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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
Ζχοντασ υπόψη: 
1) το Ρ.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/30-3-81) 
2) τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 
3) τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (άρκρ. 195) 
4) τα άρκρα 574 – 618 Α.Κ. περί μιςκϊςεωσ πράγματοσ 
5) τθν αρ. 3/2016 Απόφαςθ του Τ.Σ. τθσ Τ.Κ. Φιλαδελφίου ΔΕ Αρζκουςασ 
6) τθν αρ. 216/2016 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν εκμίςκωςθ ακινιτων (ΑΔΑ: 6ΥΗΒΩ9Ω-
ΑΘ8) 
7) τθν αρ. 747/2016 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι τθσ 
δθμοπραςίασ (ΑΔΑ: 9ΥΖΩ9Ω-19Τ) 
8) τθν αρ. 25435/16.12.2016 διακιρυξθ δθμοπραςίασ (ΑΔΑ: 90ΩΖΩ9Ω-7Ξ) 
9) το από 9.1.2017 πρακτικό δθμοπραςίασ 
10) τθν αρ. 15/2017 Απόφαςθ Δθμάρχου (ΑΔΑ: Ω53ΖΩ9Ω-Υ7Δ) 
 

 Διακηρφςςει ότι: 
Εκτίκεται ςε πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ τθσ κάτωκι καλλιεργιςιμθσ 
ζκταςθσ, κυριότθτασ του Διμου Βόλβθσ: 
  
Σου αρ. 175 του οικιςμοφ Ξηροποτάμου τησ Σ.Κ. Φιλαδελφίου, εκτάςεωσ 33.999,00 τ.μ.,  

 

Σφμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 του Ν. 1894/90, το οποίο αντικαταςτάκθκε με το αρ. 31 του Ν. 2009/92, 
κακϊσ και τθν ΚΥΑ ΣΤ/13/93 (ΦΕΚ 40/Β/26.1.94), θ ςχολικι ακίνθτθ περιουςία περιζρχεται, μετά τθ 
δθμοςίευςθ του νόμου, ςτο Διμο και κεωρείται αυτομάτωσ περιουςία του. 
Η ανωτζρω ζκταςθ καλλιεργιςιμθσ γισ, δεν είναι απαραίτθτθ για τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κτθνοτροφίασ.  
Άρθρο 1 

Η δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι και κα διεξαχκεί ςτα κεντρικά γραφεία του 

Διμου Βόλβθσ, ςτο Σταυρό, ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθν 30η Ιανουαρίου 2017, θμζρα 

τθσ εβδομάδασ Δευτζρα και ϊρα από 11:00 π.μ. ζωσ 11:30 π.μ., ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν (άρκρο 1 Ρ.Δ. 270/81). 

Άρθρο 2 

Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτη, ξεκινϊντασ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρθρο 3 

Ορίηεται ωσ ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ (τιμι εκκίνθςθσ) το ποςό των είκοςι δφο ευρϊ (22,00 €) 
ανά ςτρζμμα ετηςίωσ. Οι διαγωνιηόμενοι κα πλειοδοτοφν προφορικά ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, μόνο ςε ΕΤΡΩ (€) και ανά ευρϊ και μόνο.  
Οι προςφορζσ κα αναγράφονται ςτο πρακτικό, με τθ ςειρά που εκφωνικθκαν, με το ονοματεπϊνυμο του 
πλειοδότθ. 
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Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δζ αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ 
από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
Σο ετήςιο μίςθωμα, το οποίο επιβαρφνεται με χαρτόςημο 3,6%, θα προκαταβάλλεται, με βεβαιωτικό 
χρηματικό κατάλογο ή υπηρεςιακό βεβαιωτικό ςημείωμα, ςτην αρχή κάθε καλλιεργητικήσ περιόδου, 
του πρϊτου ετηςίου μιςθϊματοσ καταβαλλομζνου κατά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβάλλουν γραπτϊσ τυχόν ενςτάςεισ 
κατά τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, 
μνθμονεφονται ςτο πρακτικό και θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει γι’ αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά 
από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. 
Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αυτοδίκαια αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά που ςυντάςςονται ατελϊσ, υπογράφονται από τθν Επιτροπι 

Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του. Επί των πρακτικϊν τθσ 

δθμοπραςίασ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. 

Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, υπζρ αυτοφ που προςζφερε το 
μεγαλφτερο ποςό. 
Άρθρο 4 

Στθ δθμοπραςία μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο δημότεσ – κάτοικοι του Δήμου ή τησ Κοινότητασ που 
ζχει την κυριότητα τησ γήσ. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη δημοπραςία όςοι οφείλουν ςτον 
Δήμο και ςτα νομικά του πρόςωπα και οι ςυνταξιοφχοι όλων των κλάδων.  
Πποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, προκειμζνου να γίνει δεκτόσ ςε αυτι, πρζπει να 
κατακζςει ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, κατά τθν θμζρα και πριν τθν ϊρα διενζργειασ 
τθσ δθμοπραςίασ, φάκελο με τα κάτωκι δικαιολογθτικά, όλα επί ποινή αποκλειςμοφ:   
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 

1. Γραμμάτιο ςφςταςησ παρακαταθήκησ του Σαμείου Παρακαταθηκϊν και Δανείων ή εγγυητική 
επιςτολή ανεγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων για 
παρακατάκεςθ ς’ αυτό από αυτόν, που επικυμεί να λάβει  μζροσ ςτθ δθμοπραςία, ωσ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ποςοφ ίςου προσ το ζνα δζκατο (1/10) του οριηόμενου ςτθ 
διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου πρϊτησ προςφοράσ, το οποίο ορίςτηκε ςε είκοςι δφο ευρϊ (22,00 
€) ανά ςτρζμμα ετηςίωσ. Η ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι κα αντικαταςτακεί, μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, με άλλθ αόριςτησ διάρκειασ, ποςοφ ίςου με τα 1/10 επί του ετθςίου μιςκϊματοσ 
που κα επιτευχκεί κατά τθ δθμοπραςία, που κα εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ όλων των όρων του 
ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ που κα υπογραφεί 

2. Πιςτοποιητικό εγγραφήσ και κατοικίασ ςε Τ.Κ. ι Δ.Κ. του Διμου Βόλβθσ, ο οποίοσ ζχει τθν 
κυριότθτα τθσ γισ  

3. Φωτοτυπία του δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ 
4. Βεβαίωςη τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ ότι δεν οφείλει  ς’ αυτόν 

(Δημοτική ενημερότητα) 
5. Φορολογική ενημερότητα 
6. Αςφαλιςτική ενημερότητα 
7. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ 

διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, κακϊσ και ότι ζλαβε γνϊςθ 
τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του μιςκίου 

8. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86, ότι δεν οφείλει ςε κανζνα από τα νομικά πρόςωπα, 
επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου Βόλβθσ 

9. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ κα αναφζρει ότι δεν μετζχει 
ςε οποιαςδιποτε μορφισ εταιρεία, θ οποία  οφείλει ςτο Διμο     

10. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86, ότι δεν είναι ςυνταξιοφχοι οποιουδιποτε κλάδου 
11. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86, ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιο κϊλυμα 

ςυμμετοχισ με βάςθ τα αναφερόμενα παραπάνω (ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δεν χορθγείται ι μπορεί να αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα 
από τον Διμο)  
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Οι ανωτζρω Τ/Δ μποροφν να ενςωματωθοφν ωσ κείμενο ςε μία Τ/Δ. 
Η ζλλειψθ  ενόσ ι  περιςςοτζρων  εκ των  παραπάνω  δικαιολογθτικϊν  αποκλείει  τον ενδιαφερόμενο 
από τθ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ.  
Η ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν βαρφνει αποκλειςτικά  
και μόνο τον ενδιαφερόμενο. 
Κατά τρόπο βζβαιο, αποκλείονται από τη διαδικαςία επιλογήσ όςοι οφείλουν μιςθϊματα 
προηγουμζνων ετϊν από εκμίςθωςη ακινήτων του Δήμου, καθϊσ και όςοι ζχουν πάςησ φφςεωσ 
ληξιπρόθεςμεσ οφειλζσ προσ το Δήμο Βόλβησ, τα νομικά του πρόςωπα, τισ επιχειρήςεισ και τουσ 
Οργανιςμοφσ του Δήμου. 
Ο τελευταίοσ πλειοδότησ οφείλει να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίοσ θα υπογράψει τα 

πρακτικά τησ δημοπραςίασ, καθιςτάμενοσ αλληλεγγφωσ και εισ ολόκληρο υπεφθυνοσ μετ’ αυτοφ, για 

την εκπλήρωςη των όρων τησ ςφμβαςησ. Απαιτείται αυτοπρόςωπη παρουςία του εγγυητή κατά την 

ημζρα και ϊρα τησ δημοπραςίασ. 

