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                                                                               ∆ράµα          18     Φεβρουαρίου   2015                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθµ. Πρωτ. –    7077             

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 179, 399 & 
011,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 15.887 Τ.Μ.  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
β) το Ν.3852/2010 
γ) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
δ)  την αριθµ. 352/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ε)την αριθµ. 38/2015 απόφαση τη Οικονοµικής  Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 
 

 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

 
δηµοπρασία φανερή, προφορική, πλειοδοτική για την εκµίσθωση των αγροτεµαχίων σχολικού κλήρου τοπικής 
κοινότητας Κουδουνίων, συνολικής έκτασης 15.887 τ.µ., αποτελούµενος από τα:  
 

� αριθµ. 179   έκτασης  4.945,00  τετραγωνικά µέτρα  (ποτιστικό, αναδασµός 2009) 

� αριθµ.   399   έκτασης  9.972,00  τετραγωνικά µέτρα  (ποτιστικό, αναδασµός 2009) 

� αριθµ.   011    έκτασης  0.970,00  τετραγωνικά µέτρα  (ποτιστικό, αναδασµός 1985) 

 και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, 

Α ρ θ ρ ο   1ο  :  Η  φανερή,  προφορική  πλειοδοτική  δηµοπρασία  θα  διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου ηµέρα 
Πέµπτη έτους 2015 και ώρα 11:00 π.µ – 12:00 µ.µ., και  συγκεκριµένα: 

 α) για  το αριθµ. 179 αγροτεµάχιο  από 11:00 π.µ. – 11: 20 π.µ. 

 β) για  το αριθµ. 399 αγροτεµάχιο από 11: 25 π.µ. – 11: 45 π.µ. 
 γ) για το αριθµ. 011 αγροτεµάχιο από 11: 50 π.µ. – 12: 00 µ.µ.   

στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα του  ∆ήµου ∆ράµας, ενώπιον της  Επιτροπής του άρθρου 1Π.∆.270/81 (Α.∆.Σ. 
7/2015), θα διεξαχθεί για κάθε αγροτεµάχιο ξεχωριστή δηµοπρασία και δύναται να συνεχίζεται και πέραν της 
καθορισµένης  στη  διακήρυξη  ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.  Περί  της  
συνεχίσεως  της  δηµοπρασίας αποφασίζει η  Επιτροπή,  η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

      Οι προσφορές των πλειοδοτών   αναγράφονται   στα   πρακτικά   κατά   σειρά   εκφώνησης   του 
ονοµατεπωνύµου του   πλειοδότη.  Κάθε  προσφορά  είναι  δεσµευτική  για  τον εκάστοτε πλειοδοτούντα,  η  
δέσµευση  δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. 
      Εάν  κάποιος  παίρνει µέρος στη δηµοπρασία δια λογαριασµό άλλου προσώπου, οφείλει  να  το  δηλώσει  
στη   Επιτροπή , πριν από την έναρξη του συναγωνισµού προσκοµίζοντας προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 
έγγραφο, ειδάλλως θεωρείται ότι συµµετέχει δια ίδιον λογαριασµό. 

Ά ρ θ ρ ο   2ο . Στη  δηµοπρασία γίνονται δεκτοί µόνο δηµότες κάτοικοι του ∆ήµου  ∆ράµας, γεγονός που θα 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού γεννήσεως από το ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου ∆ράµας και  
βεβαίωσης µονίµου κατοικίας. 

 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται ανάµεσα σε όλους τους δηµότες  του ∆ήµου  ∆ράµας, ανεξάρτητα από 
την έκταση της καλλιεργήσιµης ιδιοκτησία τους,  από τον κ. ∆ήµαρχο ∆ράµας,  εάν δεν φέρει κανένα 
αποτέλεσµα, ήτοι εάν δεν παρουσιασθεί κατά τη διενέργειά  της πλειοδότης. Εάν  και  στη  δεύτερη  αυτή 
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περίπτωση, η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται εκ νέου και µπορεί να συµµετάσχει σ’ αυτήν 
οποιοσδήποτε. 
 
