
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
Σαρ. Γ/λζε: ηαπξνπνύινπ 31   

Σ.Κ. :  30 200 
Πιεξνθ.: Αιεμάλδξα Σζαθαιίδε 

ΣΖΛ: 26313 60910 
ΦΑΞ: 26310 25041   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Α   Π   Ο     Π  Α     Μ  Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 8εο   / 2019  Σαθηηθήο      πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ       

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     63  / 2019 

«Έγθξηζε  όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ κίζζσζε αγξνηεκαρίσλ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ» 

 

ην Μεζνιόγγη θαη ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ  14ε  Μαξηίνπ    ηνπ 2019, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο  Πέκπηε   θαη ώξα 11.00  ζπλήιζε ζε Σαθηηθή   ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 4864 /8 -3-2019   πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα  κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ  βξέζεθαλ 

παξόληα  ηα παξαθάησ  πέληε  (5 ) κέιε : 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

 
ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Καξβέιεο  ππξίδσλ (Πξόεδξνο)  

2.-  Παπαδόπνπινο  Γεώξγηνο  

3.- θαξκνύηζνο  Αλαζηάζηνο  

4.- ηαζόπνπινο  Λάκπξνο 

5.- Καξαπαπάο  Γεώξγηνο  

 1.- Ρόκπνιαο  Κσλ/λνο 

2.-Παπαδόπνπινο  Παλαγηώηεο 

3.- Μαξγαξίηεο  Θεόδσξνο 

4.- Καξαηζόιεο  Παληειήο 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα , γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ. 

Ο Πξόεδξνο εηζάγεη ην ζέκα    ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε  όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ κίζζσζε 

αγξνηεκαρίσλ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ» θαη δίλεη ην ιόγν ζηελ πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ   

νθία Καθδή ε νπνία καο γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

Κύξηνη ν Γήκνο ζα δηεμάγεη  δεκνπξαζία   πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή  γηα ηελ κίζζσζε 

αγξνηεκαρίσλ . 

Καηόπηλ απηώλ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαλζνύλ ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο αξκνδίνπ ππαιιήινπ. 

2. Σελ αξηζκ 57/2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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3. Σνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

 

                         Οκόθσλα     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε αγξνηεκαρίσλ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ, σο θάησζη: 

 

Άξζξν 1ν  Πεξηγξαθή ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο 

Δημοτική Κοινότητα Νεοτωρίοσ 

α/α Αξηζκόο 

Αγξνηεκ

αρίνπ 

Έθηαζε 

ζε 

ζηξεκ. 

Πεξηνρή δηάξθε

ηα 

Σηκή 

εθθίλε

ζε/ 

ζηξέκ

κα ζε 

Δπξώ 

Πνζό 

εγγπεηηθ

ήο ζε 

Δπξώ 

Υξήζε 

1 125 7 Θνιό 4 12,00 33,60 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

2 126 10 Θνιό 4 12,00 48,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

3 131 7 Θνιό 4 12,00 33,60 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

4 132 8 Θνιό 4 12,00 38,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

5 137 40 Θνιό 4 12,00 192,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

6 139 18 Θνιό 4 12,00 86,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

7 140 16 Θνιό 4 12,00 76,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

8 141 1 Θνιό 4 12,00 4,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

9 143 6 Θνιό 4 12,00 28,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

10 111 9 Θνιό 4 12,00 43,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

11 148 8 Θνιό 4 12,00 38,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

12 161 12,4 Γαθληάο 4 12,00 59,52 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

13 7 11 Γαθληάδεο 4 12,00 52,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 
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14 249 1 Γηράιη 4 12,00 4,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

15 65 34 Γηράιη 4 12,00 163,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

16 268 6,5 Γηράιη 4 12,00 31,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

17 308 10 Πηηζνύξηα 4 12,00 48,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

18 326 7 Πηηζνύξηα 4 12,00 33,60 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

19 328 3 Πηηζνύξηα 4 12,00 14,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

20 330 8 Πηηζνύξηα 4 12,00 38,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

21 335 10 Πηηζνύξηα 4 12,00 48,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

22 337 15 Πηηζνύξηα 4 12,00 72,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

23 339 11 Πηηζνύξηα 4 12,00 52,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

24 354 5 Πηηζνύξηα 4 12,00 24,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

25 389 7,9 Μαθξύιαθαο 4 12,00 37,92 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

