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ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΑΡΑ ΣΟΖΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΚΔ ΡΗΚΖΚΑ 

ΔΘΡΑΠΖΠ 5.348,24 η.κ., ΠΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖMΑ ΞΑΙΑΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ, ΑΛΑΓΑΠMΝ ΔΡΝΠ 1977-1978, 
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ Λ. 4061/2012 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.129/2010 (ΦΔΚ222/η.Α΄) «Νξγαληζκόο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2β ηνπ Ν. 4061/2012 (ΦΔΘ 66/η.Α΄) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32/η.Α΄), πεξί παξαρσξήζεσο 
αθηλήησλ. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4061/2012 (ΦΔΘ 66/η.Α΄) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32/η.Α΄), πεξί δηαδηθαζίαο 

δεκνπξαζίαο. 

5. Ρελ ππ’ αξηζκ. 5827/5-7-2016 (ΑΓΑ: ΤΤΚΓ7ΙΟ-ΘΤ8) απόθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο πεξί 
Ππγθξόηεζε Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Ξ.Δ.) 

Θαξδίηζαο γηα ηε δηεηία 2015-2016. 

6. Ρελ ππ’ αξηζκ. 998/46581/07-04-2014 (Α.Γ.Α. ΒΗΝΒΒ-2ΦΑ) (ΦΔΘ 953/η.Β/15-4-2014) απόθαζε 

ηνπ πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή εηήζηνπ ηηκήκαηνο 
ρξήζεο αθηλήηνπ» 

7. Ρελ από 21/10/2016  αίηεζε ηνπ  Θσλ/λνπ Θόθθνπιε ηνπ Γεκεηξίνπ.  

8. Tελ ππ’ αξηζκ. 3/2017 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο ΞΔ Θαξδίηζαο κε ηελ νπνία νξίζηεθε 
ην ηίκεκα θαη γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ κίζζσζε ηεο έθηαζεο . 

 
H Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

κεηά από αίηεζε ηνπ  Θσλ/λνπ Θόθθνπιε ηνπ Γεκεηξίνπ. 

  

ΓΓΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΤΤΔΔΙΙ  

Πιεηνδνηηθή Γεκνπξαζία 

 

γηα ηελ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε κε ηίκεκα ηνπ παξαθάησ αθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε αλήθεη ζην 
πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη αζθείηαη από ηελ Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, κε ζθνπό ηελ 

επέθηαζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

ΥΔΓΙΟ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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1. Δίδνο, ζέζε θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ππό παξαρώξεζε αθηλήηνπ 

Αθίλεην έθηαζεο 5.348,24 η.κ., πνπ απνηειεί δηαηξεηό ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζκ. 1620α ηεκαρίνπ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 120.812,00 η.κ. ηνπ Αγξνθηήκαηνο Ξαιακά Θαξδίηζαο, Αλαδαζµνύ έηνπο 1977-1978, κε 
αξίζκεζε 1620α_07_2 όπσο απηό απεηθνλίδεηαη ζην ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ θαη Αλαδαζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ. Δ. 

Θαξδίηζαο θαη όπσο αλαξηήζεθε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Ξ.Α.Α.Ρ.. 

 

2.  Υξόλνο (εκεξνκελία, ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο) θαη ηόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Ρνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ θαη 

Αλαδαζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ. Δ. Θαξδίηζαο (1νο όξνθνο, 
γξαθείν 23), ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 4061/2012 

θαη δηελεξγείηαη από ηελ Δπηηξνπή Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ηεο Ξ. Δ. Θαξδίηζαο, ηελ 20ε  

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017  εκέξα ΠΔΜΠΣΗ, κε ώξα έλαξμεο ηελ 11:00 π.κ. θαη ιήμε 11:30 π.κ.. 

 

3. Σηκή εθθίλεζεο ηνπ θαηαβιεηένπ ηηκήκαηνο 

Ζ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ θαηαβιεηένπ ηηκήκαηνο γηα ηελ κίζζσζε ηεο πξναλαθεξόκελεο έθηαζεο, νξίδεηαη ζε 

ζαξάληα πέληε επξώ θαη κεδέλ ιεπηά (45,00 €) ην ζηξέκκα αλά έηνο, ήηνη ζπλνιηθά δηαθόζηα 

ζαξάληα επξώ θαη εμήληα εθηά ιεπηά (240,67 €) εηεζίσο, όπσο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2017 
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ηεο Ξ. Δ. Θαξδίηζαο. 

