
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 18810/23-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το 

αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλιδης, 4.Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. ∆ηµήτριος 

Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Άγγελος Ζαβράκογλου, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  1ο  έκτακτο Επανακαθορισµός όρων δηµοπράτησης καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων στην Τ.Κ. Σανών 

Αριθµός Απόφασης: 226 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., µετά την οµόφωνη 

αποδοχή των µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι στις 16 

Οκτωβρίου 2015 διενεργήθηκε δηµοπρασία για την εκµίσθωση καλλιεργήσιµων εκτάσεων στην 

Τ.Κ. Σανών στις θέσεις «Αµπέλια», «Φράγµα» & «Ασµάκι», στην οποία δεν προσήλθε κανείς και 

εποµένως η δηµοπρασία κηρύχθηκε άγονη. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να επανακαθορίσει τους όρους της δηµοπρασίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης 

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την εκµίσθωση των αγροτικών κτηµάτων καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων στην Τ.Κ. Σανών στις θέσεις «Αµπέλια», «Φράγµα» & «Ασµάκι» ως εξής: 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



 

Τα χωράφια του ∆ήµου Πολυγύρου είναι στη θέση «Αµπέλια», εκτάσεως 1,19 στρ., στη θέση 

«Φράγµα» εκτάσεως 6,25 στρ., στη θέση «Ασµάκι» εκτάσεως 1,25 στρεµ. και στη θέση 

«Αντάρτης» εκτάσεως 8,687 στρεµ. στην Τ.Κ. Σανών  µε βάση το πίνακα διανοµής του 

Αγροκτήµατος Σανών Χαλκιδικής, Έτος 1977-1978, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

(κατώτατο µίσθωµα) και µε εγγύηση συµµετοχής στην ∆ηµοπρασία και τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας και προορίζεται για καλλιέργεια. 

 

            Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία καλλιεργήσιµων Εκτάσεων 

 
 
 
Άρθρο 2 
 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις  δεκατέσσερις (14) ∆εκεµβρίου, ηµέρα ∆ευτέρα του έτους 2015, 

ενώπιον της επιτροπής τους άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. 

Συµβουλίου του ∆ήµου Πολυγύρου και ώρα 09:00 π.µ. έως και 10:00 π.µ. Η δηµοπρασία 

επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον κ. ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν : 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την 

αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη 

διενέργεια της δηµοπρασίας 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Νο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΜΒΑ∆Ο 
(σε τετρ. 
µέτρα) 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ/ ανά 
έτος/ανά στρέµµα 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ/για όλη την 

έκταση /ανά έτος  
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1 Αµπέλια 1.190 10,00€ 11,90€ 1,19€ 

2 Φράγµα  6.250 10,00€ 62,50€ 6,25€ 

3 Ασµάκι  1.250 10,00€ 12,50€ 1,25€ 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

 
Άρθρο 3 
 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

 
 
Άρθρο 4 
 
Κατώτατο όριο προσφοράς πλέον τελών χαρτοσήµου για τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, ορίζονται τα 

ποσά όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα 1, σελίδα 2 για όλες τις εκτάσεις ετησίως. 

 
Άρθρο 5 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση, επί ποινή αποκλεισµού, κατά τη 

δηµοπρασία, φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Πολυγύρου περί µη οφειλής που να ισχύει κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας του ∆ήµου Πολυγύρου. 

5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 

 
Άρθρο 6 
 
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί µόνο δηµότες - κάτοικοι του ∆ήµου Πολυγύρου 
 
Άρθρο 7 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσει, για την συµµετοχή του στη 

δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό 

από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος να ενεργεί για 

λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολόγων ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή οργανισµού κοινής ωφέλειας, 

που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ενός έτους τουλάχιστον, η οποία θα αντικατασταθεί 

µετά την υπογραφή µε άλλου ποσού ίσου µε το ανώτερο ποσοστό επί του µισθώµατος που 

επιτεύχθηκε. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες θα επιστραφεί µετά την έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας. 

 

 
 
 
Άρθρο 8 
 

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον κάθε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

 
 
Άρθρο 9 
 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό 

 
Άρθρο 10 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε 

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 11 
 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και στη 

συνέχεια στον έλεγχο της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία µπορεί να 

ακυρώσει αυτά, χωρίς από τον λόγο αυτό να ενεργεί απαίτηση αποζηµίωσης, ο τελευταίος 

πλειοδότης, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο. 

 
Άρθρο 12 
 
Απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση του ακινήτου, εκτός από την περίπτωση του θανάτου του 

µισθωτή, οπότε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να επιτραπεί η χρήση του 

αγροτεµάχιου µέχρι τη λήξη του χρόνου της σύµβασης από τους νόµιµους κληρονόµους, εφόσον το 

επιθυµούν και θέλουν να ασκήσουν την άσκηση του ιδίου επαγγέλµατος. Σε τέτοια περίπτωση 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



καταρτίζεται νέα συµπληρωµατική σύµβαση µίσθωσης, µόνο σε ότι αφορά την ανάληψη της 

υποχρέωσης πληρωµής των µισθωµάτων από τους κληρονόµους. 