Α ρ θ ρ  ο   3ο. Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 36,63 € /ανά στρέµµα, ετησίως.   
 Το ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται στην αρχή εκάστου µισθωτικού έτους, µε ετήσια 
αναπροσαρµογή 75% του ποσοστού αύξησης του τιµαρίθµου κόστους ζωής. 
 
Α ρ θ ρ  ο   4ο. Τα ανωτέρω αγροτεµάχια εκµισθώνονται και δεν είναι απαραίτητα στην τοπική κτηνοτροφία. 

Ά ρ θ ρ ο   5ο . Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ήµο ∆ράµας. 
2) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα 
Τράπεζας, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ως άνω ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς και για 
µισθώµατα ενός (1) έτους,  δηλαδή ποσού : 
 
α)  για το αγροτεµάχιο 179 , δεκαοκτώ ευρώ και έντεκα λεπτά   (18,11€ ευρώ)   
β)  για το αγροτεµάχιο 399, τριάντα έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά    (36,53€ ευρώ), 
γ) για το αγροτεµάχιο  011, τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά  (3,55€ ευρώ), 
 
Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
σε όσους πήραν µέρος στη δηµοπρασία µόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσµα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες. 
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (του φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων : 
Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου για τις Α.Ε., διαχειριστών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.).  
4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν 
έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών. 
6) Φορολογική Ενηµερότητα 
7) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης αξιόχρεου εγγυητή, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία θα  
δηλώνει ότι αποδέχεται την εγγύηση και θα υπογράψει µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό της 
δηµοπρασίας και µετά από νόµιµη έγκριση τη σύµβαση µίσθωσης, και  ότι θα είναι αλληλέγγυος και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος από το 
ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
Οι εγγυητές οφείλουν επίσης να καταθέσουν βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο ∆ράµας  και Φορολογική 
Ενηµερότητα.  
 
         Εάν ο µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι στο ∆ήµο, κατά τον ίδιο 
τρόπο µε εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας. 
         Εφόσον συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν εν κοινοπραξία, αυτά ευθύνονται άπαντα, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, απέναντι στο ∆ήµο ∆ράµας, τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους, γενοµένη µετά 
την προσφορά τους, είναι απαράδεκτη. 
         Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι και την ηµέρα 
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας δηλαδή µέχρι στις 12 Μαρτίου ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10: 00 π.µ. και 
συγκεκριµένη ώρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας µε υποβολή σχετικής 
αίτησης ή στην  επιτροπή διαγωνισµού. Ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών 
εκπρόθεσµα  δεν θα γίνουν δεκτοί και  θα αποκλειστούν από το διαγωνισµό.  
         Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και 
ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων του προσφερόµενου 
µισθίου. 
 
 Ά ρ θ ρ ο   6ο . Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το νόµο 
εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος για την κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας και προ της 
υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, έχει υποχρέωση να 
καταθέσει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό ίσο προς το 10% των µισθωµάτων τριών (3) ετών και 
να προσκοµίσει το σχετικό γραµµάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στη διάθεση του εκµισθωτή 
τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το µισθωτή στο ακέραιο οι 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση µίσθωσης (όπως µισθώµατα). Σε 
διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του δήµου µε απλή πράξη του ∆ηµάρχου για παράβαση όρου της 
σύµβασης. 
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Ά ρ θ ρ ο   7ο .Τα  πρακτικά µετά το πέρας της δηµοπρασίας, υπογράφονται από τα µέλη της  Επιτροπής του 
άρθρου 1 Π.∆.270/81,  τον  τελευταίο  πλειοδότη και τον εγγυητή του. Εάν κάποιος  δεν  γνωρίζει  γράµµατα,  
υπογράφουν  αντί γι’ αυτόν δύο πρόσωπα που παρίστανται  στη  δηµοπρασία,  τα οποία καλεί η Επιτροπή και 
βεβαιώνουν στα πρακτικά  ότι  ο  τελευταίος  πλειοδότης  ή  ο  εγγυητής του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει  γράµµατα  
καθώς  και  ότι  έχει  άµεση,  πλήρη και ιδία γνώση και αντίληψη της διενεργηθείσης δηµοπρασίας και του 
αποτελέσµατος αυτής. 

