
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

για την εκμίσθωση ακινήτων (αγροτεμαχίων) ιδιοκτησίας  του ιδρύματος με την 

επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ  – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Ι. ΒΑΡΒΕΡΗ». 

 
  Το ίδρυμα είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων που 

βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Νεάπολης του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, τα 

οποία είναι όλα αρδευόμενα.  

 Τα αγροτεμάχια αυτά που στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά, θα 

εκμισθωθούν για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών με 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης την 1 Οκτωβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης την 

30η Σεπτεμβρίου 2019 σε ενδιαφερόμενους που θα προσφέρουν την καλύτερη τιμή 

μισθώματος σε σχέση με την προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία, αφού τηρηθούν οι 

διατάξεις του σχετικού άρθρου που αναφέρεται παραπάνω και οι όροι που 

αναγράφονται στην συνέχεια. Συγκεκριμένα εκμισθώνονται: 

1. Αγροτεμάχιο έκτασης  11  στρεμμ. (11.000 τ.μ.) στην θέση «ΤΣΙΓΓΟΔΕΝΤΡΟ», με  

   προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία για κάθε έτος το ποσό των  308,00 ευρώ.  

2.Αγροτεμάχιο έκτασης  21  στρέμμ.  (21.000 τ.μ ) στην  θέση   «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ», με   

   προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία για κάθε έτος το ποσό των  588,00 ευρώ.  

3.Αγροτεμάχιο  έκτασης  13,5  στρέμμ.  (13.500 τ.μ )  στην  θέση   «ΣΙΑΤΡΑ»,  με   

   προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία για κάθε έτος το ποσό των  378,00 ευρώ.  

4.Αγροτεμάχιο  έκτασης  10   στρέμμ.  (10.000 τ.μ )  στην   θέση   «ΚΑΚΟΣΙ»,  με   

   προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία για κάθε έτος το ποσό των  280,00 ευρώ.  

Το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 3,6% επί του 

μισθώματος θα επιβαρύνει τους μισθωτές και να καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα. 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 

κάθε καλλιεργητικής περιόδου. 

 Για να γίνει δεκτή η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου, θα πρέπει να προσκομίσει 

μαζί της φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Ο καθένας υποψήφιος μισθωτής, όταν θα υποβληθούν προσφορές, θα υποδείξει 

στο έγγραφο της προσφοράς και αξιόχρεο εγγυητή, που θα συνυπογράψει το 

μισθωτήριο και θα εγγυηθεί την τήρηση των όρων του από τον μισθωτή.  

Δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές οι οφειλέτες του ιδρύματος. 



       Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις μισθώσεις 

αγροτεμαχίων.. 

 Η προθεσμία υποβολής εγγράφων προσφορών είναι εικοσαήμερη (20ήμερη), 

αρχομένης από της αναρτήσεως της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

 Οι έγγραφες προσφορές θα κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, 

του Δήμου Βοΐου και αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η 

Βασιλική Μουτσούλη  τηλ. 24683 50217. 
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