Απαγορεύεται η υπενοικίαση ή µετατροπή των αγρών σε άλλου είδους επιχείρηση καθώς και η 

κατασκευή προχείρων ή µονίµων εγκαταστάσεων, σε αντίθετη περίπτωση ο µισθωτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 
 
 
 
Άρθρο 13 
 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

 
Άρθρο 14 
 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 15 
 

Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδότης είναι οφειλέτης του ∆ήµου δεν γίνεται δεκτός στον 

διαγωνισµό.  

Επιπλέον, ουδείς δύναται να συµµετάσχει στη δηµοπρασία εάν οφείλει µισθώµατα για τις υπό 

µίσθωση καλλιεργήσιµες εκτάσεις και µέχρι την ηµέρα της δηµοπρασίας, δεν τα έχει 

αποδεδειγµένα εξοφλήσει σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση του ∆ήµου. Την προαναφερόµενη 

βεβαίωση θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισµού. Τυχόν υφιστάµενος διακανονισµός 

των τυχόν οφειλοµένων δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 

 
Άρθρο 16 
 
Το µίσθωµα θα καταβάλει ως εξής: Προκαταβάλλεται ετήσιο µε την έναρξη εκάστου 

καλλιεργητικού έτους. Ειδικότερα για το πρώτο (1ο) έτος της µίσθωσης το µίσθωµα θα 

καταβάλλεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Για τα υπόλοιπα τρία (3) έτη έως 15 Οκτωβρίου 

(έναρξη καλλιεργητικής περιόδου). 

 
 
Άρθρο 17 
 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ 

του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 

µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

 

Άρθρο 18                                                                                                                                                                                                                                         

 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην 

οποία τα παράλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 19 
 
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 
Άρθρο 20 
 
Τα κηρύκεια, τα έξοδα δηµοσιεύσεως, συντάξεως του συµφωνητικού κ.λ.π. βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 21 
 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την 

διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και  δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου  

Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον τύπο σύµφωνα µε τον Ν.3548/2007 «περί 

Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις» και το Π.∆.270/81 και στη  «∆ιαύγεια». 

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
 
 
Άρθρο 22 
 
 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον κ. Νίκο Βογιατζή, τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, τηλέφωνο 23713-50743, fax 23710-21698 και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου periousia@polygyros.gr. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας 

 

     

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     226/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΒΧΤΖΩΞΜ-ΒΗΤ



  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 18810/23-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το 

αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλιδης, 4.Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. ∆ηµήτριος 

Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Άγγελος Ζαβράκογλου, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  1ο  έκτακτο Επανακαθορισµός όρων δηµοπράτησης καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων στην Τ.Κ. Σανών 

Αριθµός Απόφασης: 226 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., µετά την οµόφωνη 

αποδοχή των µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι στις 16 

Οκτωβρίου 2015 διενεργήθηκε δηµοπρασία για την εκµίσθωση καλλιεργήσιµων εκτάσεων στην 

Τ.Κ. Σανών στις θέσεις «Αµπέλια», «Φράγµα» & «Ασµάκι», στην οποία δεν προσήλθε κανείς και 

εποµένως η δηµοπρασία κηρύχθηκε άγονη. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να επανακαθορίσει τους όρους της δηµοπρασίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης 

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την εκµίσθωση των αγροτικών κτηµάτων καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων στην Τ.Κ. Σανών στις θέσεις «Αµπέλια», «Φράγµα» & «Ασµάκι» ως εξής: 
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Τα χωράφια του ∆ήµου Πολυγύρου είναι στη θέση «Αµπέλια», εκτάσεως 1,19 στρ., στη θέση 

«Φράγµα» εκτάσεως 6,25 στρ., στη θέση «Ασµάκι» εκτάσεως 1,25 στρεµ. και στη θέση 

«Αντάρτης» εκτάσεως 8,687 στρεµ. στην Τ.Κ. Σανών  µε βάση το πίνακα διανοµής του 

Αγροκτήµατος Σανών Χαλκιδικής, Έτος 1977-1978, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

(κατώτατο µίσθωµα) και µε εγγύηση συµµετοχής στην ∆ηµοπρασία και τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας και προορίζεται για καλλιέργεια. 

 

            Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία καλλιεργήσιµων Εκτάσεων 

 
 
 
Άρθρο 2 
 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις  δεκατέσσερις (14) ∆εκεµβρίου, ηµέρα ∆ευτέρα του έτους 2015, 

ενώπιον της επιτροπής τους άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. 

