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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  5/25-1-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  43/2017            ΘΕΜΑ:  Καθορισµός  όρων  διακήρυξης

δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση

αγροτεµαχίων Ν. Ραιδεστού

  

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  25η-1-2017  ηµέρα

Τετάρτη  και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά

από  την  υπ’αριθ.  1796/20-1-2017  πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  τουΝ.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε

ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  7

µέλη, δηλαδή:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Γεωργαλή Ζωή     

3. Πράτανος Απόστολος  1. Καρκατζίνος Νικόλαος

4. Αναγνώστου Πασχάλης  2. Αποστόλου Στυλιανός

5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

6. Γκιζάρης Στέργιος

7. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό

µέλος)

 

                              

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι µε

την  υπ’αριθµ.  21/2016  απόφαση  του  Συµβουλίου  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.

Ραιδεστού και την υπ’αριθµ. 489/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του

∆ήµου  Θέρµης  εγκρίθηκε  η  εκµίσθωση  των  παρακάτω  αγροτεµαχίων  για

αγροτική χρήση για τέσσερα (4) χρόνια:

1. υπ’αριθµ. 941 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 17.000µ2 µε  ΚΑΕΚ 

190791303001

2. υπ’αριθµ. 434 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 2.077µ2

3. υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2        
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Η  εκµίσθωση   θα  γίνει  µε  δηµοπρασία,  τους  όρους  της  οποίας  καθορίζει  η

Οικονοµική Επιτροπή.

     Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  µέλη  της  Οικονοµικής

Επιτροπής να καθορίσουν τους όρους. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της

την εισήγηση της υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις.

                                    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα

Καθορίζει  τους  όρους  της  διακήρυξης  βάσει  των  οποίων  θα  διεξαχθεί  η

δηµοπρασία εκµίσθωσης ων παρακάτω αγροτεµαχίων 

1. υπ’αριθµ. 941 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 17.000µ2 µε  ΚΑΕΚ 

190791303001

2. υπ’αριθµ. 434 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 2.077µ2

3. υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2 

για αγροτική χρήση για τέσσερα (4) χρόνια: µε πλειοδοτική φανερή και προφορική

δηµοπρασία., ως εξής:

Α ρ θ ρ ο  1: Περιγραφή της καλλιεργούµενης έκτασης   

1.υπ’αριθµ. 941 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 17.000µ2 µε  ΚΑΕΚ

190791303001

2.υπ’αριθµ. 434 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 2.077µ2

3.υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2      

Α ρ θ ρ ο   2: Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας  

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα

στο άρθρο 3 ηµέρα και ώρα. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της

οριζόµενης  στη  διακήρυξη  ώρας,  εφ'  όσον  εξακολουθούν  άνευ  διακοπής  οι

προσφορές.  Για  τη  συνέχιση  της  δηµοπρασίας  και  πέραν  της  οριζόµενης  ώρας

αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι

προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως

µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια

τον εκάστοτε  πλειοδοτούντα,  η δέσµευση  δε  αυτή  µεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως

από  τον  πρώτο  στους  ακόλουθους  και  επιβαρύνει  οριστικώς  τον  τελευταίο

πλειοδότη.  

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. 

Κανείς οφειλέτης του ∆ήµου ή του ∆ηµοσίου δεν γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία.

Προς τούτο θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής πριν την έναρξη της

δηµοπρασίας  φορολογική  ενηµερότητα  καθώς  και  βεβαίωση  από  την  Ταµειακή

Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής στο ∆ηµόσιο και στο ∆ήµο, αντίστοιχα. Η

βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία θα πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι και την

προηγουµένη την ηµεροµηνίας διενέργειας της δηµοπρασίας.
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Α ρ θ ρ ο  3 : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

Η  δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµαρχείο  (∆ηµοκρατίας  1,  Θέρµη)  την  15

Φεβρουαρίου 2017  ηµέρα Τετάρτη και συγκεκριµένα: 

1. για  το   υπ’αριθµ.  941 αγροτεµαχίου  Ν.  Ραιδεστού  έκτασης  17.000µ2 µε

ΚΑΕΚ 190791303001, ώρα 10:30 π.µ. έως 10:45 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας

Επιτροπής.

