστικού Κώδικα. Η µίσθωση θα αρχίζει α̟ό 1-10-2017 .  Μετά τη 
λήξη της µίσθωσης µ̟ορεί να συµφωνηθεί ανανέωση για χρόνο ίσο και 
βραχύτερο µε τους ίδιους ή ε̟ουσιωδώς διαφορετικούς όρους  κατά την 
υ̟ογραφή του συµφωνητηρίου  .   

2. Αυτός ̟ου θα καταθέσει την συµφερότερη ̟ροσφορά  θα αναδειχτεί 
̟λειοδότης – µισθωτής. 

3. Το µίσθωµα ̟ου θα ε̟ιτευχθεί κατά τη δηµο̟ρασία θα ισχύει για το 
̟ρώτο µισθωτικό έτος και στη συνέχεια θα ανα̟ροσαρµόζεται ετησίως 
σύµφωνα µε το ̟οσοστό της δωδεκάµηνης  µεταβολής του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή του ̟ροηγούµενου µισθωτικού έτους. Σε ̟ερί̟τωση 
αρνητικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή το µίσθωµα θα ̟αραµείνει 
σταθερό. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε δύο ισό̟οσες  εξαµηνιαίες 
δόσεις σε τρα̟εζικό λογαριασµό του Κληροδοτήµατος Βούλγαρη χωρίς 
όχληση ̟ρος τον µισθωτή. Η ̟ρώτη δόση θα καταβάλλεται  εντός των 
τριών ̟ρώτων ηµερολογιακών ηµερών του µηνός Οκτωβρίου  και η 
δεύτερη εντός των τριών ̟ρώτων ηµερολογιακών  ηµερών  του µηνός  
Α̟ριλίου. 

4. Ό̟οιος ̟ροτίθεται να υ̟οβάλλει ̟ροσφορά  θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει  
εγγύηση συµµετοχής ίση µε τρία δωδέκατα (3/12) ετησίου µισθώµατος 
της ̟ροσφοράς του. Η εγγύηση µ̟ορεί να είναι εγγυητική ε̟ιταγή  
τρα̟έζης  ή και  του Ταµείου Παρακαταθηκών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 
αναδειχτεί µισθωτής η εγγύηση ε̟ιστρέφεται.  Στην ̟ερί̟τωση όµως 
̟ου αναδειχτεί θα µ̟ορεί να συµψηφιστεί µε το ̟ρώτο  µίσθωµα.  

5. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης του µισθωτή να υ̟ογράψει το µισθωτήριο εντός 
δέκα (10) ηµερών α̟ό την ̟ρος αυτόν  ̟ροσκλήσεως  ,η εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό εκ̟ί̟τει υ̟έρ του Ιδρύµατος σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 ̟αραγρ. 9  εδαφ. ∆΄ του  4182/2013.  

6. Κατά την υ̟ογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου ο µισθωτής 
υ̟οχρεούται α) να ̟αρουσιάσει αξιόχρεο  εγγυητή – φυσικό ̟ρόσω̟ο , 
ο ο̟οίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µετά του µισθωτή 
και ως αυτοφειλέτης  για την τήρηση των όρων του µισθωτηρίου  
συµβολαίου, ̟αραιτούµενος α̟ό  το δικαίωµα  και την ένσταση  
διζήσεως και διαιρέσεως β) να ̟ροσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης  
εγγυητικής  ε̟ιστολής ή ε̟ιταγή  τρά̟εζας ή και  του Ταµείου 



Παρακαταθηκών  ίση µε µια εξαµηνιαία δόση µισθώµατος  ή να 
καταθέσει σε µετρητά  χρηµατικό ̟οσό ίσο µε µια εξαµηνιαία δόση 
µισθώµατος και γ) να καταβάλει την α΄ δόση του µισθώµατος. 

7. Το µισθωτή βαρύνουν το τέλος χαρτοσήµου (3,6% ε̟ί του µηνιαίου 
µισθώµατος) καθώς  και  ο̟οιαδή̟οτε  ̟ρόσθετη δα̟άνη.  

8. Το ακίνητο ενοικιάζεται στην κατάσταση ̟ου είναι. Ο υ̟οψήφιος 
µισθωτής έχει ̟λήρη γνώση του υ̟ό µίσθωση ακινήτου, την κατάσταση 
του ο̟οίου α̟οδέχεται ̟λήρως.  

9. Οι ̟ροσφορές µε τα ̟λήρη στοιχεία των ενδιαφεροµένων , ό̟ως 
ονοµατε̟ώνυµο,  ̟ατρώνυµο, ιδιότητα, τηλέφωνα , διεύθυνση 
ε̟ικοινωνίας, αριθµό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ , θα α̟οστέλλονται 
ταχυδροµικώς µε συστηµένη ε̟ιστολή ή µε ταχυµεταφορά  έως και 
είκοσι (20) ηµέρες α̟ό την  τελευταία ανάρτηση της ̟αρούσας 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας 
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών  (Γ.Γ.∆.Π.) η  ο̟οία  θα  τοιχοκολληθεί για 
20 µέρες   στην  έδρα του ∆ήµου Εορδαίας του   (25ης Μαρτίου 15 ΤΚ 
50200 Πτολεµαΐδα).  

10. Τα  αγροτεµάχια θα µισθωθούν ως σύνολο ή αυτοτελώς το καθένα ή και 
ανά οµάδα αναλόγως των ̟ροσφορών ̟ου θα υ̟οβληθούν.  

 
     Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι 
ενδιαφερόµενοι να α̟ευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στο 
Γραφείο Κληροδοτηµάτων, αρµόδια υ̟άλληλος κ. Στενηµαχαλή ∆έσ̟οινα  
τηλ. 2463350151 . 

 

                                Οι  εκτελεστές της διαθήκης. 

Α)  Αυγουστίνος Αυξωνίδης – Αρχιερατικός Ε̟ίτρο̟ος 

 

 

 

Β)    Στέργιος Χατζηστεφάνου  - Πρόεδρος Μικρασιατών 

 