26 50 1,8 Μαθξύιαθαο 4 12,00 8,64 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

27 61 11 Μαθξύιαθαο 4 12,00 52,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

28 62 28 Μαθξύιαθαο 4 12,00 134,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

29 383 4 Μαθξύιαθαο 4 12,00 19,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

30 386 6,8 Μαθξύιαθαο 4 12,00 32,64 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

31 384 

Αλαη 

45 Μαθξύιαθαο 4 12,00 216,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

32 387 9,1 Μαθξύιαθαο 4 12,00 43,68 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 
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33 391 4 Μαθξύιαθαο 4 12,00 19,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

34 399 13,9 Μαθξύιαθαο 4 12,00 66,72 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

35 403 2 Μαθξύιαθαο 4 12,00 9,60 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

36 405 2,9 Μαθξύιαθαο 4 12,00 13,92 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

37 420 3 Μαθξύιαθαο 4 12,00 14,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

38 231 10,26 Μπαζηάξδνο 4 12,00 49,25 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

 
 
Δημοτική Κοινότητα Κατοτής 

α/α Αξηζκό

ο 

Αγξνηε

καρίνπ 

Έθηαζε 

ζε 

ζηξεκ. 

Πεξηνρή δηάξθεη

α 

Σηκή 

εθθίλεζ

ε/ 

ζηξέκκ

α ζε 

επξώ 

Πνζό 

εγγπεηη

θήο ζε 

επξώ 

Υξήζε 

1 18 100,18 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 1.001,8
0 

Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

2 19 123,13 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 1.231,3
0 

Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

3 20 132,4 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 1.324,0
0 

Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

4 21 Α 41,98 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 419,80 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

5 21 Β 50 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 500,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

6 21 Γ 50 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 500,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

7 23 20,01 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 200,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

8 25 71,92 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 719,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

9 26 Α 42,52 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 425,20 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 
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10 26 Β 50 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 500,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

11 27 111,73 Γηόλη 
(ΕΩΝΖ 
ΠΦ2Γ) 

4 25,00 1.117,3
0 

Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

12 181 11,8 Γηόλη 4 25,00 118,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

13 183 26,8 Γηόλη 4 25,00 268,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

14 232 29,91 Γηόλη 4 25,00 299,10 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

15 233 19,47 Γηόλη 4 25,00 194,70 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

16 234 2,04 Γηόλη 4 25,00 20,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

17 235 15,13 Γηόλη 4 25,00 151,30 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

18 236 8,9 Γηόλη 4 25,00 89,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

19 237 6,37 Γηόλη 4 25,00 63,70 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

20 239 7,59 Γηόλη 4 25,00 75,90 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

21 240 22,04 Γηόλη 4 25,00 220,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

22 241 19,37 Γηόλη 4 25,00 193,70 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

23 ΒΑ 69,2 Βαζηιάδη 4 25,00 692,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

24 ΒΒ 44,64 Βαζηιάδη 4 25,00 446,40 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

25 199 17,8 Βαζηιάδη 4 25,00 178,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

26 204 19,7 Βαζηιάδη 4 25,00 197,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

27 205 14,8 Βαζηιάδη 4 25,00 148,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

28 206 14,8 Βαζηιάδη 4 25,00 148,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 
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29 27 22,6 Γύξα 

Καηνρήο 

4 25,00 226,00 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

 

εκείσζε:  

Σα αγξνηεκάρηα πνπ εληάζζνληαη ζηε Εώλε ΠΦ2Γ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα 

θαιιηέξγεηεο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ΚΤΑ  22306/ΦΔΚ477Γ/31-5-2006 θαη ζπγθεθξηκέλα 

επηηξέπνληαη : 

«-Ζ νξπδνθαιιηέξγεηα, θαζώο θαη ε θαιιηέξγεηα κεδηθήο θαη δεκεηξηαθώλ, όπνπ ζπληζηάηαη λα εληαρζνύλ 

ζε γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο όπσο απηή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο (θαλ. 2092/1991 όπσο ηζρύεη 

θάζε θνξά) ή ζε ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θπηηθήο παξαγσγήο. 

-Ζ ςαζνθαιιηέξγεηα κε ζπγθνκηδή από ηνλ Ηνύιην κέρξη θαη ηνλ Μάξηην» 

 

Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού 

α/α Αξηζκό

ο 

Αγξνηε

καρίνπ 

Έθηαζε 

ζε 

ζηξεκ. 

