
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Πολύγυρος, 13/11/2015 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       Αρ. Πρωτ. :20242 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΝΩ ΚΥΒΕΛΗ» ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Επαναληπτική
1
, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για το χωράφι στη 

Δ.Κ. Ορμύλιας στη θέση «Άνω Κυβέλη» εκτάσεως 25.000,00 τ.μ. (Πίνακας 1) με 

ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής 

στην Δημοπρασία όπως κάτωθι  αναφέρεται. Το προαναφερόμενo χωράφι δεν είναι 

απαραίτητο για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας και προορίζεται για 

καλλιέργεια. 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία καλλιεργήσιμης Εκτάσεως 

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, καλλιεργητικές περιόδους 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις εικοσιτρείς (23) Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 

2015, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου                                                               

και ώρα  09:00 έως 10:00. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν 

δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν πλειοδότης. Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία 

οφείλει να παρουσιάσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού αξιόχρεο εγγυητή, καθώς και 

                                                           
1
 Με βάση την 12875/13-07-2015 διακήρυξη δημοπρασίας του Δήμου Πολυγύρου 

2
 Πλέον Τελών Χαρτοσήμου. 

Νο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΜΒΑΔΟ 

(σε στρέμματα) 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ/στρ

έμμα/ανά έτος 

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟ

Σ/ ετησίως2 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1 
ΑΝΩ 

ΚΥΒΕΛΗ 
25,00 28,40 € 710,00 € 71,00 € 



γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακαταθέσεως 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 

ποσού ίσο με το 10% των μισθωμάτων ενός έτους με βάση την πρώτη προσφορά. Επιπλέον, ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής και 

δημοτικής ενημερότητας, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό 

εντοπιότητας και υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες 

Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως και 15:00, από το γραφείο ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου.  

Αρμόδιος Υπάλληλος: Νίκος Βογιατζής  

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 

Τηλέφωνο: 2371350743 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: periousia@polygyros.gr 
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