  

Ά ρ θ ρ ο   8ο .  Τα  πρακτικά  της  δηµοπρασίας  εγκρίνονται  και  κατακυρώνονται  από τη Οικονοµική 
επιτροπή  και αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας,   και  µέχρι να εγκριθούν  αυτά, ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του δεσµεύονται από την  προσφορά  του,  χωρίς  να µπορούν  να προβάλλουν 
δικαίωµα παραίτησης  ή  αποζηµίωσης  από  το  ∆ήµο  ∆ράµας εξαιτίας καθυστέρησης της έγκρισης  ή  τυχόν µη 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα ανωτέρω αρµόδια όργανα. 

 
 Ά ρ θ ρ ο   9ο . Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται δέκα ( 10 ) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της. 
      Α) Με επικόλληση αντιγράφου της στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας. 
      Β) Με επικόλληση στο Τοπικό κατάστηµα της τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων  
      Γ) ∆ηµοσίευση της διακήρυξης περιληπτικά σε δύο  ( 2 ) ηµερήσιες νοµαρχιακές  εφηµερίδες  και µία (1) 
εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής δηµοπρασίας βαρύνουν τον 
τελευταίο πλειοδότη. 

Άρ θ ρ ο   10ο .  Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον : (α) 
το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου επιτευχθέντος  αποτελέσµατος  ή 
σφάλµατος περί τη διενέργεια της δηµοπρασίας,   (β)  µετά  την  κατακύρωση  της  δηµοπρασίας,  ο  τελευταίος 
πλειοδότης  και  ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά και (γ) µετά  την  κοινοποίηση  στον  
τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής επί του αποτελέσµατος   της   δηµοπρασίας  αποφάσεως  της  ∆ιοικητικής  
αρχής,  δεν προσέλθει αυτός  µαζί  µε  τον  εγγυητή  του εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης µίσθωσης. 

Ά ρ θ ρ ο   11ο  Οι  επαναληπτικές  δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του  κ. ∆ηµάρχου  
∆ράµας,  η  οποία  αναφέρεται  στους  όρους  της  πρώτης διακήρυξης και  δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας 

Ά ρ θ ρ ο   12ο  . Ο  τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση  
σε  αυτόν της ολοκλήρωσης  της προβλεπόµενης από τον νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος, 
σχετικά µε την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του  στο  ∆ηµοτικό  
Κατάστηµα  για  την  σύνταξη  και υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. 

 Εάν  ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν προσέλθει µε τον εγγυητή του µέσα στην παραπάνω   προθεσµία,  η  
σύµβαση  θεωρείται  ως  οριστικώς  καταρτισθείσα, καταπίπτει  δε αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του ∆ήµου 
∆ράµας και διενεργείται νέα  δηµοπρασία  σε βάρος των δύο ανωτέρω, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και  εις  
ολόκληρον έκαστος, για την επί το έλαττον διαφορά του µισθώµατος, η οποία  ενδέχεται  να  προκύψει  από  
την  νέα δηµοπρασία καθώς και για την καταβολή  του  µισθώµατος  µέχρι  την υπογραφή της νέας σύµβασης 
µισθώσεως, υπολογιζοµένων βάσει του µισθώµατος που καταβάλλει. 
 

Ά ρ θ ρ ο   13ο . Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για  πέντε (5) έτη, αρχίζει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης  και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µε την συµπλήρωση των πέντε (5) ετών.  

Ά ρ θ ρ ο   14ο  . Το ετήσιο µίσθωµα βεβαιώνεται ολόκληρο σε βάρος του µισθωτή, προκαταβάλλεται δε από  
αυτόν εφάπαξ στο ταµείο του ∆ήµου ∆ράµας, µετά του νοµίµου τέλους χαρτοσήµου και ποσοστό υπέρ Ο.Γ.Α. σε 
ετήσιες δόσεις εκάστου έτους. 

