
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΧΗ ΔΗΜΟΣΙΚΧΝ 

ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΙΧΝ ΣΗ ΣΚ ΧΑΝΔΡΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ) 

Ο Γήκαξρνο Αικσπίαο  

Έρνληαο ππφςε: 

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

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06(ΦΔΚ 114/Α΄/08.06.2006) Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2018) Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι» 

 ηελ ππ’ αξηζ. 1/2019 απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΣΚ σζάλδξαο 

 ηελ ππ’ αξηζ.  202/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αικσπίαο 

 ηελ ππ’ αξηζ.  04/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αικσπίαο 

 ην γεγνλφο φηη ζηε δεκνπξαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 04-03-2020 (θαηφπηλ ηεο 

ππ’αξηζ.πξση. 2616/17-02-2020 Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Αικσπίαο) δελ 

εκθαλίζηεθε θαλέλαο πιεηνδόηεο 

 ην γεγνλφο φηη ε πξνγξακκαηηζκέλε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ηεο 16εο-03-2020 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ιεηηνπξγνχζαλ κε 

θιεηζηέο πφξηεο γηα ην θνηλφ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαθνπήο ηεο αιπζίδαο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ 

δηαθεξχζζεη 

θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ 

ππ’αξηζ. 1069 θαη 1513 δεκνηηθψλ (πξψελ ζρνιηθψλ) αγξνηεκαρίσλ, ηεο Σ.Κ. ωζάλδξαο. 

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηελ Αξηδαία, ζην θαηάζηεκα ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, ηελ 31ε-07-2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ.-11:30 π.κ., 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, Δθπνίεζεο, 

Δθκίζζσζεο θαη Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη Κηλεηψλ Πξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο ζχκθσλα κε ηνπο 

παξαθάησ φξνπο : 

 

 «ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

Δθκηζζψλνληαη ηα παξαθάησ δεκνηηθά (πξψελ ζρνιηθά) αγξνηεκάρηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Σ.Κ. 

ωζάλδξαο:  

• Αγξνηεκάρην ππ’αξηζ. 1069, έθηαζεο 3.600 η.κ., ζηελ ηνπνζεζία Βαξηφπ 

• Αγξνηεκάρην ππ’αξηζ. 1513, έθηαζεο 2.010 η.κ., ζηελ ηνπνζεζία Σξηκπηλίθ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ 

ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 

Υξφλνο δηαηήξεζεο: έσο 31/12/2030 

 

Αξηδαία,       17/07/2020 

Αξ. Πξση.:   11446 
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ΑΡΘΡΟ 2 

Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγωγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηελ Αξηδαία, ζην θαηάζηεκα ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, κπξνζηά ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, 

Δθπνίεζεο, Δθκίζζσζεο θαη Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη Κηλεηψλ Πξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο, ζε εκέξα 

θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ελ ιφγσ ηεκάρην. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο 

νξίδεηαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο, θ. Νηθνιάνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα πιεηνδφηε θαη εγγπεηή 

 Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

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

γηα δηάξθεηα 4 εηψλ (ειάρηζηε δηάξθεηα αγξνκίζζσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 634 ηνπ Α.Κ.)  

[43,20 € γηα ην ππ’αξηζ. 1069 αγξνηεκάρην θαη 24,12 € γηα ην ππ’αξηζ. 1069 αγξνηεκάρην] 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη γίλεηαη δεθηφο 

νπνηνζδήπνηε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ 

ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο 

νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά 

ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα 

ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο 

αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δηάξθεηα κίζζωζεο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Καηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο 
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Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εηήζηα, γηα ην κελ πξψην έηνο κε ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκθσλεηηθψλ, γηα ηα δε ππφινηπα έηε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε κήλα πνπ ζα 

ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Σν ραξηφζεκν θαη ν ΟΓΑ ραξηνζήκνπ (3,6%) βαξχλεη ηνλ κηζζσηή θαη 

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

κηζζψκαηνο, ν κηζζσηήο επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Δπηπιένλ, αλ δχν (2) εηήζηα κηζζψκαηα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκα, ν Γήκνο Αικσπίαο 

κπνξεί λα θεξχμεη ην κηζζσηή έθπησην απφ ηελ ζπλέρεηα ηεο κίζζσζεο κε ηελ θαηάπησζε ηεο 

ζρεηηθήο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εγγπεηήο 

Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νινθιήξνπ 

ππεχζπλνο κε ηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ίζε κε ην 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο γηα δηάξθεηα 4 εηψλ 

(ειάρηζηε δηάξθεηα αγξνκίζζσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 634 ηνπ Α.Κ.), θαη ε νπνία ζα παξακείλεη 

κέρξη εμνθιήζεσο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη, εληόο δέθα (10) ήκεξωλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηήο 

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

παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, αιιηψο 

ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, θαη ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηήο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνπκέλε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Επζύλε ηνπ Δήκνπ 

Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε, νχηε, ζπλεπψο, ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή 

ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο. 

Κακία δεκία δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην Γήκν πξνεξρφκελε απφ ζενκελίεο, νχηε απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία.  Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζχλεηαη γηα ελδερφκελε δηαθνξά σο πξνο ην εκβαδφλ ηνπ κηζζίνπ, 

ην δε επηπιένλ ή ειάρηζηνλ ζα κείλεη πξνο φθεινο ή δεκία ηνπ κηζζσηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Επζύλε ηνπ κηζζωηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηα απηνχ θαη γεληθά ζε θαιή 

θαηάζηαζε ην κίζζην, πξνζηαηεχνληαο απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε, λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη λα ην παξαδψζεη ζηε θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΔΑ: 6ΥΞΗΩΨΩ-ΓΥΤ



[4] 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υξήζε ηνπ κηζζίνπ 

Ο κηζζσηήο δελ κπνξεί λα θάλεη άιιε ρξήζε ησλ αγξψλ παξά κφλν γη’ απηή πνπ είλαη 

πξννξηζκέλνη (δειαδή θαιιηέξγεηα). Δελ επηηξέπεηαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αλακίζζωζε 

ησπεξή αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε απαγνξεχνληαη απφιπηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δηθαίωκα απνδεκίωζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Έμνδα 

Όια ηα ηπρφλ έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο (θαλνληθήο θαη επαλαιεπηηθήο), θεξχθεηα, ηέιε 

ζπκθσλεηηθνχ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην, δεκνζηεχζεσλ θιπ, βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Λήμε κίζζωζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

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

κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Αξηδαίαο, 

ζπληαζζνκέλνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο δχν καξηχξσλ, θαη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα σζάλδξαο. 

Παξάιιεια ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.» 

 

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

κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν Δζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, θ. Νηθνιάνπ Διέλε, ηειέθσλν: 2384350281. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 
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