Σα ωσ άνω δικαιολογητικά, πλήν του αρ. 1 και αρ. 10, οφείλουν να υποβάλλουν και οι εγγυητζσ των 
ενδιαφερομζνων.  
ε περίπτωςη που κάποιοσ ενδιαφζρεται να πλειοδοτήςει ςε πλείονα του ενόσ ακίνητα, οφείλει να 
καταθζςει ξεχωριςτά δικαιολογητικά, ωσ αναφζρονται ανωτζρω, για καθζνα από τα ακίνητα, για τα 
οποία ενδιαφζρεται.  
Αυτόσ που πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξι του, παρουςιάηοντασ και το νόμιμο ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν κα κατατεκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζχρι τισ 09.45ϋ π.μ. τθσ θμζρασ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. Στθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αυτό 
κα του ανακοινωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ των προφορικϊν προςφορϊν.  
Άρθρο 5 
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά που ςυντάςςονται ατελϊσ, υπογράφονται από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του. Επί των πρακτικϊν τθσ 
δθμοπραςίασ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. 
Άρθρο 6 
Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν, που κα διαπιςτωκεί μετά τον ζλεγχο και πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ εκείνου, του 
οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι.  Η απόφαςθ αποκλειςμοφ κα ανακοινϊνεται και 
κα κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο και κα είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ωσ προσ τουσ λόγουσ του 
αποκλειςμοφ. 
Άρθρο 7 
Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ κα καταρτιςτεί οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα κατά νόμο 
αρμόδια όργανα. 
Αποκλείεται κάκε αξίωςθ του τελευταίου πλειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μι ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δθλ. τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τθν 
Αποκεντρωμζνθ Δ/ςθ, ι λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ εγκατάςταςισ του, που προζρχεται από κάποιο νομικό 
ι πραγματικό κϊλυμα, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται και θ μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο 
αυτό.   
Άρθρο 8 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ 
απόφαςθσ του αρμοδίου οργάνου, για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ και οπωςδιποτε αφότου 
εγκρικεί το πρακτικό δθμοπραςίασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να προςζλκει, μαηί με τον εγγυθτι του, για τθ 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει  κατακζςει καταπίπτει 
υπζρ του Διμου, χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δζ αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του 
εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 
από τθν προθγοφμενθ όμοια. Αυτό ιςχφει και όταν κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςκθκε οριςτικά. 
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Άρθρο 9 
Τον πλειοδότθ και τελικό μιςκωτι του μιςκίου επιβαρφνουν τα ζξοδα δθμοςιεφςεων τθσ διακθρφξεωσ 
(εάν κα υπάρξουν τζτοια), κακϊσ και τα τζλθ τθσ ςυμβάςεωσ (νόμιμεσ κρατιςεισ, τζλθ χαρτοςιμου 3,6% 
κλπ.). Άλλωσ, δεν είναι δυνατι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ 
ςυνζπειεσ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του, ειςπράττονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν είςπραξθ των 
δθμοςίων εςόδων. 
Ωσ ελάχιςτο όριο προςφοράσ κατά τθν επαναλθπτικι δθμοπραςία ορίηεται το ποςό που κατακυρϊκθκε 
ςτο όνομα του τελευταίου πλειοδότθ, το οποίο μπορεί να μειωκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. 
Άρθρο 10 
Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με τθν αυςτθρι εφαρμογι των διατάξεων 
του ΡΔ 270/1981 και του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006). 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου, αν δεν παρουςιαςτεί κανείσ 
ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν.  
Μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ δθμοπραςία μπορεί να επαναλθφκεί όταν: 

 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Γενικό Γραμματζα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι ςφάλματοσ κατά τθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ,  

