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Αριθµός απόφασης:  52/2016 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η  Μαρτίου  2016, ηµέρα   ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
προεδρία του αντιπροέδρου υπό  του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 11367/23-03-2016 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαµσάκου Χριστό-
δουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας  , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 
87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Ζαχαριάδης Παύλος         

 
 
 
      
 

       
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απου-

σία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μι-
χαήλ. 

 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

. 

«Έγκριση όρων εκµίσθωσης του α-
ριθµ. -212- αγροτεµαχίου σχολικού 

κλήρου συνοικισµού Αµπελακίων» 
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                     Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , « Έγκριση  όρων εκµίσθωσης του αριθµ. -212- α-
γροτεµαχίου σχολικού κλήρου συνοικισµού Αµπελακίων» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητη-
θεί ως πρώτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  

 

                     Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
11644 / 24 -03-2016 έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας, της ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω 
 

 «ΣΧΕΤ.:  

           α) η αριθµ. 345/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
           β) η αριθµ. 43/2015 απόφαση της συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας    
  
 Σε  εφαρµογή των διατάξεων της παρ. (ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Καλλι-
κράτης) περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής και του  άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 
Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων περί « Εκµίσθωσης καλλιεργήσιµης γης των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων », παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση των όρων εκµίσθωσης, τµήµατος  
καλλιεργήσιµης  έκτασης 20.716,60 τ.µ., του αριθµ. 212 αγροτεµαχίου σχολικού κλήρου  
συνοικισµού Αµπελακίων, συνολικής  έκτασης 22.794 τ.µ. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η σύµβαση µίσθωσης του ανωτέρω αγροτεµαχίου µε τον κ.  Με-
λίκογλου Ευάγγελο του Γεωργίου, έληξε  στις 15-08-2015. 

 

 Επίσης, σας γνωρίζουµε  ότι, στο αγροτεµάχιο µε αριθµό 212 µε συνολικής έκτασης 
22.794 τ.µ., η καλλιεργήσιµη έκταση είναι 20.716,60τ.µ., ενώ η έκταση που υπολείπεται κα-
λύπτεται από δέντρα  και υπάρχει ενεργό ρέµα αποστράγγισης. (σχετικό το αριθµ. 
11495/23-03-2016 υπηρεσιακό σηµείωµα).  

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006,ορίζεται ότι : « Με από-
φαση της οικονοµικής επιτροπής ορίζονται το κατώτατο όριο του µισθώµατος και οι λοιποί 
όροι της δηµοπρασίας και  µπορεί να απαγορευθεί να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία ιδιο-
κτήτες καλλιεργήσιµων εκτάσεων ορισµένου αριθµού στρεµµάτων .»  
 

Το αγροτεµάχιο µε αριθµό 212 , είναι ποτιστικό.  
 

Παρακαλούµε όπως καθορίσετε την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, δηλαδή το ελάχιστο 
όριο της πρώτης προσφοράς. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι : 
 

• Σύµφωνα µε το τελευταίο βεβαιωµένο µίσθωµα για το έτος 2015, η τιµή ανέρχεται στο 
ποσό των 32,45 € ευρώ  / ανά στρέµµα. 

 

• Σύµφωνα µε τον πίνακα ενοικίων γεωργικής γης του Υπουργείου Οικονοµικών (έτους 
2014), η τιµή ανέρχεται στο ποσό των 36,63 € ευρώ /ανά στρέµµα,  για τα ποτιστικά και 
13,60€/ ανά στρέµµα για τα ξερικά. 

  
Προτεινόµενη διάρκεια µίσθωσης: 
Πέντε (5) έτη. Αρχίζει από την  υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης και λήγει την αντί-
στοιχη ηµεροµηνία µε την συµπλήρωση των πέντε (5) ετών. 
 

Προτεινόµενο ποσοστό ετήσιας προσαύξησης :  2%  
 

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης.  
 

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε: 
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 α) σχέδιο όρων µίσθωσης     
 β) αντίγραφο του αριθµ. ΧΚ 903/2015 χρηµατικού καταλόγου 

            γ)  η αριθµ. 345/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 δ) η αριθµ. 43/2015  απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας  
 ε) πίνακας ενοικίων γεωργικής γης υπουργείο οικονοµικών έτους 2014 
 στ) το αριθµ. πρωτ. 43/12/6/2015  έγγραφο του ΤΟΕΒ Νέας Αµισού  
 ζ) το αριθµ. 11495/23-03-2016 υπηρεσιακό σηµείωµα της τεχνικής υπηρεσίας». 