Πεξηνρή δηάξθεη

α 

Σηκή 

εθθίλεζ

ε/ 

ζηξέκκ

α 

Πνζό 

εγγπεηη

θήο 

Υξήζε 

1 290 10,932 Κνύλδνπξν
ο 

4 25,00 109,32 Αγξνηηθή 

Καιιηέξγεηα 

 

Άξζξν 2ν Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο-  

Ζ δεκνπξαζία είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα 

πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε 

δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή , ε απόθαζε ηεο νπνίαο 

θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, πξνζθνκίδνληαο θαη ην πξνο 

ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

Ζ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο εγγπήζεηο θαη θαηαρσξεί ζην 

πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ζεηξά πξνζέιεπζεο θαζώο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα θαη 

νξζόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Αθνινύζσο δέρεηαη πξνθνξηθά ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο από εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη λνκίκσο 

όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 
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δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Γηα λα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ειάρηζην όξην πξνζθνξάο ή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνπξαζίαο ην εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο θαηά έλα (1) επξώ ηνπιάρηζηνλ. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο, ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ, επζπλόκελνο αιιειέγγπα θαη εμ’νινθιεξνπ 

ππεύζπλνο καδί κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Αλ ν πιεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά θαιείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο εγγξάθσο 

λα ζπκκνξθσζεί εληόο πξνζεζκίαο 48 σξώλ. 

Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε  πξνζεζκία ν δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ αλαδεηρζέληνο 

πιεηνδόηε θαη εγγπεηή απηνύ, κε ειάρηζην όξην πξνζθνξάο ην επ’νλόκαηη ηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό θαη 

θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

Άξζξν 3ν Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 27ε Μαξηίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε, ώξα έλαξμεο 10.00 π.κ. –ώξα 

ιήμεο 11.00 π.κ., ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Οηληάδσλ (Νενρώξη) αλάκεζα ζε δεκόηεο θαηνίθνπο ηνπ 

Γήκνπ. 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ  επόκελε εβδνκάδα , δειαδή 03/04/2019 

εκέξα Σεηάξηε,  αλάκεζα ζε όινπο ηνπο δεκόηεο ηηο ίδηεο ώξεο, ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο θαη κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο. 

Αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ κεζεπόκελε 

εβδνκάδα ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, δειαδή 10/04/2019 εκέξα Σεηάξηε, θαη κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ νπνηνζδήπνηε. 

Άξζξν 4ν Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη, ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 1 

εηεζίσο, γηα ην πξώην κηζζσηηθό έηνο. 

Άξζξν 5ν Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί όινη νη δεκόηεο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξώηε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε, ζηελ επαλαιεπηηθή κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

όινη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ. 

Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ νπνηνζδήπνηε. 

Άξζξν 6ν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ θάθειν κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, είηε πξσηόηππα είηε επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο: 

1. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθή ζηα δεκνηνιόγηα ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ γηα ηελ απόδεημε ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ Γεκόηε 

3. Πηζηνπνηεηηθό κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

θαηνίθνπ ηνπ Γήκνπ 
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4. Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί κε ύπαξμεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, νπδείο δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία εάλ νθείιεη κηζζώκαηα γηα 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο δελ ηα έρεη απνδεδεηγκέλα 

εμνθιήζεη. Σπρόλ πθηζηάκελνο δηαθαλνληζκόο δελ ιακβάλεηαη ππόςε, θαηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη 

νθεηιέηεο ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

6. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ εγγπεηή 

7. Βεβαίσζε πεξί κε ύπαξμεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ από ηνλ Σ.Ο.Δ.Β Νενρσξίνπ θαη ηνλ 

Σ.Ο.Δ.Β Καηνρήο 

8. Τπεύζπλε Γήισζε από ηνλ δηαγσληδόκελν κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη 

 έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 

 νξίδεη αμηόρξεν εγγπεηή κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (Ολνκαηεπώλπκν, Παηξώλπκν, ΑΦΜ, 

δ/λζε θαηνηθίαο) 

9. Απόδεημε όηη είλαη  θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο ( Δ1 θαη Δ3 ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ή 

εληαία δήισζε θαιιηέξγεηαο /εθηξνθήο ΟΓΔ ή  βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Αγξνηώλ) 

