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   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε επαναληπτική πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δηµοπρασία και 
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 172/2017 
απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 262/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση 
έκτασης  του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ.Ερµακιας  , για την ανέγερση σταυλικης εγκαταστάσης ( πρόχειρου 
καταλυµάτος), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.∆ 270/81. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας (αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου), στις  5-12-17, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ.µ , από την αρµόδια Επιτροπή 
διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί µε τις  373/2014 & 270/2017 Α.∆.Σ αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Εορδαίας και αφορά το κάτωθι αναγραφόµενο τεµάχιο: 

     Αριθµ. τεµ. έκτασης 6.000 τ.µ. µε συντεταγµένες  ΕΓΣΑ 87    α/α         Χ                     Υ 
                                                                                                Α      316483,4        4484873,11    
                                                                                                Β      316532,16      4484823,08 
                                                                                                Γ      316486,33      4484780,91    
                                                                                                ∆      316421,51      4484785,85 
                                                                                                Ε      316420,56      4484811,82      

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι 
οι ∆ηµότες ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι οποιασδήποτε Τοπικής Κοινότητας.  
Σηµειώνεται πως οι συµµετέχοντες στην δηµοπρασία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άλλη 
µισθωµένη ή αγορασµένη δηµοτική ή δηµόσια έκταση για εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων 
(απαιτείται η προσκόµιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης).  
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία χρεοφειλέτη (στον ∆ήµο), του ιδίου ή του/της συζύγου 
του ή τέκνου αυτού (εκτός αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκµετάλλευση που προκύπτει από την 
φορολογική του δήλωση). Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταµειακή 
υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας.  
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη  αρχοµένης από την ηµέρα υπογραφής της 
συµβάσεως ,µε δυνατότητα παράτασης, άλλα δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή  µε 
επικαιροποιηµένη αναπροσαρµογή της τιµής. Η παράταση της διάρκειας µίσθωσης θα γίνει κατόπιν 
απόφασης του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου.  
Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του δευτέρου έτους, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως πέντε επί τοις 
εκατό (5%) επί της µισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούµενου µισθωτικού έτους. 
Το µίσθωµα για κάθε προαναφερόµενη έκταση ορίζεται σε 10,00 €/στρέµµα ετησίως, δηλαδή 60,00 ευρώ 
ετησίως έκαστο. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας:  
1. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας  
2. Ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί 
για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που 
να αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου στη 
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζοµένου επί του συνόλου των ετών (25) 
της µισθώσεως, ήτοι 150,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε νέα για 
την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ύψους 10% επί του συνολικού µισθώµατος που θα 
επιτευχθεί για όλη της διάρκεια της εκµίσθωσης.  
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.  
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
των όρων της δηµοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την 
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πραγµατική κατάσταση του µισθίου. Σηµειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής 
κατάστασης του µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.  
5. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς τον ∆ήµο.  
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, δίχως το δικαίωµα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα 
πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσει:  
Α) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  
Β) Αποδεικτικό δηµοτικής ενηµερότητας  
διαφορετικά δεν δικαιούται να συµµετέχει στη δηµοπρασία ως εγγυητής. 

      Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής τις        
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 2463350110 - 140 ). 
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