 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν υπογράφει τα πρακτικά,  

 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, δεν προςζλκει 
εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου και αναφζρεται 
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται όπωσ και θ αρχικι, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν τθ διενζργειά τθσ. 
Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκοφν 
ελλείψεισ αυτϊν, που αφορά ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 
270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
Άρθρο 11 
Η κατατικζμενθ εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που μετζχουν ςτθ δθμοπραςία – πλθν του τελευταίου 
πλειοδότθ – αμζςωσ μετά τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.  
Στον πλειοδότθ επιςτρζφεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, αφοφ τθν αντικαταςτιςει με 
άλλθ, ωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, ποςοφ ίςου με το 1/10 του ετθςίου τιμιματοσ που τελικά προςφζρκθκε 
από αυτόν ςτθ δθμοπραςία, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ τθσ οριηομζνθσ προκεςμίασ 
καταβολισ του τιμιματοσ, κακϊσ και τθν καλι εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ αυτι 
επιςτρζφεται, μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ εκπλιρωςθ των όρων αυτισ. 
Άρθρο 12 
Απαγορεφεται ςτον μιςκωτι να κάνει χριςθ του μιςκίου για άλλο ςκοπό πλιν εκείνου για τον οποίο 
αυτό είναι προοριςμζνο, δθλαδι για καλλιζργεια. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ πρζπουςεσ και 
δζουςεσ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ για τθν καλλιζργεια του μιςκίου.  
Χριςθ του μιςκίου για άλλο ςκοπό ςυνεπάγεται τθ δίχωσ αποηθμίωςθ καταγγελία τθσ μίςκωςθσ. Στθ 
ςυνζχεια ο Διμοσ δφναται να προβεί ςε αναπλειςτθριαςμό ςε βάροσ του πλειοδότθ και του εγγυθτι του, 
ενεχομζνων και των δφο για τθν τυχόν διαφορά του μιςκϊματοσ τθσ νζασ δθμοπραςίασ από αυτό τθσ 
προθγοφμενθσ. 
Άρθρο 13 
Απαγορεφεται ρθτά ςτον μιςκωτι να προβεί ςε δενδροκαλλιζργεια επί του μιςκίου, κακϊσ και ςτθν 
καταςκευι και ανζγερςθ πρόχειρων ι μόνιμων – ςτακερϊν εγκαταςτάςεων, κτιςμάτων κλπ. Οι πολυετείσ 
καλλιζργειεσ δεν απαγορεφονται, αλλά κατά βάςθ κα πρζπει να αποφεφγονται, κακότι, κατά τθ λιξθ τθσ 
μίςκωςθσ, κα πρζπει το ακίνθτο να παραδοκεί ελεφκερο και κακαρό από εν εξελίξει καλλιζργειεσ. 
Οποιαδιποτε καλλιζργεια ενυπάρχει, κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, παραμζνει επ’ ωφελεία του ακινιτου 
και ουδεμία αξίωςθ νομιμοποιείται ο τελευταίοσ μιςκωτισ να εγείρει επ’ αυτισ. 
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Απαγορεφεται ρθτά θ είςοδοσ, παραμονι και βόςκθςθ αιγοπροβάτων και άλλων ηϊων ςτο μίςκιο, με 
ποινι διοικθτικισ αποβολισ του μιςκωτι από αυτό. 
Στθν καλλιζργεια του αγροτεμαχίου απαγορεφεται ρθτά να χρθςιμοποιθκεί νερό από τθ λίμνθ Βόλβθ 
λόγω τθσ ςχετικισ νομοκετικισ απαγόρευςθσ (Συνκικθ Ramsar).  
Απαγορεφεται ρθτά ςτον μιςκωτι να προβεί ςε κάκε νζο ζργο εκχζρςωςθσ, αποψίλωςθσ, άρδευςθσ, 
αποςτράγγιςθσ, κακϊσ και ςε με οποιονδιποτε τρόπο καταςτροφι ι αλλοίωςθ των φυτοφρακτϊν. 
Επιτρζπεται ςτον μιςκωτι να προωκεί και ενιςχφει τθν αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν και να 
εφαρμόηει βελτιωμζνεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ, όπωσ θ λιψθ μζτρων και θ διενζργεια ελζγχων για τον 
ποςοτικό περιοριςμό ςτθ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων και ςτθν ολοκλθρωμζνθ καταπολζμθςθ 
εχκρϊν και αςκενειϊν, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ των υδατικϊν πόρων και τθ μείωςθ τθσ γεωργικισ 
ρφπανςθσ.   
Άρθρο 14 
Το μίςκωμα, μαηί με το αναλογοφν χαρτόςθμο 3,6%, κα καταβάλλεται ετθςίωσ, ωσ προαναφζρκθκε, με 
βεβαιωτικό χρθματικό κατάλογο ι υπθρεςιακό βεβαιωτικό ςθμείωμα, ςτθν αρχι κάκε καλλιεργθτικισ 
περιόδου, τθσ πρϊτθσ δόςθσ καταβαλλομζνθσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Άρθρο 15 
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ 
ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.  Εξ’ άλλου ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα μείωςθσ του 
μιςκϊματοσ, για βλάβθ από κεομθνία ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία που τυχόν επζλκει  μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ για οποιονδιποτε λόγο, από τθν κατακφρωςθ τθσ 
μίςκωςθσ και εφ’ εξισ. 
Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ αυτοφ χωρίσ 
υπαιτιότθτα  του Διμου.  
Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
μίςκωςθσ, οφτε απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Άρθρο 16 
Η μθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ παραπάνω όρουσ αποτελεί λόγο διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποηθμιϊςεωσ. 