 Το πρώτο µίσθωµα θα βεβαιωθεί και θα καταβληθεί εφάπαξ στο ταµείο του ∆ήµου εντός 30 ηµερών από 
την υπογραφή του συµφωνητικού. Τα µισθώµατα για τα επόµενα έτη θα καταβάλλονται ως το τέλος του πρώτου 
τριµήνου του έτους, ήτοι 31 Μαρτίου. 
 
      Τυχόν  καθυστέρηση  καταβολής του οφειλοµένου ετησίου µισθώµατος, επιφέρει την  αυτοδίκαιη  κήρυξη  
εκπτώτου  του  µισθωτή, την λύση της µίσθωσης, την έξωση του  µισθωτή  από  τη  µίσθια  κοινόχρηστη 
έκταση, την αυτοδίκαιη κατάπτωση  της  εγγύησης  υπέρ  του ∆ήµου  ∆ράµας  και  τη  διενέργεια  νέας 



 4 

δηµοπρασίας  σε  βάρος  αυτού  και  του  εγγυητή  του, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
έκαστος, για οιαδήποτε επί το έλαττον διαφορά του  µισθώµατος  που  ενδέχεται  να  προκύψει  από  τη  
διενέργεια της νέας δηµοπρασίας  καθώς  και  για την καταβολή του αναλόγου µισθώµατος µέχρι την υπογραφή  
της  νέας  σύµβασης  µισθώσεως, το οποίο θα υπολογισθεί βάσει του τελευταίου  ετησίου  µισθώµατος  το  
οποίο  ο  έκπτωτος  µισθωτής όφειλε να καταβάλλει. 
      Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλοµένου ετησίου µισθώµατος, ο µισθωτής  είναι  
υποχρεωµένος  να  το  καταβάλλει µε τη προβλεπόµενη νόµιµη προσαύξηση κατά µήνα, η οποία άρχεται από την 
εποµένη της ηµέρας που έπρεπε να  γίνει  η  εν  λόγω  καταβολή  στο  Ταµείο  του  ∆ήµου  ∆ράµας, χωρίς να 
απαλλάσσεται από τις συνέπειες που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο. 
     Για τη  διεκδίκηση  του  καθυστερουµένου  µισθώµατος  µετά  των  νοµίµων προσαυξήσεων  του ανά µήνα , 
ο ∆ήµος ∆ράµας έχει δικαίωµα να προβεί σε όλες τις  προβλεπόµενες  από  το  Νόµο  δικαστικές ή εξώδικες 
ενέργειες κατά του µισθωτή και του εγγυητή του. 
 

Ά ρ θ ρ ο   15ο   . Ο ∆ήµος ∆ράµας δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή, ούτε έχει υποχρέωση  
αποζηµιώσεως  αυτού, εάν δεν µπορέσει να παραδώσει σε αυτόν τα µίσθια αγροτεµάχια εξαιτίας  τυχαίων  
εµποδίων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

Ά ρ θ ρ ο   16ο .  Ο  ∆ήµος  ∆ράµας  δεν έχει καµία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στο µισθωτή για ζηµίες εξ 
οιασδήποτε αιτίας, ακόµη και εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας ( π.χ. θεοµηνία, πληµµύρα κ.α. ) ή για 
διαφυγόντα κέρδη. 

  

Ά ρ θ ρ ο   17ο . Ο µισθωτής παραλαµβάνει τα µίσθια αγροτεµάχια στην άριστη και όλως παραγωγική 
κατάσταση, στην οποία αυτά βρίσκονται σήµερα χωρίς να έχει καµία αξίωση από το ∆ήµο ∆ράµας. 

