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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Ηράκλεια   17/11/2015 
   Αριθµ. Πρωτ.: 22222 

   
«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ TOY ΥΠ’ ΑΡ.138 
 ΣΧΟΛΙΚOY ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙOY HΡΑΚΛΕΙΑΣ»         

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : 

 
 Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση του σχολικού 

αγροτεµαχίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ του ∆ήµου Ηράκλειας Σερρών συνολικής 

έκτασης 20.063,00 τ.µ.(αριθ. αγροτεµαχίου 138), που βρίσκεται στη ∆.Κ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ , για την 
διετία 2016-2017. 

Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας δηµοπρασιών µίσθωσης, εκµίσθωσης και 
εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας την  1η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ  και µε ώρα λήξης 13.30 µ.µ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 7 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα λήξης 12.50 µ.µ. µε τους παρακάτω όρους: 

1.-Στη δηµοπρασία να γίνονται δεκτοί µόνο κατοικοδηµότες του ∆ήµου Ηράκλειας Σερρών και γεωργοί το 
επάγγελµα (όχι συνταξιούχοι), και στην περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άκαρπη και δεν παρουσιαστεί 
κανείς να πλειοδοτήσει, θα  επαναληφθεί την ηµέρα και ώρα που θα ορίσει ο ∆ήµαρχος µε διακήρυξη του 
στον ίδιο τόπο, και µε τους ίδιους όρους, τότε έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι δηµότες µας γεωργοί το 
επάγγελµα (όχι συνταξιούχοι). Σε περίπτωση που και αυτή την φορά η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα 
θα  επαναληφθεί την ηµέρα και ώρα που θα ορίσει ο ∆ήµαρχος µε διακήρυξη του στον ίδιο τόπο, και µε 
τους ίδιους όρους, τότε έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι Έλληνες πολίτες γεωργοί το επάγγελµα (όχι 
συνταξιούχοι).  

2.-Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τους πλειοδότες, η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από 
τον πρώτο στους υπόλοιπους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

3.-Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δηµοπρασίας πριν 
αρχίσει η δηµοπρασία, παρουσιάζοντας νόµιµο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για 
λογαριασµό του. 

4.-Για να γίνει δεκτός κανείς στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή α)βεβαίωση µη 
οφειλής του ∆ήµου Ηράκλειας, β)φορολογική ενηµερότητα για χρέη προς το ∆ηµόσιο και  τον 
∆ήµο, γ)ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΤΟΕΒ ότι δεν χρωστάει και για τα άλλα του 
χωράφια, δ)τελευταία βεβαίωση ασφαλιστικής-ταµειακής ενηµερότητας από Ο.Γ.Α. και 
ε)εγγυητική επιστολή υπέρ του ∆ήµου χωρίς όρους, αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού  ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (81,25)€, η 
οποία εγγύηση αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης από τον τελευταίο πλειοδότη 
µε άλλη, ποσού ίσο µε το µίσθωµα που προέκυψε ενός έτους. 

5.-Αποκλείονται από τη δηµοπρασία οι οφειλέτες του ∆ήµου και όσοι δεν προσκοµίσουν φορολογική 
ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΤΟΕΒ ότι δεν χρωστάει και για τα άλλα του χωράφια, 
τελευταία βεβαίωση ασφαλιστικής-ταµειακής ενηµερότητας από Ο.Γ.Α.  και εγγυητική επιστολή υπέρ του 
∆ήµου. 

     6.-Έλάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, κατά στρέµµα, ορίζεται το ποσό των σαράντα ευρώ και 
πενήντα (40,50)€ ετησίως ανά στρέµµα. 
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7.-Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετ΄ αυτού για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης άνευ δικαιώµατος τούτου της διαιρέσεως και διζήσεως. 

   8.-Ο µισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στην έκταση αυτή, µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

  9.-Ο ∆ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κατάσταση γενικά και τα όρια του υπό εκµίσθωση 
αγροτεµαχίου και ο µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα εναντίον του ∆ήµου, για οποιαδήποτε σχετική 
διαφορά προκύψει, καθόσον τεκµήριο  έχει ότι είναι  γνώστης της όλης κατάστασης, των ορίων του και όλα 
τα έξοδα διαµόρφωσης βαρύνουν τον µισθωτή. 

10.-Ο µισθωτής οφείλει να εκµεταλλευτεί το µίσθιο σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους, υπακούοντας 
στις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από αυτούς, η παράβασή τους θα συνεπάγεται την έκπτωση 
του µισθωτή από το µίσθιο. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του µισθίου από τον µισθωτή το ∆.Σ. µε απόφασή 
του κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και διενεργεί νέα δηµοπρασία σε βάρος του. 

11.-Ο µισθωτής δεν µπορεί να παραχωρήσει ή µεταβιβάσει ή εκµισθώσει σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη σύµβαση που θα υπογράψει 
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ∆ήµου. Απαγορεύεται απόλυτα ή σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και 
υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή. Αυτός είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά τη λήξη της µίσθωσης 
να παραδώσει στο ∆ήµο το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση, γιατί 
διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα στο ∆ήµο 50,00 ευρώ κατά στρέµµα για 
κάθε µήνα.  

12.-Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια 
αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, 
διαφορετικά ευθύνεται για αποζηµίωση. 

13.-Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε 10 µέρες από την κοινοποίηση  σ’ αυτόν  της 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  επί των πρακτικών της δηµοπρασίας να προσέλθει µετά του εγγυητή 
του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του 
εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της 
προηγούµενης όµοιας. 

14.-Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 
µισθώµατος, ή και  λύση της σύµβασης  άνευ αποχρώντος λόγου.    
  15.Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται στην Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου Ηράκλειας σε ισόποσες ετήσιες 
δόσεις και θα προορίζονται  αποκλειστικά για την λειτουργία σχολικών µονάδων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος σύµφωνα µε την πργ.4 του άρθρ.5 του Ν.1894/1990 . 
Συγκεκριµένα το µίσθωµα της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου θα καταβληθεί µε την 
υπογραφή του συµφωνητικού , το µίσθωµα για κάθε µία από τις επόµενες καλλιεργητικές 
περιόδους θα προκαταβάλλεται µε την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και όχι µετά την 
15η Νοεµβρίου . Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν προκαταβάλλει το ενοίκιο ορίζεται ρητώς ότι 
δεν µπορεί να καλλιεργήσει τους αγρούς. 
16.-Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται για τον µισθωτή τη διάλυση της σύµβασης και την 
έκπτωσή του, που θα του αναγγελθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

17.-Τα πρακτικά της δηµοπρασίας πρέπει να εγκριθούν από την Οικονοµική Επιτροπή και από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και από τη µη έγκριση αυτών κανένα δικαίωµα δεν αποκτά ο τελευταίος 
πλειοδότης, καθώς επίσης καµιά αξίωση δεν µπορεί να έχει για καθυστέρηση της κοινοποίησης σ’ αυτόν από 
το ∆ήµο της εγκριτικής απόφασης. 

18.-Από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης στον µισθωτή της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας, 
από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα η σύµβαση θεωρείται οριστική. 

19.-Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί ο ενοικιαστής να µειώσει το µίσθωµα λόγω θεοµηνίας, ξηρασίας ή 
όποιας άλλης αιτίας. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
α/α 

 
ΧΑΒΑΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Αντιδήµαρχος 
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