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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
     

      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  
Ταχ. ∆ιεύθυνση  : Ίωνος ∆ραγούµη 1 
Ταχ. Κώδικας     : 412 22                                                  Λάρισα, 21/05/2019 
Πληροφορίες     : ∆. Χούσου                                            Αρ. πρωτ. : 23312                                        
Τηλ.                    : 2413500295                                                                                                     
                                                                                                               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΥΟ 
(2) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑ∆Ι» ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 195 του Ν. 3463/06, των αρ. 72 & 84 του Ν. 3852/10 
και του Π.∆. 270/81 

2. Την υπ’ αριθµ. 380/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Λαρισαίων και την υπ’ αριθµ. 220/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 

 
 ∆ιενεργεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία στις 4 Ιουνίου 
2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (έναρξη εκφώνησης προσφορών) έως 10:30 
π.µ. (λήξη εκφώνησης προσφορών) στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Λάρισας (Ίωνος ∆ραγούµη 1, Λάρισα, 3ος όροφος) για την 
εκµίσθωση δύο (2) τµηµάτων τεσσάρων (4) στρεµµάτων έκαστο, της δηµοτικής 
έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι» της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας για τη 
δηµιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, από την επιτροπή διεξαγωγής 
δηµοπρασιών του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 14/2019 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως εξής: 
α/
α 

Τοπική  
Κοινότητα Τοποθεσία Στρέµµατα Είδος 

Καλλιέργειας 
Τιµή 

1 Κοιλάδα Λιβάδι 4,00 ΞΗΡΙΚΗ 
30€ ανά στρέµµα ετησίως 

2 Κοιλάδα Λιβάδι 4,00 ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέµµα ετησίως 

 Στη δηµοπρασία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι δηµότες κάτοικοι του ∆ήµου 
Λαρισαίων, ο οποίος έχει την κυριότητα της παραπάνω έκτασης που εκτίθεται στη 
δηµοπρασία. Αν η δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται στις 11 
Ιουνίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο ίδιο µέρος ανάµεσα σε όλους 
τους δηµότες. Αν και στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, 
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επαναλαµβάνεται στις 18 Ιουνίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ίδιο 
µέρος και έχει δικαίωµα να συµµετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.  
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχής γενοµένης από την 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή. 
 Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία υποχρεούται να 
καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων για παρακατάθεση σε 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 αναγνωρίζονται για 
εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη 
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή στους αποτυχόντες 
επιστρέφεται µετά το τέλος της δηµοπρασίας, η οποία σε περίπτωση αθέτησης του 
πλειοδοτήσαντα εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου, ήτοι: 

α/α Στρέµµατα Τοποθεσία 
ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1 4,00 Λιβάδι 12,00 € 

2 4,00 Λιβάδι 12,00 € 

Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί µε την 
υπογραφή του συµφωνητικού µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του επιτευχθέντος 
µισθώµατος για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των από την διακήρυξη 
οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 

 Οι προτιθέµενοι να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε 
αυτή, θα πρέπει να προσκοµίσουν :  

α) Φωτοτυπία ταυτότητας  
β) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον ∆ήµο Λαρισαίων και τη ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας  
γ) Βεβαίωση µονίµου κατοικίας  
δ) Πιστοποιητικό γέννησης  
ε) Εγγυητική επιστολή  
στ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει) από τον 
πλειοδότη και τον προτεινόµενο εγγυητή µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, µε την 
οποία θα αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
Επισηµαίνεται ότι και οι εγγυητές αυτών θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση περί 
µη οφειλής προς τον ∆ήµο Λαρισαίων και τη ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας.  

Τον τελευταίο πλειοδότη του µισθίου θα βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της 
περίληψης της διακήρυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα 
Εσόδων του ∆ήµου,1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας 2413500295), κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.                    

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα  
την Τετάρτη 22-05-2019 &  
να αναρτηθεί στο site του ∆ήµου Λαρισαίων  
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΓ1ΩΛΞ-ΠΩΞ


		2019-05-21T10:57:23+0300
	Athens