  

Ά ρ θ ρ ο   18ο . Ο  µισθωτής  υποχρεούται  να  εκµεταλλεύεται  τα  µίσθια αγροτεµάχια µε επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τον προορισµό τους, καθώς και να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση, ώστε αυτά να είναι  όλως 
παραγωγικά, προβαίνοντας προς τούτο  εγκαίρως  σε  όλες  τις  τακτικές  και  έκτακτες δαπάνες επισκευών ή 
συντήρησης,  χωρίς  να έχει καµία αξίωση να αποζηµιωθεί γι’ αυτές από το ∆ήµο ∆ράµας. 

      Ο  µισθωτής  υποχρεούται, επίσης, να προστατεύει τα όρια των  µίσθιων αγρών από  τυχόν  καταπατήσεις ή 
παραβιάσεις, προβαίνοντας προς τούτο εγκαίρως σε όλες  τις αναγκαίες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες, 
ειδάλλως υποχρεούται ο ίδιος σε αποζηµίωση του ∆ήµου ∆ράµας εκ της αιτίας  ταύτης. 
      Ο µισθωτής φέρει όλες τις δαπάνες για την τακτική εκµετάλλευση των µίσθιων αγρών και ιδίως για την 
καλλιέργειά  του. 

Ά ρ θ ρ ο   19ο . Απαγορεύεται   στο   µισθωτή   να  προβεί  σε  οποιεσδήποτε  βελτιώσεις, προσθήκες, 
τροποποιήσεις  ή  µεταρρυθµίσεις  των  µίσθιων  αγρών,  χωρίς την προηγούµενη   έγγραφη  συναίνεση  και  
άδεια  του  ∆ήµου  ∆ράµας.  Σε  κάθε περίπτωση, τυχόν  βελτιώσεις,  προσθήκες, τροποποιήσεις ή 
µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα γίνουν στους  µίσθιους   αγρούς πάντα µε αποκλειστικές δαπάνες του µισθωτή, θα 
παραµείνουν, µετά την λήξη της µίσθωσης, στους µίσθιους αγρούς, προς  όφελος αυτού, χωρίς να έχει ο 
µισθωτής κανένα δικαίωµα αφαίρεσής τους ή αποζηµίωσής του γι’ αυτές από το ∆ήµο ∆ράµας. Ο ∆ήµος ∆ράµας 
διατηρεί, σε κάθε  περίπτωση,  το  δικαίωµα  να  αξιώσει, κατά τη λήξη της µίσθωσης, την επαναφορά  των  
πραγµάτων  στην  αρχική  τους  κατάσταση,  µε αποκλειστικές δαπάνες του µισθωτή. 

Ά ρ θ ρ ο   20ο.  Ο  θάνατος  του µισθωτή επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης, χωρίς να απαιτείται 
καµία άλλη  διατύπωση και ιδία καταγγελία  αυτής. 

      
Ά ρ θ ρ ο   21ο.  Απαγορεύεται  η  σιωπηρή  αναµίσθωση ή η σιωπηρή παράταση του χρόνου της µισθώσεως. Η 
µίσθωση λύεται αυτοδικαίως µε την παρέλευση της συµφωνηµένης ηµεροµηνίας  λήξης της, χωρίς να απαιτείται 
προς τούτο καµία άλλη διατύπωση και  ιδίως  χωρίς  να  απαιτείται  η  καταγγελία αυτής. Για κανένα λόγο δεν 
δύναται να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναµίσθωση ή σιωπηρή παράταση του χρόνου της µισθώσεως,  η  αυθαίρετη  
και  παράνοµη παραµονή του µισθωτή στους µίσθιους αγρούς  µετά την συµφωνηµένη λήξη της µίσθωσης. Σε 
µία τέτοια περίπτωση, το ποσό  που  θα  εισπραχθεί από το ∆ήµο ∆ράµας, για τον χρόνο αυτό, θεωρείται ότι 
καταβάλλεται  ως  αποζηµίωση  για την αυθαίρετη και παράνοµη παρακράτηση από τον  µισθωτή  τους  µίσθιους 
αγρούς και την µη εµπρόθεσµη απόδοση αυτού στο ∆ήµο  ∆ράµας και όχι ως ρητή ή σιωπηρή αναµίσθωση ή 
παράταση του χρόνου της µισθώσεως. 
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Ά ρ θ ρ ο   22ο . Απαγορεύεται  η  ολική  ή  µερική υπεκµίσθωση καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  µετά  ή 
άνευ ανταλλάγµατος ολική ή µερική παραχώρηση της χρήσης των µίσθιων αγροτεµαχίων αγρού από το µισθωτή 
σε άλλο πρόσωπο. 

