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                                                ΑΔΑ:72847ΛΡ-3Ε8 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ                   Αρ.Πρωτ.οικ:19 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝ/ΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ  

ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΙΚΙΜΟΤ – ΑΝΑΔΑΜΟΤ 

Σατ.Δ/νση:Θεουράστοσ & Καλλισθένοσς 27 

ΣΚ 41335 Λάρισα           

 

ΘΕΜΑ: «Δημοπραζία για ηην παρατώρηζη με ηίμημα ηης τρήζης ακινήηων – δύο 

ηεματίων αναδαζμού έηοσς 1970  ηοσ αγροκηήμαηος Γσρηώνης ΠΕ Λάριζας »  
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
1. Η  Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πξνθεξύζζεη αλνηρηή δεκνπξαζία  γηα ηελ παξαρώξεζε 

 κε ηίκεκα  ηεο ρξήζεο  δύν  αθηλήηωλ ηνπ αλαδαζκνύ έηνπο 1970 ηνπ αγξνθηήκαηνο 

Γπξηώλεο  Γήκνπ Τεκπώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ . 2β ηνπ Ν. 

4061/22-3-2012 (ΦΔΚ 66
Α
/22-3-2012), όπσο ηζρύνπλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο 

ηεκάρηα  : 

 

1) Τκήκα Β1, έθηαζεο 16.173,29 ηκ., εθ ηνπ κε αξηζκό ηεκαρίνπ 355 ηνπ αλαδαζκνύ 

Γπξηώλεο Λάξηζαο έηνπο 1970, όπσο απηό απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη 

αλαπόζπαζην κε ηε δηαθήξπμε κε αξ. πξ. ΔΠ2947/15 ζρεδηάγξακκα πνπ 

θαηαξηίζηεθε ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ.3626/29-11-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπνγξαθίαο ηεο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο, κε ζηνηρεία θνξπθώλ ζε ΔΓΑ 87 

2) Τκήκα Β2, έθηαζεο 14.752,88 ηκ., εθ ηνπ κε αξηζκό ηεκαρίνπ 355 ηνπ αλαδαζκνύ 

Γπξηώλεο Λάξηζαο έηνπο 1970, όπσο απηό απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη 

αλαπόζπαζην κε ηε δηαθήξπμε κε αξ. πξ. ΔΠ2947/15 ζρεδηάγξακκα πνπ 

θαηαξηίζηεθε ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ.3626/29-11-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπνγξαθίαο ηεο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο, κε ζηνηρεία θνξπθώλ ζε ΔΓΑ 87 

 

 

2. Σα αθίλεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξωηνγελνύο ηνκέα θαη  

ζπγθεθξηκέλα γηα αγξνηηθή θαιιηέξγεηα ,ε δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νξίδεηαη ζε πέληε έηε 

κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο.. 

 

3. Η ηηκή εθθίλεζεο ηνπ εηήζηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη:  

1) ηνπ ηκήκαηνο  Β1, έθηαζεο 16.173,29 ηκ.,  ζηα  39 Δπξώ/αλά ζηξέκκα, δει. ζπλνιηθώο  

630,75 Δπξώ  εηεζίωο,  
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2) ηνπ ηκήκαηνο  Β2, έθηαζεο 14.752,88 ηκ.,  ζηα  39 Δπξώ/αλά ζηξέκκα, δει. ζπλνιηθώο  

575,36 Δπξώ  εηεζίωο, 
 

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηα δύν πξώηα κηζζσηηθά έηε  από ηελ 

παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο νξίδεηαη σο κεδεληθή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο από 

ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο  ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο  νξίδεηαη αλά κηζζωηηθό 

έηνο  θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαιωηή 

(ΓΤΚ) ηνπ κήλα αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα  ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο  (απιή δσδεθάκελε κεηαβνιή)  όπωο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ 

Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζ. 998/46581/7-4-2014 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 953/Σ.Β/15-4-

2014). 

