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ΘΕΜΑ: «Ματαίωση διενέργειας προγραµµατισµένων δηµοπρασιών της Π.Ε. Σερρών» 
                                                                                                                  

Αναβάλλονται και δεν θα πραγµατοποιηθούν οι εξής δηµοπρασίες αγροτεµαχίων της 

Π.Ε. Σερρών, που ανακοινώθηκαν για της 07-04-2020 και 10-04-2020 σύµφωνα µε τις 

παρακάτω διακηρύξεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνει η χώρα εξαιτίας της 

διασποράς του κορονοϊού: 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 07-04-2020 

1) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 20.646τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Τούµπας», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3608/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας.  

2)     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 10.210τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Τούµπας», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3607/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

3)     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα συνολικής έκτασης 2.171τ.µ. 

στο συνοικισµό «Μητρουσίου», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3604/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

4)     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 12.466τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Νέου Σουλίου», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3610/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

5)     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 18.185τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Νέου Σουλίου», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3606/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 
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6)     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 17.948τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Νέου Σουλίου», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3605/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

7)    Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 13.561τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «Νέου Σουλίου», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 3609/27-2-2020 διακήρυξη 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 10-04-2020 

1) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 3.400τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «ΣΑΑΚ ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΑ», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 

3672/28-2-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

2) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 3.453.µ. στο 

αγρόκτηµα «ΣΑΑΚ ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΑ», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 

3673/28-2-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

3) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 3.584τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «ΣΑΑΚ ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΑ», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 

3674/28-2-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

4) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 3.675τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «ΣΑΑΚ ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΑ», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 

3675/28-2-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

5) Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 4.175τ.µ. στο 

αγρόκτηµα «ΣΑΑΚ ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡ∆ΥΛΛΙΑ», σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 

3676/28-2-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

 

Για τις αναρτηµένες δηµοπρασίες µε ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 28/4/2020,  θα 

υπάρξει νέα ανακοίνωση ανάλογη των εξελίξεων εκείνης της περιόδου .   
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                                                                              ΜΑΡΙΑ Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Κικόπουλος ∆ηµήτριος 



 
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).  

Ο Εισηγητής 
 

∆ηµ. Κικόπουλος 