2. για  το   υπ’αριθµ.  434 αγροτεµαχίου Ν.  Ραιδεστού  έκτασης  2.077µ2, ώρα

10:45 π.µ. έως 11:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

3. για το  υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2,  ώρα

11:00 π.µ. έως 11:15 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

Η  κατακύρωση  των  πρακτικών  της  δηµοπρασίας  θα  γίνει  µε  απόφαση  της

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Α ρ θ ρ ο  4:   Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς  

Η πρώτη προσφορά του ετήσιου µισθώµατος (τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας)

ορίζεται :

1. για  το  υπ’αριθµ.  941 αγροτεµαχίου  Ν.  Ραιδεστού  έκτασης  17.000µ2 στο

ποσό των 50,00 Ευρώ ανά στρέµµα (τιµή εκκίνησης 17στρ. * 50 ευρώ = 850

ευρώ). Το µίσθωµα του πρώτου έτους (πλέον του νόµιµου χαρτοσήµου και

ΟΓΑ  χαρτοσήµου)  θα  προκύψει  από  την  προσφορά  του  τελευταίου

πλειοδότη.

2. για  το   υπ’αριθµ.  434 αγροτεµαχίου  Ν.  Ραιδεστού  έκτασης  2.077µ2, στο

ποσό των 20,00 Ευρώ ανά στρέµµα  (τιµή εκκίνησης  2,077στρ.*20 ευρώ =

41,54 ευρω) Το µίσθωµα του πρώτου έτους (πλέον του νόµιµου χαρτοσήµου

και  ΟΓΑ  χαρτοσήµου)  θα  προκύψει  από  την  προσφορά  του  τελευταίου

πλειοδότη.

3. για το  υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου Ν. Ραιδεστού  έκτασης  12.761µ2, στο

ποσό  των  20,00  Ευρώ  ανά  στρέµµα  (τιµή  εκκίνησης

12,761στρ*20ευρω=255,22) Το  µίσθωµα  του  πρώτου  έτους  (πλέον  του

νόµιµου  χαρτοσήµου  και  ΟΓΑ  χαρτοσήµου)  θα  προκύψει  από  την

προσφορά του τελευταίου πλειοδότη.

Α ρ θ ρ ο  5: ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- χρήση µισθίου - αναπροσαρµογή µισθώµατος  

Η  µίσθωση  θα  είναι  για  αγροτική  χρήση,  απαγορευµένης  της  δηµιουργίας

οποιασδήποτε κτιριακής εγκατάστασης,  θα διαρκέσει τέσσερα (4) χρόνια και θα

αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού. Ο µισθωτής θα πρέπει να δηλώσει

εγγράφως το είδος της αγροτικής χρήσης (είδη καλλιέργειας κ.λ.π.). 

Το ποσό του µισθώµατος (πλέον του νόµιµου χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου)

που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα παραµείνει το ίδιο για όλα τα έτη της

µίσθωσης, δηλαδή δεν θα αναπροσαρµόζεται.  

Α ρ θ ρ ο  6: Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος  

Ο  µισθωτής  θα  προκαταβάλει  το  µίσθωµα  µέσα  στο  πρώτο  δεκαήµερο  κάθε

µισθωτικής περιόδου στο  Ταµείο του  ∆ήµου  και η πληρωµή θα αποδεικνύεται
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µόνο  µε  γραπτή  απόδειξη  της  Ταµειακής  Υπηρεσίας  του  εκµισθωτή  ∆ήµου.  Σε

περίπτωση  καθυστερήσεως  της  καταβολής  του  µισθώµατος,  ο  µισθωτής  θα

υπόκειται στην καταβολή της νόµιµης προσαύξησης κλπ. Ο εκµισθωτής διατηρεί

το  δικαίωµα  να  κηρύξει  αυτόν  έκπτωτο  και  να  ενεργήσει  σε  βάρος  του

αναπλειστηριασµό εάν ο µισθωτής καθυστερήσει την πληρωµή του µισθώµατος. 

Α ρ θ ρ ο  7: Εγγύηση συµµετοχής  

Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του

στη  δηµοπρασία,  ως  εγγύηση  στην  επιτροπή  διενεργείας  της  δηµοπρασίας,

γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

ή  εγγυητική  επιστολή  ανεγνωρισµένης  Τράπεζας  ή  βεβαίωση  του  Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, ποσό ίσο προς το ένα

δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Το  εν  λόγω  γραµµάτιο  ή  εγγυητική  επιστολή  θα  αντικατασταθεί  µετά  την

υπογραφή  της  συµβάσεως  µε  άλλη  ποσού  ίσου  προς  το  ποσοστό  10% επί  του

επιτευχθέντος συνολικού µισθώµατος (4 έτη), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και

εντός των υπό της διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος

Α ρ θ ρ ο  8: Εγγυητής  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος

θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και

εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης,

χωρίς να έχει δικαίωµα διζήσεως (ΑΚ 855).

