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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δηµοπρασία για την
παραχώρηση µε τίµηµα αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή
δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ66/Α/22-3-2012), εµβαδού 9.756τ.µ., όπως αυτό
εµφαίνεται στα συνηµµένα τοπογραφικά αποσπάσµατα έχοντας στοιχεία κορυφών
0,1,2,3,4,5,6,7,0 και βρίσκεται στη θέση Μεσόλοφος εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ. Το ακίνητο αυτό είναι τµήµα από το
µε αριθ. 116 τεµάχιο της Αρχικής ∆ιανοµής έτους 1935 του αγροκτήµατος «Μεσολόφου» της
παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας.
2. Το ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί για γεωργική χρήση και η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται
σε 10 έτη.
3. Η τιµή εκκίνησης του ετησίου τιµήµατος ανά στρέµµα ορίζεται σε είκοσι (20,00 €) Ευρώ.
4. Για τα δύο πρώτα έτη η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ως µηδενική. Μετά την
παρέλευση της διετίας η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ανά µισθωτικό έτος και
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µήνα της
αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους όπως αυτή
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
5. Το ετήσιο τίµηµα παραχώρησης χρήσης καταβάλλεται ετησίως εντός τριµήνου από την
ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης κατατιθέµενο σε ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία, κατά 50% ως έσοδο του ∆ηµόσιου και κατά 50% ως έσοδο της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών . Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
6. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί, στις 18 Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης
την 10:00 και ώρα λήξης την 10:20 στα γραφεία του Τµήµατος Τοπογραφίας,
Εποικισµού και Αναδασµού (Τέρµα Οµονοίας, Σέρρες)
7. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασµό άλλων επιτρέπεται,
αρκεί ο εµφανιζόµενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό
πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριµένο πρόσωπο κατά
τη διαδικασία της δηµοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο
έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του
αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόµενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, άλλως µε ιδιωτικό έγγραφο µε νόµιµη
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνοµία. Σε περίπτωση συµµετοχής στο
διαγωνισµό νοµικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο ή του
εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό της δηµοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του
καταστατικού τους µε τις προβλεπόµενες δηµοσιεύσεις καθώς και τυχόν µεταγενέστερες
τροποποιήσεις.
8. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
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αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, ύψους δέκα εννέα ευρώ & πενήντα λεπτών
(19,50€), η οποία θα απευθύνεται στο Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και
θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
9. Μετά την υπογραφή της σύµβασης η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε
άλλη, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος συνολικού τιµήµατος, ως
εγγύηση για την καταβολή του τιµήµατος και την τήρηση των όρων της απόφασης
παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012.
10. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από το Τµήµα
Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (τηλ:
2321355160, 2321355161 και ώρες 8.30-14.00).
Σέρρες, 6 ∆εκεµβρίου 2016

Ο
∆ιευθυντής
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής

Λεωνίδας Β. Βαρούδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μέλη της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών
(µε την υποχρέωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας
από το γραµµατέα της επιτροπής ).
2. ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚΜ
Τµήµα Πληροφορικής ΠΕ Σερρών
(Για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών µέσω email)
3. ΥΠ. Α.Α.Τ.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τµήµα εφαρµογής-υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιοποίησης
δεδοµένων & µέριµνας
∆εστούνη 2 και Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 Αθήνα
(για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ µέσω email : a381u056@minagric.gr).
4. ∆ήµο στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο
(για την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του).
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