10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Δγγπεηή πεξί απνδνρήο νξηζκνύ ηνπ σο εγγπεηήο θαη όηη έιαβε πιήξε 

γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

11. Καηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην εγγπήζεσο 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 εδαθ. Γ’ ηνπ Π.Γ. 270/81), 

ζε πνζνζηό δέθα επί ηνηο εθαηό (10%)  ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, ηνύηνπ 

ππνινγηδόκελνπ δη’ νιόθιεξνλ ηνλ ρξόλν ηεο κηζζώζεσο. πγθεθξηκέλα ππνινγηδόκελε γηα 

ηέζζεξα (4) ρξόληα , ήηνη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 γηα θάζε ηεκάρην. 

Καλείο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηε δεκνπξαζία , πιεηνδόηεο ή εγγπεηήο, αλ ηα ηειεπηαία δύν (2) ρξόληα 

ζπκκεηείρε ζε αληίζηνηρεο δεκνπξαζίεο ηνπ Γήκνπ, θαη ελώ αλαδείρηεθε πιεηνδόηεο-αλάδνρνο, δελ 

πξνζήιζε γηα ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.  

Άξζξν 7ν  Δγγπεηήο 

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Άξζξν 8ν Δγγπήζεηο 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) 

επί ηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο (παξ. 2Γγ άξζξν 3 ΠΓ 

270/81). Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πιεηνδόηε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγύεζεο αθξηβήο 

θαη θαιήο εθπιήξσζεο ησλ όξσλ ηεο ππνγξαθήζεο  ζύκβαζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 
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ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από 

ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό αληηθαζίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε 

άιιε πνζνύ ίζνπ πξνο 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαηαβνιήο κηζζώκαηνο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

κηζζσηεξίνπ. (παξ. 2Γδ άξζξν 3 ΠΓ 270/81). Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ζα παξακείλεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ Γήκνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο, ζα απνδνζεί δε ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο θαη ηελ θαηά ηνπο όξνπο απηήο εθπιήξσζεο όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή. 

Γίλεηαη κλεία, όηη κπνξεί, έπεηηα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί 

νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ε παξαπάλσ εγγύεζε λα εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

Άξζξν 9ν  Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

1. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 

απνθαζίδεη πεξί ηεο θαηαθύξσζεο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο λα κελ απνδερζεί ην 

απνηέιεζκα, αλ ην θξίλεη αζύκθνξν θαη λα κελ ην θαηαθπξώζεη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ή λα 

αθπξώζεη ηνλ δηαγσληζκό, ιόγσ παξαβάζεσο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ή άιιν ιόγν. 

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν πιεηνδόηεο θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό, δελ έρνπλ θακία 

αμίσζε ή δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Γήκνπ, ιόγσ κε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο 

δεκνπξαζίαο, από ην θαηά λόκν αξκόδην όξγαλν ή ηελ επνπηεύνπζα αξρή ηνπ, θαζώο θαη γηα ηπρόλ 

βξαδύηεηα θνηλνπνίεζεο ηεο εγθξηηηθήο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

3. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, γίλεηαη κε επηδνηήξην 

έγγξαθν ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνλ επηδίδνληα θαη παξαιαβόληα. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

άξλεζεο ηνπ πιεηνδόηε λα ην παξαιάβεη, ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ή ζηελ νηθία απηνύ θαη 

ζπληάζζεηαη έθζεζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ δύν (2) κάξηπξεο. Ζ έθζεζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

εγγπεηή ηνπ πιεηνδόηε. 

Άξζξν 10ν  ύκβαζε  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ 

ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή 

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε 

θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε. Θεσξείηαη δε όηη ε ζύκβαζε θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά εθόζνλ έρεη παξέιζεη ε 

πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξώλ ρσξίο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ππό ηνλ όξν ηεο έγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή. Σαπηνρξόλσο απνθιείνληαη από ηελ 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό γηα ηελ κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν θεξύρζεθαλ έθπησηνη. 

Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο, κε ηελ επηθύιαμε ππέξ ηνπ ΟΣΑ ηνπ δηθαηώκαηνο λα θαηαινγίζεη ζε 

βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο, ην νπνίν ζα επηηεπρζεί 

θαηά ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο. 