Α ρ θ ρ ο  9: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης  

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωµα  προς  αποζηµίωση  από  τη  µη

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

Α ρ θ ρ ο 10: Σύµβαση   

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  και  εγγυητής  αυτού  υποχρεούνται  να  υπογράψουν  τα

πρακτικά δηµοπρασίας µετά το τέλος της, ακόµη δε οφείλουν και οι δύο µέσα σε

δέκα  (10)  ηµέρες  από  της  κοινοποιήσεως  στον  πλειοδότη  της  σχετικής  µε  την

έγκριση  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας  απόφασης,  να  προσέλθουν  για  τη

σύνταξη  και  υπογραφή  της  σύµβασης,  προσκοµίζοντας  την  νέα   εγγυητική

επιστολή   που   περιγράφεται  παραπάνω,   άλλως  η  κατατεθείσα  εγγύηση

καταπίπτει  υπέρ  του  ∆ήµου,  άνευ  δικαστικής  παρεµβάσεως,  ενώ  παράλληλα

διενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος των ενεχοµένων και των δύο για την επί

το έλασσον διαφορά του µισθώµατος  από αυτό της προηγουµένης δηµοπρασίας.

Από  της  λήξεως  της  παραπάνω  δεκαηµέρου  προθεσµίας  η  σύµβαση  θεωρείται

οριστικά  καταρτισθείσα  για  όλους  τους  όρους,  οι  οποίοι  σε  κάθε  συγκεκριµένη

περίπτωση επιδιώκουν την πληρέστερη εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου.

Α ρ θ ρ ο 11: Υποχρεώσεις µισθωτή  

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις

υπέρ  αυτού  δουλείες,  τα  όρια αυτού και  εν γένει  το  µίσθιο  σε  καλή  κατάσταση
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προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε  καταπάτηση  διαφορετικά  ευθύνεται  σε

αποζηµίωση.

Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί το µίσθιο σύµφωνα µε τον προορισµό

του, χωρίς να επιφέρει ή ανεχθεί φθορές, από τις οποίες θα επέλθει αλλοίωση της

φύσης  και  έκπτωση  της  αξίας  του.  Απαγορεύεται  η  δηµιουργία  µονίµων

εγκαταστάσεων κ.λ.π. στο µίσθιο.

Ο  µισθωτής  θα  παραλάβει  τον  αγρό  ή  τους  αγρούς  στην  κατάσταση  που

βρίσκονται και δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση

του, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη δουλείας επί

του κτήµατος, ούτε υποχρεούται ο εκµισθωτής ∆ήµος σε επιστροφή ή µείωση του

µισθώµατος ή στη λύση της µίσθωσης. Ο µισθωτής και δεν θα έχει καµία αξίωση

κατά του ∆ήµου για οποιαδήποτε αιτία.

Α ρ θ ρ ο 12:  Λήξη µίσθωσης  

Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τον αγρό σε

καλή κατάσταση, διαφορετικά υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο. 

Ο εκµισθωτής ∆ήµος έχει τη δυνατότητα λύσεως της συµβάσεως της εκµίσθωσης

πριν από το τέλος της, πάντα µετά το πέρας κάθε καλλιεργητικής περιόδου, αφού

ειδοποιήσει προς τούτο τον µισθωτή τέσσερις µήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος

κάθε  καλλιεργητικής  περιόδου  χωρίς  να  υποχρεώνεται  στην  καταβολή

αποζηµίωσης  προς  τούτο.  Μετά  την  πάροδο  τετραµήνου  από  το  πέρας  της

καλλιεργητικής  περιόδου  και  εάν  ο  µισθωτής  και  οποιοσδήποτε  τρίτος

εξακολουθούν να κατέχουν το µίσθιο και να αρνούνται την απόδοση της χρήσης

του, θα ευθύνονται εις ολόκληρο ο καθένας για τη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί ο

∆ήµος Θέρµης και θα οφείλουν λόγω ποινικής ρήτρας προς το ∆ήµο το ποσό των

100 Ευρώ επιπλέον του µισθώµατος για κάθε µέρα παρακράτησης του µισθίου.

Α ρ θ ρ ο 13:   Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση  

Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση, η σιωπηρή αναµίσθωση, η αλλαγή της χρήσης του

µισθίου και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους.

Α ρ θ ρ ο 14:  Ευθύνη ∆ήµου  

Ο  ∆ήµoς  δεv ευθύvεται  έvαvτι  τoυ  µισθωτή,  oύτε  υπoχρεoύται  σε  επιστρoφή  ή

µείωση τoυ µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ. 

Α ρ θ ρ ο 15: Λοιπά :  

Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου

από τον µισθωτή θα επιφέρει τη λύση της µίσθωσης.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία

θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆

270/81.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  43/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

ΑΔΑ: 6ΒΒΘΩΡΣ-ΔΜΒ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

 Για  το παραπάνω  θέµα  συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και  υπογράφεται ως

εξής:

  

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     

 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΒΒΘΩΡΣ-ΔΜΒ
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