 

4. Σόπνο θαη ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο – ηαδηαθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο 

(άξζξν 9 ηνπ Ν. 4061/2012) 

α. Ρν ηίκεκα θαηαβάιιεηαη εηεζίσο εληόο ηξηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεη ε απόθαζε 

παξαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη απνηειεί έζνδν θαηά 50% ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηά 50% ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο . Ν πιεηνδόηεο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ην παξάβνιν εμόθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο ρξήζεο ζην 
Ρκήκα Ρνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ θαη Αλαδαζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο 

ηεο Ξ. Δ. Θαξδίηζαο. 

β. Ρν ηίµεµα θαηαβάιιεηαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ή ζηα ΔΙ.ΡΑ., κε ηε ρξήζε κνλαδηθνύ θσδηθνύ, ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη ηαπηόηεηα νθεηιήο (Ρ.Ν.) θαη ν νπνίνο εθδίδεηαη κεηά ηε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο από ηελ 

αξκόδηα Γ.Ν.. 

γ. Νη ζηαδηαθέο αλαπξνζαξκνγέο νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.  

 

5. Γηάξθεηα παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο 

Ζ δηάξθεηα παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη 

είθνζη πέληε (25) έηε. 

 

6.  Δγγπήζεηο 

α.  Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη λα θαηαηεζεί από θάζε δηαγσληδόκελν Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, 
ππνινγηδόκελε ζε πνζνζηό 10% επί ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, ήηνη πνζνύ είθνζη ηέζζεξα επξώ θαη έμη ιεπηά 

(24,06€), ε νπνία ζα απεπζύλεηαη ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ΞΔ Θαξδίηζαο θαη 

ζα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Ζ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεη νιόθιεξν ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ην 

όλνκα παηξόο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε εηαηξείαο ηελ πιήξε επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηνλ πιήξε 
ηίηιν ηεο παξαρώξεζεο, ν νπνίνο είλαη «Παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 1620α 

ηεκαρίνπ κε αξηζκό 1620α_07_2, έθηαζεο 5.348,24 η.κ., Αγξνθηήµαηνο Παιακά Καξδίηζαο, 

Αλαδαζµνύ έηνπο 1977-78, πξννξηδόκελν λα εθκηζζσζεί γηα επέθηαζε θηελνηξνθηθήο 
κνλάδαο»,  κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο ππνρξέσζεο λα θαηαηεζεί απξνθάζηζηα ζε πέληε κέξεο από ηελ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο, όιν ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο. 

β.  Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ν παξαρσξεζηνύρνο 

αληηθαζηζηά ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο 
ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο, σο εγγύεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 



Αγξόθηεκα Ξαιακά   3  

 

απόθαζεο παξαρώξεζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ.4061/12. Γηα ηνπο ινηπνύο 
ππνςήθηνπο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

7. Πιεηνδόηεο 

α.  Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξνζώπνπ, πξέπεη λα ην δειώζεη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο, θαηά ηελ ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ, ή λα πξνζθνκίζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή 
ζρεηηθό έγγξαθν παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο πξνο πιεηνδνζία, ζεσξεκέλνπ από δεκόζηα ππεξεζία, 

δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη απηόο σο πιεηνδόηεο. 

β.  Γελ γίλνληαη δεθηνί ζηελ δεκνπξαζία δεκόζηνη ππάιιεινη, ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη θαη 

ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηα ηελ απόδεημε ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη ε 
πξνζθόκηζε πεύζπλεο δήισζεο , ζαλ δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Γεκνπξαζία. 

γ.  Γηα ηνλ απνθιεηζκό θάπνηνπ από ηελ δεκνπξαζία ζπληάζζεηαη από ηελ Δπηηξνπή έθζεζε πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο. 

δ.  Νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκνπξαζία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή  Γεκνπξαζίαο άδεηα 

ζηαβιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπο (ζύκθσλα κε ηνλ Λ.4056/2012), επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

8.  Τπνγξαθή πξαθηηθώλ 

Κεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηελ 
δηελήξγεζε θαη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, ελεξγείηαη ζε βάξνο ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 4061/2012. 

 

9.  Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη θαη δηεπζύλεηαη από ηελ Δπηηξνπή  Γεκνπξαζίαο, νη δε πξνζθνξέο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ απεπζύλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή απηή, ε νπνία ηηο επαλαιακβάλεη κεγαινθώλσο θαη ηηο 
αλαγξάθεη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά, καδί κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε. 

