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       Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 
εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του 
οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών. 
      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί   στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών, στον οικισμό Αρριανών 
και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η του μηνός Ιανουαρίου 2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. 
      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής 
στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, 
Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 
10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο (τιμή 
ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%). 
Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 8-01-2019». 
Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς είναι για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης 
μίσθωσης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας. 
       Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, 
Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.  
Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα 
δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.arriana.gr. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες 
στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52807 & 2531352825. 
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