Άξζξν 11ν  Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  
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Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα (4) ρξόληα ( πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζεο), 

αξρήο γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη. 

Κακία ειάηησζε ηνπ κηζζώκαηνο δελ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιόγν. Σν κίζζσκα ησλ εηώλ ησλ επόκελσλ 

ηνπ πξώηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο κε πνζνζηό 2% γηα θάζε κηζζσηηθό έηνο. 

Άξζξν 12ν  Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

Σν κίζζσκα ζα είλαη εηήζην θαη γηα ην πξώην έηνο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηα δε 

ππόινηπα έηε ζα θαηαβάιινληαη κέρξη ηέινο Απγνύζηνπ εθάζηνπ έηνπο. 

Ζ κε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν είλαη αηηία ιύζεο ηεο κίζζσζεο, ε δε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ.  

Άξζξν 13ν Λύζε ύκβαζεο 

Ο κηζζσηήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα ιόγν, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή, λα 

ιύζεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε πξηλ από ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή όισλ ησλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο κηζζώζεσο κηζζσκάησλ, πνπ 

απηνκάησο γίλνληαη ιεμηπξόζεζκα θαη απαηηεηά. 

Δπίζεο, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο εθκίζζσζεο ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ 

κηζζσηή θαη δηθαζηηθή παξέκβαζε, εθόζνλ δηαπηζηώζεη όηη ηα αγξνηεκάρηα αμηνπνηνύληαη κε δηαθνξεηηθή 

ρξήζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ εηδνπνηεί ηνλ κηζζσηή εγγξάθσο γηα ηελ 

απνρώξεζή ηνπ από ην κίζζην, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ θαη ηεο παξνύζεο. 

Αθόκε, ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ 

γηα ηδία ρξήζε από ηνλ Γήκν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ 

κηζζσηή εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ, 

από ηελ νπνία παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή γηα θαηαβνιή κηζζώκαηνο. 

Σέινο, ε παξάβαζε από ηνλ κηζζσηή θαη ελόο κόλν όξνπ ηεο δηαθήξπμεο απνηειεί ιόγσ έθπησζεο ηνπ, 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη απνβνιή ηνπ από ην κίζζην ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

Άξζξν 14ν Λήμε Μίζζσζεο -Παξάδνζε κηζζίνπ 

Μεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα νηνλδήπνηε ιόγν, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη εληόο δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ θαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε λα απνδώζεη ην κίζζην ειεύζεξν θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 

παξέιαβε κε ηηο ηπρόλ βειηηώζεηο , ζε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηνλ Γήκν. 

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ν κηζζσηήο επζύλεηαη ζηελ θαηαβνιή 

ζηνλ εθκηζζσηή πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ θαηαβαιιόκελνπ θαηά ηε ιήμε ή δηάιπζε ηεο κίζζσζεο 

κεληαίνπ κηζζώκαηνο γηα θάζε κέξα παξακνλήο ζην κίζζην, κεηά ηελ 16ε εκέξα από ηε ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο ή δηάιπζή ηεο, ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο θαη απνδεκηώζεσο, πνπ ζπλνκνινγείηαη ξεηά κε ην 

παξόλ, αλεμάξηεηα ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθκηζζσηή λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξαηηέξσ 

απνδεκίσζε ηνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ πξνο έμσζε ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λόκνπ. ηε πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνύζεο, ζα θαηαπίπηεη ζε όθεινο ηνπ 

εθκηζζσηή απηνδηθαίσο θαη ρσξίο δηθαζηηθή κεζνιάβεζε, ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο. 

 

Άξζξν 15ν Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε-Μεηαβίβαζε Μηζζσηηθήο ρέζεο 
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Ζ ζησπεξή αλακίζζσζε  ή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηε 

δηαθήξπμε,  απνθιείεηαη απόιπηα θαη γηα θαλέλα ιόγν δε ζεσξείηαη ζαλ ηέηνηα ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή 

ζην κίζζην, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ή κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζεο 

ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ζε ηξίηνπο, εθηόο από πεξίπησζε βαξηάο λόζνπ ηνπ κηζζσηή, 

όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα κεηαβηβάζεη νινθιεξσηηθά ηε κηζζσηηθή ζρέζε ζε ηξίηνλ κέζα ζε έλα 