 

9. Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

α.  Όηαλ απνβεί άθαξπε ιόγσ κε εκθάληζεο πιεηνδνηώλ  ή ιόγσ κε επίηεπμεο ηνπ ηηκήκαηνο, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ηηκή εθθίλεζεο - ειάρηζηεο πξνζθνξάο - δελ κπνξεί λα 
είλαη ρακειόηεξε από ην εβδνκήληα ηνηο εθαηό (70%) ηεο αξρηθήο ηηκήο εθθίλεζεο. 

β.  Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία θξηζεί άθπξε ιόγσ παξάβαζεο νπζηώδνπο ηύπνπ απηήο. 

γ. Όηαλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά κεηά ηελ θαηαθύξσζε. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ν νπνίνο 

ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη από ηνλ Ξξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
Γεκνπξαζίαο, ζην ηεηξαπιάζην ηεο ηειηθήο ηηκήο θαηαθύξσζεο.   Σν πνζό απηό βεβαηώλεηαη ζηελ 

νηθεία Γ. Ο. Τ. σο έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

11. Λνηπνί όξνη κίζζσζεο 

α. Ν παξαρσξεζηνύρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ην αθίλεην γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηνπ παξαρσξήζεθε..  
Απαγνξεύεηαη ε εθκίζζσζε, θαζώο θαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζε ηξίην 

πξόζσπν, εθηόο θαη αλ ζπλαηλέζεη εγγξάθσο, ην όξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απόθαζε παξαρώξεζεο. 

β. Ν παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ. Απαγνξεύεηαη ε θαηάιεςε άιισλ 

ρώξσλ γύξσ από ην παξαρσξνύκελν αθίλεην θαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηό κεραλεκάησλ, εύθιεθησλ ή 

εθξεθηηθώλ πιώλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην αθίλεην ή λα ξππαίλνπλ ζνβαξά ην 
πεξηβάιινλ. 

γ.  Ν παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θάζε δαπάλε πνπ βαξύλεη ην αθίλεην ζύκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  
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δ.  Θαηά ηελ δηάξθεηα παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο, ν παξαρσξεζηνύρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο δεκηώλ ή βιαβώλ ηνπ παξαρσξνύκελνπ αθηλήηνπ. Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, 

πξνζζήθε ή κεηαξξύζκηζε παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ παξαρσξνύκελνπ αθηλήηνπ, ρσξίο θαλέλα 
απνιύησο δηθαίσκα γηα αθαίξεζε ή ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηνλ παξαρσξεζηνύρν.  

ε. Αλ ν παξαρσξεζηνύρνο απνρσξήζεη πξηλ από ηελ ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο, νθείιεη λα 

θαηαβάιιεη ην ηίκεκα πνπ αλαινγεί ζε έλα (1) έηνο. 

ζη. Πε πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο ή άιιεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ βαξύλεη ηνλ 

παξαρσξεζηνύρν ή παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο, αλαθαιείηαη ε απόθαζε 
παξαρώξεζεο θαη ε εγγύεζε πνπ δόζεθε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

δ.  Θαηά ηελ ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο, ν παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη ρσξίο εηδνπνίεζε, λα 
απνρσξήζεη από ην παξαρσξνύκελν αθίλεην θαη λα ην παξαδώζεη ζηελ αξκόδηα πεξεζία. Δθόζνλ 

δηαπηζησζεί όηη ηεξήζεθαλ νη όξνη ηεο παξαρώξεζεο, ε εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ παξαρσξεζηνύρν. Γηα 

ηελ ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν από ην όξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ηεο 
παξαρώξεζεο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ην ίδην όξγαλν θαη ηνλ παξαρσξεζηνύρν. 

ε.  Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ λα εγθαηαιείςεη ην αθίλεην, ε νηθεία Δπηηξνπή Διέγρνπ 
θαη Λνκηκόηεηαο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 4061/2012 επηβάιιεη ηα πξνβιεπόκελα δηνηθεηηθά κέηξα. 

ζ. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο ιόγσ παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο, ν 

ελδηαθεξόκελνο δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε γηα παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) εηώλ. 

