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Ο Δήμαρχος Τεμπών 
Έχοντας υπόψη την αριθ. 25/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
 Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση 
εκτάσεως  2 τ.μ., στη θέση «Καρατσαϊρ»  Τοπικής Κοινότητας Νέσωνος, για την κατασκευή 
τοιχίου εγκατάστασης ηλεκτρικής παροχής αντλητικού συγκροτήματος με σκοπό την άρδευση 
των καλλιεργειών. 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου, στις 20-02-2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00’ ως 12:00’ π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
(αποφ. Δ.Σ. 226/2017 ΑΔΑ: 7Δ48ΩΗ7-2ΓΗ) με τους κάτωθι όρους: 
 Η εκμίσθωση θα γίνει για εννέα (9) χρόνια, από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης. 
 Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δύο ευρώ (2,00 €) ετησίως. Οι 
προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται σε ακέραιες μονάδες και τουλάχιστον ανά ένα 
ευρώ (1,00 €). 
 Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην 
επιτροπή:   

1. γγρρααμμμμάάττιιοο  σσύύσστταασσηηςς  ππααρραακκααττααθθήήκκηηςς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να 
λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του 
διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που 
αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου 
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, 

2. δδηημμοοττιικκήή  εεννηημμεερρόόττηητταα του ίδιου και του εγγυητή του.  
3. ΦΦωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  αασσττυυννοομμιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς του ίδιου και του εγγυητή του.  
4. ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..  του ίδιου και του εγγυητή του. 
5. Κατάθεση ΥΥππεεύύθθυυννηηςς  ΔΔήήλλωωσσηηςς  ααξξιιόόχχρρεεοουυ  εεγγγγυυηηττήή με την οποία θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται την εγγύηση και θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό 
της δημοπρασίας και μετά από νόμιμη έγκριση τη σύμβαση μίσθωσης και ότι θα είναι 
αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της 
διηζήσεως.   

 Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της διακήρυξης. 
 Το ενοίκιο θα καταβάλλεται ετησίως κάθε  Μάιο. [Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί με 
την υπογραφή του συμφωνητικού]. 
 Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 26-02-2018, ημέρα 
Δευτέρα  & ώρα 11:00’-12:00 π.μ., (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών), με τους ίδιους όρους. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των αναλυτικών όρων της  διακήρυξης 
από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimostempon.gr) και κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες 
στα γραφεία του Δήμου Τεμπών στο Μακρυχώρι στο τηλέφωνο 24953 50416 κα Σαρμαντά 
Μαρία.  

       Ο Δήμαρχος 

                                        Κολλάτος Κων/νος 

http://www.dimostempon.gr/
ΑΔΑ: 6Δ0ΘΩΗ7-Ξ8Ο
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