έηνο από ηελ επέιεπζε ηεο λόζνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή, ην δηθαίσκα απηό κπνξνύλ λα 

αζθήζνπλ ν/ε ζύδπγνο, ηα ηέθλα ηνπ/ηεο γηα ην ππόινηπν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. Γηα ηε 

κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο απαηηείηαη ζύκβαζε κεηαμύ κηζζσηή θαη εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

κεηαβηβάδεηαη θαζώο θαη έγγξαθε αλαγγειία ηεο ζύκβαζεο από εθείλνλ πνπ κεηαβηβάδεη πξνο ηνλ 

εθκηζζσηή, πνπ λα πεξηέρεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Δθείλνο πνπ κεηαβηβάδεη ελέρεηαη εηο νιόθιεξνλ 

κε εθείλνλ πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηαβίβαζε γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε κίζζσζε, νη 

νπνίεο ππήξραλ θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο. 

 

Άξζξν 16ν Πξαγκαηηθή Καηάζηαζε Μηζζίνπ 

Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζύλε απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο. 

Καηά ζπλέπεηα δελ θέξεη θακία απνιύησο επζύλε γηα ηπρόλ πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηώκαηα ηνπ 

κηζζίνπ (πρ αδπλακία έληαμεο αγξνηεκαρίνπ- ή κέξνπο ηνπ- ζηηο επηδνηήζεηο ΟΓΔ, δέζκεπζε ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ –ή κέξνπο ηνπ – από ηε δαζηθή ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία, θηι). Αθόκε, 

απνθιείεηαη από ηνλ κηζζσηή ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ηνλ ιόγν απηό, παξά κόλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ. 

Άξζξν 17ν Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό 

απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα  ην ζθνπό ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο 

(θαιιηέξγεηα).  

 Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε  ή κεηαξξύζκηζε ζην κίζζην ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Κάζε δε παξάβαζε πνπ γίλεηαη, αλεμάξηεηα από ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ 

κηζζσηή.   

 Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα θαηαβάιεη ηνπο δεκόζηνπο θαη Γεκνηηθνύο θόξνπο θαη ηέιε ηνπο 

ζρεηηθνύο κε ην κίζζην πνπ βαξύλνπλ ηνπο κηζζσηέο όπσο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

ραξηόζεκνπ ηεο πξνθείκελεο κίζζσζεο. Δπηπιένλ, ν εθκηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηελ εηήζηα εηζθνξά 

ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζηνλ ΣΟΔΒ/ΓΟΔΒ. 

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαιιηεξγήζεη νπσζδήπνηε ηελ κηζζσκέλε έθηαζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε 

αγξαλάπαπζε πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν θαη κε νπνηαδήπνηε θαιιηέξγεηα απηόο ζέιεη (πέξαλ ηεο 
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Εώλεο ΠΦ2Γ). Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο ηνπ κίζζηνπ θαη γηα ηελ 

γεληθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα θαη πνπ γηα απηή ηελ θαηάζηαζε πξέπεη λα ιάβεη γλώζε ν 

κηζζσηήο θαη επνκέλσο ν Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο νύηε ζηελ 

ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

 Σα δύν ηειεπηαία ρξόληα ηεο ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε πνιπεηήο θαιιηέξγεηα. 

 Κάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζύκβαζεο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.  

Άξζξν 18ν Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γη@ύγεηα» θαη ηνπ Γήκνπ 

www.messolonghi.gov.gr , ζα δεκνζηεπζεί  ζε δύν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θαζώο επίζεο αληίγξαθν απηήο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άξζξν 19ν  Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 

πιεηνδόηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο 

εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ 

εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, 

δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 

ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

20) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Α. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Σκήκα Δζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, 

εκέξεο Γεπηέξα σο θαη Παξαζθεπή θαη ώξεο 09.00- 13.00.     Γηεύζπλζε: ηαπξνπνύινπ 31 – 

Μεζνιόγγη , Σει. : 2631360964 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη θαη ζηα θαηά ηόπνπο δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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Β. Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί 

από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 270/81. 

 

Ζ  απόθαζε απηή πήξε απμ αξηζκό 63 /2019 . 

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΚΑΡΒΔΛΖ  ΠΤΡΗΓΩΝ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

 
                     (έπνληαη ππνγξαθέο) 
 

Ζ  Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 
 

Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα 
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