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Με απόφαση Περιφερειάρχη μπορούν να παραχωρούνται ακίνητα των οποίων η 

διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά χρήση, 

έναντι τιμήματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων για αγροτική χρήση, 

κατόπιν δημοπρασίας. 

Για την παραχώρηση ακινήτου (έκτασης έως 100στρ.), ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Γης, συνοδευόμενη από τοπογραφικό 

διάγραμμα ιδιώτη μηχανικού με συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα 

αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια (5 έως 25 έτη) και το σκοπό της 

παραχώρησης. 

Κατόπιν ζητούνται γνωμοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες (Αρχαιολογίες, 

Υπηρεσία Δόμησης κτλ). Μόλις συμπληρωθεί ο φάκελος με τις απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις, διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης 

Διαφορών. Η τελευταία συνεδριάζει για να ορίσει τη διάρκεια παραχώρησης και το 

τίμημα εκκίνησης για το ακίνητο, μετά από εισήγηση μέλους-υπάλληλου της ΔΟΥ, 

λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή του ακινήτου, αν είναι ποτιστικό κτλ. 

Οι δημοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της Επιτροπής στη χωρική αρμοδιότητα της 

οποίας βρίσκεται το δημοπρατούμενο ακίνητο, δηλ. Κιλκίς ή Πολύκαστρο, σε χώρο και 

χρόνο που προσδιορίζεται με τη διακήρυξη. Κάθε δημοπρασία γνωστοποιείται με 

διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η 

οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας και του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης, στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Τμήματος Πολιτικής Γης. Στη διακήρυξη αναφέρονται μεταξύ 

άλλων τα στοιχεία του ακινήτου, μέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, το ποσό 

της εγγυητικής συμμετοχής. 

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, 

αμέσως, στην επιτροπή δημοπρασίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να 

προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής 

εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά 

θεωρείται αυτός ως πλειοδότης. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία ως πλειοδότες οι 

δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που 

υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Όποιος δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά, του κατακυρώνεται το ακίνητο και 

εκδίδεται απόφαση εκμίσθωσης στο όνομά του. 


