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ΘΕΜΑ : Ανάρτηση ανακοίνωσης εκμισθώσεως αγροτεμαχίων. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ.πρωτ. 57/01-12-2016  έγγραφό σας. 

            

 Σας ενημερώνουμε ότι την 16/12/2016 η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει την ανακοίνωση για 

την εκμίσθωση των ανωτέρω ακινήτων του Ιδρύματός σας, την οποία μπορείτε να εντοπίσετε και 

εσείς,  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://public-property.ggps.gsis ,μέσω της 

διαδρομής portal ΨΗ.ΔΗ.ΠΕ.ΕΚ.-> Ανακοινώσεις -> Κοινωφελείς Περιουσίες -> Κοινωφελείς 

Περιουσίες (από 13/01/2016) -> Αναζήτηση. Η 16/12/2016 θεωρείται ημερομηνία έναρξης της 

εικοσαήμερης  προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 Κατά τη διάρκεια της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας το Ίδρυμά σας θα δέχεται 

έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών ο οποίος θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. 

Ταυτότητας ή διαβατηρίου, υποβληθέντα δικαιολογητικά (πχ εγγυητικές), τίμημα, ημερομηνία 

προσφοράς. Οι προσφέροντες οι οποίοι υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους θα 

λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι 

οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή η με ταχυμεταφορές, προκειμένου 

να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση που υποβληθούν 

προσφορές με το ίδιο τίμημα (μετά την παρέλευση των είκοσι ημερών) το Ίδρυμα καλεί τους 

προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση όπου ζητά να προσφέρουν 

μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής 

προσφορών προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.  

 Μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερών το Ίδρυμά σας θα υποβάλλει πλήρη φάκελο ο 

οποίος θα περιέχει το πρακτικό του Δ.Σ. περί έγκρισης της προσφοράς  και τον πίνακα υποβολής  

συνοδευόμενα με το σύνολο των δικαιολογητικών τα οποία έχουν ζητηθεί στην προκήρυξη (πχ. 

έγγραφες προσφορές , εγγυητικές επιστολές).  



            Εφόσον οι προσφορές αφορούν εκμίσθωση έναντι ανακατασκευής, παρακαλείσθε να 

αποστείλετε και πίνακα των προς εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών, στον οποίο θα αναφέρονται 

αναλυτικά το είδος και το ύψος του κόστους των εργασιών. 

 Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85% της εκτιμηθείσας αξίας, 

(παρ.9) το Ίδρυμα, αφού ενημερώσει την υπηρεσία μας, η οποία πάντως έχει δικαίωμα, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση να διατάξει, με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση, τη μη σύναψη της σύμβασης, προχωρά στη σύμβαση μίσθωσης.  Εφόσον το επιτευχθέν 

τίμημα δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας, για την σύναψη της 

σύμβασης απαιτείται ειδικότερη προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας μας.  
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