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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ 270/81, η οποία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή όπως αυτή ορίσθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
232/2019 και 79/2020 ΑΔΣ, με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 
αριθμ. 335/2021(ΑΔΑ 69ΤΞΩΡ6-ΦΡΤ) απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 115/2021 (ΑΔΑ 
6ΗΦΔΩΡ6-ΣΝ3) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση 7 3 1 , 1 2 5  στρεμμάτων 
αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ερμακιάς. 
Η δημοπρασία φανερή-προφορική-πλειοδοτική θα διενεργηθεί στις 17-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ. Ερμακιάς, ενώ επαναληπτική αυτής θα διενεργηθεί στις 
28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, εάν δεν παρουσιαστεί κατ' αυτήν πλειοδότης.  
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια για τις καλλιεργητικές περιόδους 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 
Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00 € ανά στρέμμα για κάθε καλλιεργητική περίοδο.  
 Για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας:  
1. Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΔ για παρακατάθεση σ΄ αυτό από 

αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του 
ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (1) για τα στρέμματα 
που θα συμμετέχουν. 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους. 
 

3. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών 
τους. 

4. Πρόσφατη εκτύπωση από ΑΑΔΕ των στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης με Δραστηριότητες 
Επιχείρησης.  

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με 
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τον περιορισμό της covid-19. 
Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στο Τμήμα Εσόδων, αρμόδια υπάλληλος  
Λαμπριανίδου Πελαγία, τηλ. 2463350117 και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς κ. 
Σακελλάρης Δ., τηλ 6945988821. 
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