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ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει oτι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση δύο (2) αγροτεµαχίων εκτάσεως 46,375
στρεµµάτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κοζάνης που βρίσκονται εντός της κτηµατικής περιοχής της
Τοπικής Κοινότητας Κοντοβουνίου του ∆ήµου Κοζάνης. ήτοι αναλυτικά :
A/A

Aριθµός τεµαχίου

Έκταση στεµ

1

128
129
Σύνολο

12,375
34,00
46,375

Τοποθεσία

ως ακολούθως :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/ 08.
06. 2006)
β) Του Π. ∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ
77 /τ.Α΄/ 30. 03. 1981)
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Όργανο - τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού, σε τόπο
και χρόνο που θα οριστεί από τον κ. ∆ήµαρχο µε περιληπτική διακήρυξη αυτού, στην οποία θα
ορίζεται ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς διαγωνισµού.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των δέκα οκτώ
(18,00) ευρώ ετησίως ανά στρέµµα (18,00 € Χ 46,375 στρέµµατα = 834,75 € ετησίως).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρονική διάρκεια εκµίσθωσης.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, ήτοι αναλυτικά:
α) 1η 2015 - 2016,
β) 2η 2016 - 2017,
γ) 3η 2017 - 2018 και
δ) 4η 2018 - 2019
(λήξη 31 Αυγούστου 2019)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποχρεώσεις αξιόχρεου εγγυητή.
O τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος έτσι αλληλέγγυος και ολοκληρωτικά υπεύθυνος µε τον
πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης χωρίς να µπορούν και οι δυο να
επικαλεσθούν το ευεργέτηµα διαιρέσεως ή διζήσεως.
Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού :
α) Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο.
β) Φορολογική ασφαλιστική ενηµερότητα
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Στη δηµοπρασία θα γίνουν δεκτοί πρώτα οι κατοικοδηµότες της Τοπικής Κοινότητας Κοντοβουνίου
και ελλείψει αυτών θα γίνουν δεκτοί όλοι οι κατοικοδηµότες του νέου διευρυµένου ∆ήµου.
Οφειλέτες του δήµου δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία ως πλειοδότες (προσκόµιση βεβαίωσης),
ενοικιαστές ή εγγυητές αυτών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού.
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα. Περί
της συνέχισης της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά .
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του
ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆έσµευση προσφοράς.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη και µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως και τελικά
επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Περί δικαιώµατος αποζηµίωσης πλειοδότη σε περίπτωση µη κατακύρωσης της δηµοπρασίας
από τα αρµόδια όργανα.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από την µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρονική διάρκεια υπογραφής της σύµβασης - Περίπτωση µη προσέλευσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση,
της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς καµιά δικαστική
παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός για τυχόν µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από την προηγούµενη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Έναρξη ισχύος - κατάρτισης Σύµβασης.
Από τη λήξη της δεκαήµερης (10) προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας, η
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆ικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά.
1)
2)
3)
4)

Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο.
Αντίγραφο του Ε1 2015 και του Εκκαθαριστικού οικ. Έτους 2015 ή 2014.
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο η οποία εκδίδεται από την Οικονοµική υπηρεσία του
∆ήµου.
5) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας η οποία εκδίδεται από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας
Κοντοβουνίου
6) Η εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα
τεσσάρων (334,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) πάνω στο όριο της τιµής
εκκίνησης της συνολικής διάρκειας της εκµίσθωσης (834,75 € Χ 4 Χ 10% = 333,90 €) και
κατατίθεται στην αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση :
α) ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή
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β) βεβαίωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από
αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό
του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή οργανισµού κοινής ωφέλειας
αναγνωριζοµένων για εγγυοδοσίες ή
γ) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
δ) µετρητών
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από τη δηµοπρασία σε όλους εκτός από τον τελευταίο
πλειοδότη ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτή (εγγυητική επιστολή) µε άλλη όµοια ποσού
ίσου προς το 10% µε το ποσό της τελευταίας του προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Επανάληψη δηµοπρασίας.
Τυχόν επανάληψη της δηµοπρασίας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 195 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/ 08.06.2006).
ΑΡΘΡΟ 14ο
Περίπτωση εξουσιοδότησης.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό τρίτου οφείλει να δηλώσει αυτό στην αρµόδια επιτροπή
προτού την έναρξη του διαγωνισµού και να παρουσιάσει νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεώρηση του
γνησίου υπογραφής, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.

ΑΡΘΡΟ 15ο
∆απάνες που βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται
προτού τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόπος καταβολής µισθώµατος - Καθυστέρηση καταβολής.
Το προϊόν του µισθώµατος που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται στο Ειδικό Ταµείο του ∆ήµου ως
εξής :
α) 1η περίοδος 2015 - 2016 µέχρι 31 Ιανουαρίου 2016
β) 2η περίοδος 2016 - 2017 µέχρι 31 Αυγούστου 2016
γ) 3η περίοδος 2017 - 2018 µέχρι 31 Αυγούστου 2017
δ) 4η περίοδος 2018 - 2019 µέχρι 31 Αυγούστου 2018
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος ο εκµισθωτής (∆ήµος) µπορεί να
κηρύξει έκπτωτο τον µισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του
αναπλειστηριασµό.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Αντιπροσφορές.
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Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Υποχρεώσεις µισθωτή προς το µίσθιο.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα
όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ευθύνη εκµισθωτή (∆ήµου) για την κατάσταση του µισθίου.
Ο εκµισθωτής (∆ήµος) δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός και συνεπώς δεν
υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Υποχρεώσεις µισθωτή κατά τη λήξη της µίσθωσης.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στον
εκµισθωτή (∆ήµο) στην κατάσταση που το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Περίπτωση απαλλοτρίωσης.
Λύση της σύµβασης επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση απαλλοτρίωσης των κτηµάτων για
οποιοδήποτε λόγο. Σε τέτοια περίπτωση ο µισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του µισθώµατος
της καλλιεργητικής περιόδου που έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση µόνον εφόσον έχει ήδη προβεί
στην συγκοµιδή της καλλιέργειας του.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Περίπτωση αναµίσθωσης - υπεκµίσθωσης.
Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Λοιπές διατάξεις.
α. Η µισθωτική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 619-640 του Αστικού κώδικα
περί µισθώσεως αγροτικού κτήµατος¨
β. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ο δε
τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής αυτού είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι που θα
κοινοποιηθεί στο όνοµά του η έγκριση ή απόρριψη των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας.
γ. Όλοι οι παρόντες όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους αποτελεί λόγω καταγγελίας
της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 24ο
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∆ηµοσίευση διακήρυξης.
Η Αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη), στην Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου και θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της σχετικής
ιστοσελίδας του ∆ήµου Κοζάνης (www.kozanh.gr)
ΑΡΘΡΟ 25ο
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης
Περιουσίας του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) τηλ 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωαννίδης Π. Ελευθέριος

Α κ ρ ι β έ ς Αν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 10 Σεπτεµβρίου 2015
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.09.10 14:12:34 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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