Συµβουλίου του ∆ήµου Πολυγύρου και ώρα 09:00 π.µ. έως και 10:00 π.µ. Η δηµοπρασία 

επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον κ. ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται  κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν : 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την 

αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη 

διενέργεια της δηµοπρασίας 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Νο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΜΒΑ∆Ο 
(σε τετρ. 
µέτρα) 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ/ ανά 
έτος/ανά στρέµµα 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ/για όλη την 

έκταση /ανά έτος  
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1 Αµπέλια 1.190 10,00€ 11,90€ 1,19€ 

2 Φράγµα  6.250 10,00€ 62,50€ 6,25€ 

3 Ασµάκι  1.250 10,00€ 12,50€ 1,25€ 
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Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

 
Άρθρο 3 
 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

 
 
Άρθρο 4 
 
Κατώτατο όριο προσφοράς πλέον τελών χαρτοσήµου για τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, ορίζονται τα 

ποσά όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα 1, σελίδα 2 για όλες τις εκτάσεις ετησίως. 

 
Άρθρο 5 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση, επί ποινή αποκλεισµού, κατά τη 

δηµοπρασία, φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Πολυγύρου περί µη οφειλής που να ισχύει κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας του ∆ήµου Πολυγύρου. 

5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 

 
Άρθρο 6 
 
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί µόνο δηµότες - κάτοικοι του ∆ήµου Πολυγύρου 
 
Άρθρο 7 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσει, για την συµµετοχή του στη 

δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό 

από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος να ενεργεί για 

λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολόγων ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή οργανισµού κοινής ωφέλειας, 

που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη 
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διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ενός έτους τουλάχιστον, η οποία θα αντικατασταθεί 

µετά την υπογραφή µε άλλου ποσού ίσου µε το ανώτερο ποσοστό επί του µισθώµατος που 

επιτεύχθηκε. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες θα επιστραφεί µετά την έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας. 

 

 
 
 
Άρθρο 8 
 

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον κάθε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

 
 
Άρθρο 9 
 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό 

 
Άρθρο 10 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε 

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 11 
 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και στη 

συνέχεια στον έλεγχο της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία µπορεί να 

ακυρώσει αυτά, χωρίς από τον λόγο αυτό να ενεργεί απαίτηση αποζηµίωσης, ο τελευταίος 

πλειοδότης, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο. 

 
Άρθρο 12 
 
Απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση του ακινήτου, εκτός από την περίπτωση του θανάτου του 

µισθωτή, οπότε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να επιτραπεί η χρήση του 

αγροτεµάχιου µέχρι τη λήξη του χρόνου της σύµβασης από τους νόµιµους κληρονόµους, εφόσον το 

επιθυµούν και θέλουν να ασκήσουν την άσκηση του ιδίου επαγγέλµατος. Σε τέτοια περίπτωση 
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καταρτίζεται νέα συµπληρωµατική σύµβαση µίσθωσης, µόνο σε ότι αφορά την ανάληψη της 

υποχρέωσης πληρωµής των µισθωµάτων από τους κληρονόµους. 

Απαγορεύεται η υπενοικίαση ή µετατροπή των αγρών σε άλλου είδους επιχείρηση καθώς και η 

κατασκευή προχείρων ή µονίµων εγκαταστάσεων, σε αντίθετη περίπτωση ο µισθωτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 
 
 
 
Άρθρο 13 
 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

 
Άρθρο 14 
 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 15 
 

Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδότης είναι οφειλέτης του ∆ήµου δεν γίνεται δεκτός στον 

διαγωνισµό.  

Επιπλέον, ουδείς δύναται να συµµετάσχει στη δηµοπρασία εάν οφείλει µισθώµατα για τις υπό 

µίσθωση καλλιεργήσιµες εκτάσεις και µέχρι την ηµέρα της δηµοπρασίας, δεν τα έχει 

αποδεδειγµένα εξοφλήσει σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση του ∆ήµου. Την προαναφερόµενη 

βεβαίωση θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισµού. Τυχόν υφιστάµενος διακανονισµός 

των τυχόν οφειλοµένων δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 

 
Άρθρο 16 
 
Το µίσθωµα θα καταβάλει ως εξής: Προκαταβάλλεται ετήσιο µε την έναρξη εκάστου 

καλλιεργητικού έτους. Ειδικότερα για το πρώτο (1ο) έτος της µίσθωσης το µίσθωµα θα 

καταβάλλεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Για τα υπόλοιπα τρία (3) έτη έως 15 Οκτωβρίου 

(έναρξη καλλιεργητικής περιόδου). 

 
 
Άρθρο 17 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ 

του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 

µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

 

Άρθρο 18                                                                                                                                                                                                                                         

 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην 

οποία τα παράλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 19 
 
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 
Άρθρο 20 
 
Τα κηρύκεια, τα έξοδα δηµοσιεύσεως, συντάξεως του συµφωνητικού κ.λ.π. βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 21 
 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την 

διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και  δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου  

Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον τύπο σύµφωνα µε τον Ν.3548/2007 «περί 

Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις» και το Π.∆.270/81 και στη  «∆ιαύγεια». 

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
 
 
Άρθρο 22 
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Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον κ. Νίκο Βογιατζή, τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, τηλέφωνο 23713-50743, fax 23710-21698 και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου periousia@polygyros.gr. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας 

 

     

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     226/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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