 

4. Τν εηήζην ηίκεκα παξαρώξεζεο ρξήζεο απνηειεί  θαηά 50% έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

θαηά 50% έζνδν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη βεβαηώλεηαη ζηελ αξκόδηα ΓΟΥ. 

Καηαβάιιεηαη εληόο ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο από ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεη ε 

απόθαζε παξαρώξεζεο. Σε πεξίπηωζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο  

αλαθαιείηαη ε πξάμε παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο. 

 

5. Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί  ζηηο  3-3-2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα έλαξμεο ηελ 

10:00 πκ θαη ώξα ιήμεο ηελ 11:30 πκ, ζηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο, 

νδόο Θενθξάζηνπ θαη Καιιηζζέλνπο 27 (ζπλνηθία Αβέξωθ), 2
νο

 όξνθνο, ΤΚ 41335 

Λάξηζα. 

 

6. Οη πξνζθνξέο δηαηππώλνληαη πξνθνξηθά.. Πξνζθνξά  γηα ινγαξηαζκό άιισλ  

επηηξέπεηαη αξθεί ν εκθαληδόκελνο, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζεη 

ζρεηηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν, ήηνη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν άιισο ηδησηηθό 

έγγξαθν κε λόκηκε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζην νπνίν δειώλεηαη όηη 

εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ 

αθηλήηνπ, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ν ίδηνο πιεηνδόηεο. ην έγγξαθν αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ αληηπξνζώπνπ θαη ηνπ 

αληηπξνζσπεπόκελνπ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό λνκηθώλ 

πξνζώπσλ, ζα ππνβάιιεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ή ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην 

ζθνπό ηεο δεκνπξαζίαο  θπζηθό πξόζσπν, αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο δεκνζηεύζεηο  θαζώο θαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν ηνπ εθπξνζώπνπ. Γελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία  νη 

δεκόζηνη ππάιιεινη,  νη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη, θαζώο θαη νη ππάιιεινη πνπ 

ππεξεηνύλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 

7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο αλαγλωξηζκέλνπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο, ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό επί 

ηνπ νξίνπ πξνζθνξάο, δει. 63 Δπξώ γηα ην Τκήκα Β1 θαη 57,5 Δπξώ γηα ην Τκήκα Β2 

ε νπνία ζα απεπζύλεηαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Γεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο  θαη ζα 

έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6)  κήλεο κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

8. Μεηά ηελ έθδνζε  ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

αληηθαζίζηαηαη κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ επηηεπρζέληνο 

ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο, σο εγγύεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ όξσλ απόθαζεο παξαρώξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 
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ηνπ Ν. 4061/2012. Γηα ηνπο ινηπνύο ππνςήθηνπο  ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

  
9. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο  πνπ ηε δηελήξγεζε θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. ε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, ελεξγείηαη  εηο 

βάξνο ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκόο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 

4061/2012. 

 

10. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ από ηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Γεο  ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο . 

 

 

 

                                                                                       Λάξηζα, 12-1-2017 

 

 

                                                             Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΘΔΑΛΙΑ 

 

 

                                                               ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΑΓΟΡΑΣΟ 
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ΑΝΑΓΑΜΟ  ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ  ΓΤΡΣΩΝΗ  ΔΣΟΤ 1970 

  

Ε = 16.173,29 μ2

Ε = 14.752,88 μ2

 B1

 B2

 

A/A X Y

8 368640,49 4399773,44

17 368735,13 4399744,29

20 368699,62 4399653,16

22 368580,47 4399535,62

7 368574,73 4399536,29

B1= 16173,29 τμ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΕΜΑΦIOY Β1

 

A/A X Y

18 368743,56 4399741,69

9 368759,01 4399736,93

3 368776,54 4399731,03

4 368725,03 4399522,59

5 368676,46 4399521,32

6 368618,71 4399531,08

21 368592,49 4399534,19

19 368713,12 4399647,60

Β2= 14752,88 τμ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΕΜΑΦIOY Β2

 