 

      Στη συνέχεια ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος πρότεινε, για κάθε µισθωτικό έτος µέχρι την 
συµβατική λήξη της µισθώσεως, η ετήσια προσαύξηση να κυµαίνεται σε ποσοστό  ίσο µε το 
75% της αύξησης του δείκτη τιµών του καταναλωτή , όπως αυτό θα προσδιορίζεται εκάστο-
τε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αµέσως προηγούµενους της 
αναπροσαρµογής δώδεκα (12) µήνες. Εάν αν είναι αρνητικός ο πληθωρισµός, 0% αθροιστι-
κώς. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-
ντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τις 608/2014 και 100/2015 απο-
φάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το έγγραφο της υπηρεσίας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 

�          Εγκρίνει την µε φανερή, προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία εκµίσθωσης τµήµατος 
έκτασης  20.716,60 τ.µ. του µε αριθµό 212   αγροτεµαχίου, αναδασµού 1969-1970,  συνολι-
κής έκτασης 22.794  τ.µ.,  σχολικού κλήρου συνοικισµού Αµπελακίων, σύµφωνα µε τους 
παρακάτω όρους:  

 

ΟΡΟΙ  
        
  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20.716,60 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 212  ΑΓΡΟΤΕΜΑ- 

ΧΙΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  

Α ρ θ ρ ο   1ο 

      Η  φανερή,  προφορική  πλειοδοτική  δηµοπρασία  θα  διεξαχθεί  στο  ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα του  ∆ήµου ∆ράµας, ενώπιον της  Επιτροπής του άρθρου 1 Π.∆.270/81(σχετική η 
αριθµ. 621/2015 απόφαση ∆.Σ.) σε ηµέρα και ώρα που ορίζεται  από  τον  κ. ∆ήµαρχο 
∆ράµας  και δύναται να συνεχίζεται και πέραν της καθορισµένης  στη  διακήρυξη  ώρας, ε-
φόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.  Περί  της  συνεχίσεως  της  δηµοπρα-
σίας αποφασίζει η  Επιτροπή,  η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  
      Οι προσφορές των πλειοδοτών   αναγράφονται   στα   πρακτικά   κατά   σειρά   εκφώ-
νησης   του ονοµατεπωνύµου του   πλειοδότη.  Κάθε  προσφορά  είναι  δεσµευτική  για  τον 
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η  δέσµευση  δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώ-
το 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 λο-
γαριασµό.  

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  ∆ρά-
µας, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιµης ιδιοκτησία τους,  από τον κ. ∆ήµαρχο 
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∆ράµας,  εάν δεν φέρει κανένα αποτέλεσµα, ήτοι εάν δεν παρουσιασθεί κατά τη διενέργειά 
της πλειοδότης. Εάν  και  στη  δεύτερη  αυτή περίπτωση, η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλε-
σµα, επαναλαµβάνεται εκ νέου και µπορεί να συµµετάσχει σ’ αυτήν οποιοσδήποτε. 
  

Α ρ θ ρ  ο   3ο 

 Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των Τριάντα Έξη € και Εξήντα Τρία λεπτά 
( 36,63€) /ανά στρέµµα, ετησίως. 
 

 Το ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται στην αρχή εκάστου µισθωτικού έτους και 
µέχρι την συµβατική λήξη της µισθώσεως,  σε ποσοστό  ίσο µε το 75% της αύξησης του 
δείκτη τιµών του καταναλωτή , όπως αυτό θα προσδιορίζεται εκάστοτε από την Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αµέσως προηγούµενους της αναπροσαρµογής δώ-
δεκα (12) µήνες. Εάν αν είναι αρνητικός ο πληθωρισµός, 0% αθροιστικώς. 
 

Α ρ θ ρ  ο   4ο 
Το ανωτέρω αγροτεµάχιο εκµισθώνεται  και δεν είναι απαραίτητο  στην τοπική κτηνοτροφία.  