  

Ά ρ θ ρ ο   23ο. Ο  µισθωτής  υποχρεούται  στην  καταβολή όλων των δηµοσίων και δηµοτικών φόρων  και  
τελών  που  αφορούν  τα µίσθια αγροτεµάχια καθώς και ενδεχόµενης κατανάλωσης  ηλεκτρικού  ρεύµατος ή 
νερού, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του σε αυτούς. 

  

Ά ρ θ ρ ο   24ο  . Κατά  την  λήξη  της  µίσθωσης,  ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τα µίσθια αγροτεµάχια  
στο ∆ήµο ∆ράµας, στην ίδια καλή και παραγωγική κατάσταση, στην  οποία  τους  παρέλαβε  και  ειδικότερα  
στην  κατάσταση  που  αυτοί  θα βρίσκονται εάν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης είχε γίνει τακτική εκµετάλλευση 
αυτού σύµφωνα µε τον προορισµό τους. 

Ά ρ θ ρ ο   25ο.  Απαγορεύεται η οιαδήποτε µεταβολή του υφισταµένου τρόπου εκµετάλλευσης των µίσθιων 
αγροτεµαχίων, ήτοι η καλλιέργεια αυτών µε διαφορετικά προϊόντα εκτός από βαµβάκι, σιτηρά, τεύτλα, 
κηπευτικά, ηλίανθο και αραβόσιτο χωρίς  την  προηγούµενη  έγγραφη συναίνεση και άδεια  του ∆ήµου ∆ράµας. 

Ά ρ θ ρ ο   26ο . Απαγορεύεται η δενδροφύτευση των µισθίων αγροτεµαχίων. 

Ά ρ θ ρ ο   27ο. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτής της απόφασης, επιφέρει την αυτοδίκαιη κήρυξη  
εκπτώτου  του  µισθωτή,  την λύση της µίσθωσης, την έξωση αυτού από τα µίσθια αγροτεµάχια,  την αυτοδίκαιη 
κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου ∆ράµας   και  τη  διενέργεια  νέας  δηµοπρασίας  σε  βάρος  αυτού  
και  του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, για οιαδήποτε  επί  το 
έλαττον διαφορά του µισθώµατος που ενδέχεται να προκύψει από  τη  διενέργεια  της  νέας  δηµοπρασίας  
καθώς και για την καταβολή του αναλόγου  µισθώµατος  µέχρι  την  υπογραφή  της νέας σύµβασης µισθώσεως, 
το οποίο θα  υπολογισθεί βάσει του τελευταίου ετησίου µισθώµατος που ο έκπτωτος µισθωτής όφειλε να 
καταβάλλει. 

Ά ρ θ ρ ο   28ο.  Ο  µισθωτής  βαρύνεται  µε  τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου και µε 

τις λοιπές νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνσεις. 

Ά ρ θ ρ ο   29o  . Η  συµµετοχή  στη  δηµοπρασία  σηµαίνει  την  πλήρη  γνώση καθώς και την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων αυτής της απόφασης. 

                                                                                                                
Αναλυτικοί όροι της δηµοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία παρέχονται στο  ισόγειο του ∆ήµο ∆ράµας, 
Τµήµα Προσόδων, γραφείο (002),  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο  τηλ. 2521350672 (κ. Ψαρρά 
Μαρία).     
 

              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

 

         ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 

 

 
Κοινοποίηση                                                                                              
1) Τοιχοκόλληση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   

      2)  Τοιχοκόλληση στο Τοπικό κατάστηµα της τ.κ. Κουδουνίων  