 
Η Αλαπιεξώηξηα 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ & 

Αλαδαζκνύ 

 
 

 
ηαπξνύια Υ. Αζάλαηνπ 

 

 
 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

ηεο Γ/λζεο 

 
 

 
Γεκήηξηνο Β. Κσζηήο 

Γεσπόλνο 

 
 

 
 

 
Ο Πεξηθεξεηάξρεο 

 

 
 

 
Κσλ/λνο Αγνξαζηόο  

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  
     Γεληθή Γ/λζε Βηώζηκεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

     Γ/λζε Ρερληθώλ Κειεηώλ, Θαηαζθεπώλ & Ρνπνγξαθηθήο  
     Σκήκα Σνπνγξαθηθώλ-Φεθηαθώλ Γεσρσξηθώλ Γεδνκέλσλ, Μειεηώλ & Έξγσλ.  

     Γεζηνύλε 2 & Αραξλώλ 381, Ρ.Θ 111 43  ΑΘΗΝΑ 
 

2.  Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

 Γελ. Γ/λζε Ξεξηθ. Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο 
Γ/λζε Πνιηηηθήο Γήο 

Ρκήκα Δπνηθηζκνύ – Αλαδαζκνύ 

Γηνηθεηήξην, 3νο όξνθνο 
     Ρ.Θ. 411 10 - ΙΑΟΗΠΑ 

 
3.  Γξαθείν Σύπνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

    (Γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ηελ ηνηρνθόιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο 

     Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θαξδίηζαο) 
 

4. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Π.Δ. Καξδίηζαο 
(κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο πεξεζίαο από ηνλ  

Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο)  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Π.Δ. ΚΑΡΓΙΣΑ 

Σκήκα Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ & 
Αλαδαζκνύ 

  

πλνδεύεη ηελ ππ’ αξηζκ. 3263/2017 

Γηαθήξπμε Πιεηνδνηηθήο Γεκνπξαζίαο. 

 

 

 

ΑΝΑΓΑΜΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΣΟΤ 1977-1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΚΟΡΤΦΧΝ Δ ΔΓΑ 
‘87 

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ 1620α_7_2 

Α/Α Υ Τ 

Z 333153,568 4369348,447 

Β 333207,046 4369337,553 

Γ 333187,486 4369241,531 

Η 333134,007 4369252,425 

ΔΜΒΑΓΟΝ: 5.348,24 η.κ. 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   

Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο ... 
Θαηάζηεκα ...  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΡΘ – ηει-FAX)        

Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..  
      

  ΔΟΩ ……24,06 €….  
 

 

Ξξνο:   
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 

Λ. Γεκνθξαηίαο 46 
43100 - ΚΑΡΓΙΣΑ 

 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ππ’ αξηζκόλ ………………………... γηα ΔΗΘΝΠΗ ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΥ ΘΑΗ 

ΔΜΗ ΙΔΞΡΑ (24,06 €) 

 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη  ηνπ  δηθαηώκαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΗΘΝΠΗ ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ ΘΑΗ ΔΜΗ ΙΔΞΡΑ (24,06 €) ππέξ ηνπ 
ΝΛΝΚΑ…………………………………………… ΔΞΥΛΚΝ………………………………  

 ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΟΝΠ……..………….……,  νδόο……………………………., αξηζκόο ……………, ΡΘ ………………… 

(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) …………………………. , (2) …………………………….., 
θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, 

εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ),  δηα  ηελ ζπκκεηνρή  ηεο εηο ηελ 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηεο Γ/ΛΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 
ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ηεο …………………. 2017, εκέξα …………………………………….. γηα ηελ 

«Παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 1620α ηεκαρίνπ κε αξηζκό 
1620α_07_2, έθηαζεο 5.348,24 η.κ., Αγξνθηήµαηνο Παιακά Καξδίηζαο, Αλαδαζµνύ 

έηνπο 1977-78, πξννξηδόκελν λα εθκηζζσζεί γηα επέθηαζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο»  

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 3263/2017 Γηαθήξπμή ζαο.  

 Ζ  παξνύζα  εγγύεζε  θαιύπηεη  ην 10% ηνπ νξίνπ πξνζθνξάο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

αθνξά ζηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό  απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ 

εηαηξείαο/θπζηθό πξόζσπν θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο.  

 Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   

 Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη.  

 Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

 Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 21/10/2017 1 

Βεβαηνύηαη  ππεύζπλα  όηη  ην  πνζό  ησλ  εγγπεηηθώλ  καο  επηζηνιώλ  πνπ  έρνπλ  δνζεί  ζην Γεκόζην θαη 
ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί από ην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.  
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 

 
 

 

                                                 
1 ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ:  Ν  ρξόλνο  ηζρύνο  ζα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά ηελ 

εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο,  όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο  Γηαθήξπμεο. 