Ά ρ θ ρ ο   5ο 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά :  
1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ήµο ∆ράµας. 
2) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι-
σµένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ως άνω ελαχί-
στου ορίου της πρώτης προσφοράς και για µισθώµατα ενός (1) έτους,  δηλαδή ποσού Σα-
ράντα Τρία € και Ενιακόσια Πενήντα Έξη Λεπτά( 43,956 € ευρώ). 
 

Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµ-
µετοχής 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 νοµι-
κών 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 υπο-
γραφής, 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 σύµβα-
ση µίσθωσης, και  ότι θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µι-
σθωτή 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 δη-
µοπρασίας. 
         Εφόσον συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν εν κοινοπραξία, αυτά ευ-
θύνονται άπαντα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, απέναντι στο ∆ήµο ∆ράµας, τυχόν δε 
αντίθετη δήλωσή τους, γενοµένη µετά την προσφορά τους, είναι απαράδεκτη. 

ΑΔΑ: 62ΥΛΩ9Μ-ΜΚΣ



         Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι 
και την ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας και συγκεκριµένα µια ώρα πριν την έναρξη της 
δηµοπρασίας στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας µε υποβολή σχετικής αίτησης. Ενδιαφε-
ρόµενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών εκπρόθεσµα  δεν θα γί-
νουν 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 δηµο-
πρασίας και προ της υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης για την καλή εκτέλεση των ό-
ρων 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 αναγνωρισµέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στη διάθεση του εκµισθω-
τή τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το µι-
σθωτή 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.  

Ά ρ θ ρ ο   7ο 

      Τα  πρακτικά µετά το πέρας της δηµοπρασίας, υπογράφονται από τα µέλη της  Επιτρο-
πής 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  ά-
µεση,  πλήρη και ιδία γνώση και αντίληψη της διενεργηθείσης δηµοπρασίας και του αποτε-
λέσµατος 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 δη-
µοπρασίας 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)∆ηµοσίευση της διακήρυξης περιληπτικά σε δύο  ( 2 ) ηµερήσιες νοµαρχιακές  εφηµε-
ρίδες  και µία (1) εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα  
      ∆) µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www. dimos -dramas.gr ) και στο πρό-
γραµµα ∆ΑΥΓΕΙΑ.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής δηµοπρα-
σίας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Ά ρ θ ρ ο   10ο 

  Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
εφόσον : (α) το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφό-
ρου 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  δη-
µοσιεύεται 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 δι-
αδικασίας του αποτελέσµατος, σχετικά µε την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, να 
προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  για  την  σύνταξη  και υπο-
γραφή της σύµβασης µίσθωσης. 
      Εάν  ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν προσέλθει µε τον εγγυητή του µέσα στην παραπά-
νω   προθεσµία,  η  σύµβαση  θεωρείται  ως  οριστικώς  καταρτισθείσα, καταπίπτει  δε αυ-
τοδικαίως 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) ε-
τών.  

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  µι-
σθωτή  από  τη  µίσθια   έκταση η οποία διατάσσεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, την αυτοδίκαιη κατάπτωση  της  εγγύησης  υπέρ  του ∆ήµου  ∆ράµας ως ποινική ρήτρα, 
η οποία δεν υπολογίζεται στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου µισθωτή.  
 

 Αν  ο µισθωτής  εντός δέκα (10) ηµερών από την λύση της µίσθωσης  ή κήρυξης του 
ως εκπτώτου, δεν παραδώσει το µίσθιο, καθυστερήσει ή αρνηθεί, υπόκειται για κάθε ηµέρα 
περαιτέρω κατοχής του µισθίου, πέραν της καταβολής του οφειλόµενου µισθώµατος  και σε 
επιβολή ποινικής ρήτρας η οποία ανέρχεται στο διπλάσιο του ηµερήσιου µισθώµατος,  α-
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ποβάλλεται από το µίσθιο είτε διοικητικώς  µε απόφαση του ∆ήµου είτε του αρµοδίου δικα-
στηρίου.  
 

 Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίζεται η  διενέργεια  νέας δηµοπρα-
σίας  σε  βάρος  αυτού  και  του  εγγυητή  του, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ο-
λόκληρον 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 µή-
να, η οποία άρχεται από την εποµένη της ηµέρας που έπρεπε να  γίνει  η  εν  λόγω  κατα-
βολή  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 προσαυ-
ξήσεων  του ανά µήνα , ο ∆ήµος ∆ράµας έχει δικαίωµα να προβεί σε όλες τις  προβλεπόµε-
νες  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 ζηµί-
ες 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  τακτι-
κές  και  έκτακτες δαπάνες επισκευών ή συντήρησης,  χωρίς  να έχει καµία αξίωση να απο-
ζηµιωθεί 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 ανα-
γκαίες 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, προσθή-
κες, τροποποιήσεις  ή  µεταρρυθµίσεις  των  µίσθιων  αγρών,  χωρίς την προηγούµενη   έγ-
γραφη  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 µίσθω-
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σης, στους µίσθιους αγρούς, προς  όφελος αυτού, χωρίς να έχει ο µισθωτής κανένα δικαίω-
µα 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 απαιτεί-
ται καµία άλλη  διατύπωση και ιδία καταγγελία  αυτής. 
      

Ά ρ θ ρ ο   21ο 
 Απαγορεύεται  η  σιωπηρή  αναµίσθωση ή η σιωπηρή παράταση του χρόνου της µι-
σθώσεως. Η µίσθωση λύεται αυτοδικαίως µε την παρέλευση της συµφωνηµένης ηµεροµη-
νίας  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 α-
ναµίσθωση 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 χρό-
νο αυτό, θεωρείται ότι καταβάλλεται  ως  αποζηµίωση  για την αυθαίρετη και παράνοµη πα-
ρακράτηση από τον  µισθωτή  τους  µίσθιους αγρούς και την µη εµπρόθεσµη απόδοση αυ-
τού στο ∆ήµο  ∆ράµας και όχι ως ρητή ή σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση του χρόνου της 
µισθώσεως.  

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 αγροτε-
µαχίων αγρού από το µισθωτή σε άλλο πρόσωπο.  

Ά ρ θ ρ ο   23ο 

 Ο  µισθωτής  υποχρεούται  στην  καταβολή όλων των δηµοσίων και δηµοτικών φό-
ρων  και  τελών  που  αφορούν  τα µίσθια αγροτεµάχια καθώς και ενδεχόµενης κατανάλω-
σης  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 αγρο-
τεµάχια  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 µί-
σθιων αγροτεµαχίων, ήτοι η καλλιέργεια αυτών µε διαφορετικά προϊόντα εκτός από βαµβά-
κι, 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 κή-
ρυξη  εκπτώτου  του  µισθωτή, η οποία διατάσσεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, την λύση της µίσθωσης, την έξωση αυτού από τα µίσθια αγροτεµάχια,  την αυτοδίκαιη 
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κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου ∆ράµας, ως ποινική ρήτρα, η οποία δεν υπολο-
γίζεται στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου µισθωτή. 
 Ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο ∆ήµο τα µίσθια αγροτεµάχια, εντός δέκα 
πέντε (15) ηµερών, αφότου κατέστη οριστική η περί εκπτώσεως απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίζεται η διενέργεια  νέας  δηµοπρα-
σίας  σε  βάρος  αυτού  και  του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ο-
λόκληρον 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. 
 

 Αν  ο µισθωτής  εντός δέκα (10) ηµερών, από την λήξη ή λύση της µίσθωσης  ή κή-
ρυξης του ως εκπτώτου, δεν παραδώσει το µίσθιο, καθυστερήσει ή αρνηθεί, υπόκειται για 
κάθε ηµέρα περαιτέρω κατοχής του µισθίου, πέραν της καταβολής του οφειλόµενου µισθώ-
µατος  και σε επιβολή ποινικής ρήτρας η οποία ανέρχεται στο διπλάσιο του ηµερήσιου µι-
σθώµατος, αποβάλλεται από το µίσθιο είτε διοικητικώς  µε απόφαση του ∆ήµου είτε του αρ-
µοδίου δικαστηρίου.   

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   29ο 

 Η  συµµετοχή  στη  δηµοπρασία  σηµαίνει  την  πλήρη  γνώση καθώς και την ανεπι-
φύλακτη αποδοχή των όρων αυτής της απόφασης. 

                

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.. 
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