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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ)την 5/2017 Απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα.
δ)την αριθ.69/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση παραίτησης από τη
µίσθωση του υπ'αριθµ.1166(2) αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Χαλάστρας,για
συνταξιοδοτικούς λόγους.
ε)την αριθ.70/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση παραίτησης από τη
µίσθωση του υπ'αριθµ.599(123) αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Χαλάστρας,για
συνταξιοδοτικούς λόγους.
στ)την αριθ.148/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικών
αγροτεµαχίων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα.
ζ) την 141/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα µε την οποία καθορίστηκαν
οι όροι διακήρυξης εκµίσθωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικών αγροτεµαχίων
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ

1

1166(2)

10.000 τ.µ.

2

599(123)

15.000 τ.µ
1). Περιγραφή ακινήτου

Το παραπάνω αγροτεµάχια βρίσκονται στην ∆ηµοτική Κοινότητα Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα.

2). Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα
και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 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 αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ'
απλού χάρτου. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλοι οι ∆ηµότες κάτοικοι του ∆ήµου ∆έλτα, οι οποίοι µέχρι
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους απέναντι στο ∆ήµο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1.Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του ενδιαφερόµενου και του εγγυητή του.
2.Αντίγραφο Ο.Σ.∆.Ε καλλιεργητικής περιόδου έτους 2017 του ενδιαφερόµενου.
3.Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠ∆ για
ποσό ίσο προς το 10% του οριζόµενου ελαχίστου ορίου µισθώµατος , που θα αντικατασταθεί µετά την
υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσο µε το επιτυχόν τίµηµα . Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να
εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφερόµενου και επίσης θα αναγράφεται σε αυτή ο αριθµός του αγροτεµαχίου
που θα λάβει µέρος στην δηµοπρασία .
4.∆ηµοτική Ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου καθώς και του εγγυητή του ότι δεν είναι οφειλέτες του
∆ήµου οι ίδιοι ή οι επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν ή συµµετείχαν στο παρελθόν για οποιαδήποτε
αιτία.
5.Φορολογική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου .
6.Βεβαίωση ∆ηµοτικότητας του ενδιαφερόµενου.
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7.Βεβαίωση Μονίµου Κατοικίας του ενδιαφερόµενου.
8.Έγγραφο νοµιµοποίησης του συµµετέχοντος (για νοµικά πρόσωπα).
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι « έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλαχτα.»
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.
3) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Aυγούστου 2017 ,ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00π.µ- 12.00µ.
στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σίνδου (Συνεδριακό Κέντρο) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών
του ∆ήµου, του άρθρου 1 του Π.∆.270/81 .
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 80.00€ ανά στρέµµα ετησίως.
5) 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.
6) ∆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.
7) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών (10) από την κοινοποίηση, της απόφασης
της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να
προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του (έχοντας την αστυνοµική του ταυτότητα και πρόσφατο εκκαθαριστικό
εφορίας) για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση 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.
8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια
µισθωτηρίου συµφωνητικού.

αρχόµενη από την υπογραφή του
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9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις, για µεν το πρώτο έτος αµέσως µε την υπογραφή του
συµφωνητικού για τα δε υπόλοιπα έτη βάσει βεβαιωτικού καταλόγου που θα συνταχθεί από την
Οικονοµική Υπηρεσία στις αρχές κάθε καλλιεργητικής περιόδου, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση
ειδοποίησης από πλευράς ∆ήµου.
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οποιασδήποτε δόσεως ο εκµισθωτής δύναται να κηρύξει τον µισθωτή
έκπτωτο της µισθώσεως και να ενεργήσει σε βάρος του ως και του εγγυητού του αναπλειστηριασµό.
10) 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 από αυτόν που επιθυµεί να λάβει
µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών
∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς
το ένα δέκατο (1/10) του

οριζόµενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.που θα

αντικατασταθεί,προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία πρέπει να προσκοµίσει ο τελευταίος
πλειοδότης,ίση µε το 10% της αξίας µισθώµατος που θα επιτευχθεί ,για το αγροτεµάχιο (τελικό µίσθωµα
ανά στρέµµα Χ στρέµµατα Χ 1 έτος µίσθωσης Χ 10%).
Η εγγύηση αυτή δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να συµψηφιστεί µε τα µισθώµατα ή άλλες οφειλές.
11) Υποχρεώσεις µισθωτή
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. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση
καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή.
Ο µισθωτής οφείλει να καλλιεργεί το κτήµα κατά την κρίση του µε γεωργικά προϊόντα τυχόν δε
βελτιώσεις που θα κάνει στον αγρό µετά την λήψη της µισθώσεως θα παραµείνουν προς όφελος του
∆ήµου χωρίς να έχει καµία απαίτηση αποζηµιώσεως από το ∆ήµο.
Σε περίπτωση ανταλλαγής του µισθίου ο µισθωτής οφείλει να το παραδώσει αµέσως µετά την τρέχουσα
καλλιεργητική περίοδο.
12) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην οποία
το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
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13) Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθώµατος για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιαδήποτε δουλειάς επί του κτήµατος , ούτε συνεπώς
υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ή ούτε στην λύση της µισθώσεως άνευ αποχρώντος
λόγου.

14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας
µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος , στο δηµοσιότερο µέρος της
έδρας του δήµου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου .
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε τρεις(3) εφηµερίδες µία ηµερήσια και δύο εβδοµαδιαίες του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη
15) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη 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.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της
πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας,
διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του ∆ήµου ∆έλτα .
κ. Μυλώση Πασχαλίνα, ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 8.00π.µ εως 12.00µ.
∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΙΝ∆ΟΥ Τηλέφωνο 2313 300516 FAX 2310 586-842.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ

