
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 

 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  (Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης  

ΕΕΣΘ) σύμφωνα με την από 04/12/2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΕΣΘ  σε συνδυασμό με 

ειδική εξουσιοδότηση Κ.Δ.Σ. ΕΕΣ που εδόθη με την 29/11/2018 Συνεδρίασή του,  

προκηρύσσει  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αγροτική μίσθωση  ενός αγρού 

τριάντα (30) στρεμμάτων περίπου για μονοετή καλλιέργεια που βρίσκεται στην 

Κτηματική περιοχή του Δροσερού Πέλλας, με την κατάθεση κλειστών 

προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν   την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και 

ώρα 10.30 στις Οικονομικές Υπηρεσίες Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ 

Θεσσαλονίκης και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου ( οδός Ν. Κουντουριώτου  αρίθ. 

10,  τηλ. 2310531535 κα Γιάννα Σταματοπούλου ή Σταμάτη Αρετό).  

Η υποβολή προσφοράς θα συνοδεύεται από α) φορολογική ενημερότητα β) Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας, γ) εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ 

σε περίπτωση που κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο και από δ) την καταβολή 

Εγγύησης Συμμετοχής  ποσού εκατό (100 €) ευρώ,  η οποία:  α) σε περίπτωση μη 

πλειοδοσίας  επιστρέφεται αυθημερόν μετά το πέρας της διαδικασίας  ή β) σε 

περίπτωση του πλειοδότη θα συνυπολογίζεται κατά την υπογραφή της μισθωτήριας 

σύμβασης  ως έναντι του ποσού θα δοθεί ως εγγύηση τήρησης των όρων της 

μίσθωσης.  

Διευκρινίζεται ότι το Ακίνητο μισθώνεται «ως έχει και ευρίσκεται» για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων χρόνων και το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται. Το 

ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

χιλίων τριάντα τριών  (1.033) ευρώ.  Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχθούν την  

ίδια μέρα Παρασκευή 28/12/2018 ώρα 12.30 ενώπιον ειδικής επιτροπής του ΕΕΣΘ 

και ενώπιον των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με 

το ίδιο τίμημα, οι προσφέροντες σε κοινή ακρόαση θα κληθούν να προσφέρουν 

μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές θα καταγράφονται στον πίνακα υποβολής 

προσφορών και θα προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες. Τέλος, δεν 

υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο τι κατά του ΕΕΣ σχετικά με την 

παρούσα προκήρυξη ή από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία από 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

 


