
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΙΩΝ 

ΣΗ ΣΚ ΑΛΩΡΟΤ 

  

Ο Δήκαξρνο Αικσπίαο  

Έρνληαο ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 270/81(ΦΕΚ 77/Α'/30.03.1981) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) Δεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) Πξόγξακκα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» 

 ηελ ππ’ αξηζ. 1/2019 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αιώξνπ 

 ηελ ππ’ αξηζ. 89/2019 απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο 

 ηελ ππ’ αξηζ.  117/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Αικσπίαο 

 

δηαθεξύζζεη 

θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ (πξώελ 

ζρνιηθώλ) αγξνηεκαρίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ΣΚ. Αιώξνπ, ζηε ζέζε πθηέο:  

•  αγξνηεκάρην κε αξηζ. 637, έθηαζεο 5.660 η.κ.  

•  αγξνηεκάρην κε αξηζ. 640, έθηαζεο 8.590 η.κ. 

 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΔΗΜΑΡΥΕΙΟΤ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ηελ 17ε-07-

2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ.-11:30 π.κ., ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο 

Δεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, Εθπνίεζεο, Εθκίζζσζεο θαη Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη 

Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Δήκνπ Αικσπίαο ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο : 

 

“ ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

Εθκηζζώλνληαη ηα παξαθάησ δεκνηηθά (πξώελ ζρνιηθά) αγξνηεκάρηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ΣΚ. Αιώξνπ, ζηε ζέζε πθηέο:  

•  αγξνηεκάρην κε αξηζ. 637, έθηαζεο 5.660 η.κ.  

•  αγξνηεκάρην κε αξηζ. 640, έθηαζεο 8.590 η.κ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 

ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 

Αξηδαία,       03/07/2019 

Αξ. Πξση.:   15250 
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ΑΡΘΡΟ 2 

Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγωγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΔΗΜΑΡΥΕΙΟΤ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, κπξνζηά 

ζηελ Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, Εθπνίεζεο, Εθκίζζσζεο 

θαη Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Δήκνπ Αικσπίαο, ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε ηνπ Δεκάξρνπ, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ θαη ζηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ελ ιόγσ ηεκάρην. ε πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνύ ε 

δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ην Δήκαξρν. 

Γξακκαηέαο ηεο Επηηξνπήο νξίδεηαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο, θ. Νηθνιάνπ Ειέλε 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα πιεηνδόηε θαη εγγπεηή 

 Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ πνζνύ ηεο πξώηεο 

πξνζθνξάο 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 

ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη γίλνληαη δεθηνί όινη νη 

δεκόηεο θάηνηθνη ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Επηηξνπή, ε απόθαζε 

ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα 

πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο 

από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ ε δεκνπξαζία δε θέξεη απνηέιεζκα, ζα επαλαιεθζεί ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί ζηελ επαλαιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Δεκάξρνπ, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ζα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζ’ απηήλ ν νπνηνζδήπνηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δηάξθεηα κίζζωζεο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) έηε θαη αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Η ηηκή εθθίλεζεο γηα ηα ελ ιόγσ αγξνηεκάρηα νξίδεηαη ζηα 30,00 € αλά ζηξέκκα εηεζίσο. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Καηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εηήζηα, γηα ην κελ πξώην έηνο κε ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκθσλεηηθώλ, γηα ηα δε ππόινηπα έηε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε κήλα πνπ ζα 

ππνγξαθεί ε ζύκβαζε. Σν ραξηόζεκν θαη ν ΟΓΑ ραξηνζήκνπ (3,6%) βαξύλεη ηνλ κηζζσηή θαη 

θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο 

ηνπ κηζζώκαηνο, ν κηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. Επηπιένλ, αλ δύν (2) εηήζηα κηζζώκαηα θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκα, ν Δήκνο 

Αικσπίαο κπνξεί λα θεξύμεη ην κηζζσηή έθπησην από ηελ ζπλέρεηα ηεο κίζζσζεο κε ηελ 

θαηάπησζε ηεο ζρεηηθήο εγγύεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ππέξ ηνπ Δήκνπ ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εγγπεηήο 

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην 

πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο 

νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ίζε κε ην 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο θαη ε νπνία ζα 

παξακείλεη κέρξη εμνθιήζεσο ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) ήκεξωλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο 

ηεο απνθάζεσο πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ελεξγείηαη κε 

απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο, αιιηώο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο 

παξεκβάζεσο, θαη ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή, ζε 

πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Επζύλε ηνπ Δήκνπ 

Ο Δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη 

ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο. 

Κακία δεκία δελ αλαγλσξίδεηαη από ην Δήκν πξνεξρόκελε από ζενκελίεο, νύηε από 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  Επίζεο, ν Δήκνο δελ επζύλεηαη γηα ελδερόκελε δηαθνξά σο πξνο ην 

εκβαδόλ ηνπ κηζζίνπ, ην δε επηπιένλ ή ειάρηζηνλ ζα κείλεη πξνο όθεινο ή δεκία ηνπ κηζζσηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Επζύλε ηνπ κηζζωηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα όξηα απηνύ θαη γεληθά ζε 

θαιή θαηάζηαζε ην κίζζην, πξνζηαηεύνληαο απηό από θάζε θαηαπάηεζε, λα ην δηαηεξεί ζε θαιή 
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θαηάζηαζε θαη λα ην παξαδώζεη ζηε θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη 

ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υξήζε ηνπ κηζζίνπ 

Ο κηζζσηήο δελ κπνξεί λα θάλεη άιιε ρξήζε ησλ αγξώλ παξά κόλν γη’ απηή πνπ είλαη 

πξννξηζκέλνη (δειαδή θαιιηέξγεηα). Δελ επηηξέπεηαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αλακίζζωζε 

ησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε απαγνξεύνληαη απόιπηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δηθαίωκα απνδεκίωζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Έμνδα 

Όια ηα ηπρόλ έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο (θαλνληθήο θαη επαλαιεπηηθήο), θεξύθεηα, ηέιε 

ζπκθσλεηηθνύ, κηζζσηήξην ζπκβόιαην, δεκνζηεύζεσλ θιπ, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Λήμε κίζζωζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ 

Αξηδαίαο, ζπληαζζνκέλνπ απνδεηθηηθνύ δεκνζίεπζεο δύν καξηύξσλ, θαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα 

Αιώξνπ. Παξάιιεια ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο.” 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία θαη ινηπέο δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζην Γξαθείν Εζόδσλ θαη Δεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, θ. Νηθνιάνπ Ειέλε, γξαθείν Σακείνπ ηνπ Δήκνπ, 

ηειέθσλν: 2384350226. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΜΠΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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