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Περίληψη δημοπράηηζης για ηην εκμίζθωζη γεωργικής αποθήκης ζηην Τ.Κ. Καραηζά ηης 

Δ.Ε. Τροιζήνος ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας - Μεθάνων 

 

Ο Δήκαξρνο Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζα πξνβεί ηελ 23ε/04/2019, εκέξα Τξίηε 

θαη ώξα 10.00’ έσο 11.00 κεο. ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ε νπνία ζα 

δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, γηα ηελ εθκίζζσζε κίαο γεσξγηθήο απνζήθεο ζηε Τ.Κ. 

Καξαηδά, επηθαλείαο 480,00 η.κ., γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ, ήηνη 

από 1-05-2019 έσο ηελ 30-04-2022. Ωο ηηκή εθθίλεζεο γηα ηε δεκνπξάηεζε 

νξίδεηαη ην πνζό ησλ επηαθνζίσλ είθνζη (720,00) επξώ θαη κηζζσηήο ζα 

αλαθεξπρζεί απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα πάλσ από ην 

όξην πξώηεο πξνζθνξάο σο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηε δεκνπξαζία είλαη: 

α) Η κε νθεηιή πξνο ην Δήκν (απνδεηθλπόκελε δηα ζρεηηθήο βεβαηώζεσο ηνπ 

Δήκνπ κεη’ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ) θαη  

β) ε θαηάζεζε εγγπήζεσο κε ηε κνξθή γξακκαηίνπ ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο 

ηνπ Τ. Π. & Δ. ή Τξάπεδαο ή Οξγαληζκνύ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ 

αλαγλσξίδνληαη γηα εγγπνδνζίεο πνζνύ ίζνπ πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ 

νξηδνκέλνπ ζηε δηαθήξπμε, ήηνη εβδνκήληα δύν (72,00) επξώ. Η εγγύεζε 

επηζηξέθεηαη ακέζσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ζα πιεηνδνηήζνπλ, ελώ ε 

εγγύεζε ηνπ πιεηνδόηε (κηζζσηή) ζα θξαηεζεί σο πξνθαηαβνιή ζην κίζζσκα 

θαη ην ππόινηπν πνζό έσο ηνπ ύςνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα εμνθιεζεί ζε δύν 

δόζεηο, ήηνη ε πξώηε εληόο ηνπ κελόο Μαΐνπ θαη ε δεύηεξε εληόο ηνπ κελόο 

Δεθεκβξίνπ. 

Σε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ελδηαθεξνκέλσλ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, απηή ζα επαλαιεθζεί κεηά κία εβδνκάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ 30ε/04/2019, ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν, ελώ ζε 

πεξίπησζε ππαλαρώξεζεο ηνπ πιεηνδόηε από ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο 

ζύκβαζεο, ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί κε 

αλαθνίλσζε Δεκάξρνπ πξν 5 εκεξώλ, αλαξηεζεζόκελε ζηνλ Πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ Πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γαιαηά θαη ησλ Μεζάλσλ, θαη λα 

ιάβεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 22980-42211. 
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