Αν ο μιςκωτισ κακυςτεριςει να καταβάλει το μίςκωμα ι παραβεί ολικά ι μερικά οποιονδιποτε από 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, κα ςυνεπάγεται: 
α. τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν ζκπτωςθ του μιςκωτι από κάκε δικαίωμα από τθ ςφμβαςθ και τθν 
αποβολι του από το μίςκιο κατά τθ νόμιμθ διαδικαςία  
β. τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου Βόλβθσ ωσ εφλογθσ και ρθτά 
ςυμφωνθκείςασ ποινικισ ριτρασ   
Άρθρο 17 
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και ςε περίπτωςθ:  
α) που πρόκειται να ιδιοχρθςιμοποιθκεί το μίςκιο, κατόπιν ζγγραφθσ  ειδοποίθςθσ, 
β) που ο μιςκωτισ δε χρθςιμοποιεί το χϊρο για το ςκοπό τον οποίο τον μίςκωςε,  
γ) που βλάπτεται το δθμόςιο ςυμφζρον,  
δ) που ο μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται ςε οποιονδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και χωρίσ να δοκεί καμία αποηθμίωςθ ςτο μιςκωτι. 
Άρθρο 18 
Ο μιςκωτισ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για αποηθμίωςθ για ηθμιζσ ι βλάβεσ, που κα προκλθκοφν ςε 
πρόςωπα ι πράγματα, ζναντι οποιουδιποτε είτε από τον ίδιο, είτε από το προςωπικό του, είτε από 
οποιαδιποτε άλλθ αιτία αναγόμενθ ςτθ ςφαίρα τθσ αντικειμενικισ του ευκφνθσ.  
Άρθρο 19 
Κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεϊνεται να παραδϊςει αμζςωσ το μίςκιο,  με πρωτόκολλο 
παραδόςεωσ, ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ, οιαδιποτε 
φκορά ι βλάβθ κα βαρφνει αυτόν, κα αποβάλλεται βιαίωσ από το ακίνθτο και κα είναι υποχρεωμζνοσ να 
καταβάλλει ςτο Διμο Βόλβθσ, ωσ πρόςτιμο, ποςό ίςο με το διπλάςιο του ετηςίου μιςθϊματοσ, για κάκε 
θμζρα παραμονισ του ςτο μίςκιο, από τθν θμζρα τθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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Άρθρο 20 
Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ, κακϊσ και υπομίςκωςθ του μιςκίου από 
τον μιςκωτι. Επίςθσ, απαγορεφεται θ πρόςλθψθ ςυνεταίρων και θ ςφςταςθ εταιρείασ οποιαςδιποτε 
μορφισ, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διμου.  
Άρθρο 21 
Ο μιςκωτισ ουδεμία αξίωςθ μπορεί να εγείρει κατά του Διμου για οποιαδιποτε αιτία, ειδικότερα δζ για 
κάκε διαφορά ωσ προσ τθν οριηόμενθ ζκταςθ του μιςκίου, το περιςςότερο ι λιγότερο τθσ οποίασ κα 
μείνει προσ όφελοσ ι προσ ηθμία του και τθσ οποίασ, από τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, 
αποδεικνφεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ. 
Άρθρο 22 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ, 
να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ τρίτου με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του 
εκχωροφνται και γενικά να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ. Επίςθσ, υποχρεοφται να προςτατεφει τα υπάρχοντα εγγειοβελτιωτικά ζργα και τουσ 
αγροτικοφσ δρόμουσ που περιβάλλουν το μίςκιο, διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ευκφνεται επίςθσ ςε 
αποηθμίωςθ. Για τυχόν αμζλειά του ευκφνεται ζναντι του Διμου, ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα 
άςκθςθσ κάκε ενδίκου μζςου για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του.  
Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται με όλεσ τισ χρεϊςεισ που αφοροφν ςε τακτικζσ πάγιεσ δαπάνεσ του 
αγροτεμαχίου π.χ. άρδευςθ, κατανάλωςθ ρεφματοσ, ςυντιρθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, αγροτικϊν 
δρόμων κλπ. 
  Άρθρο 23 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται: 

α) τθν κιρυξθ του πλειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

και τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  

β) τθ ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ του επιςτολισ 

γ) τθν αξίωςθ του Διμου αποηθμίωςθσ για κάκε άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, 

λόγω υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ, λφςθ ςφμβαςθσ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Άρθρο 24Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αυτισ κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Σταυροφ, ςτθν 

Τοπικι Κοινότθτα όπου κείται το δθμοτικό αγροτεμάχιο, ςτο αντίςτοιχο κατάςτθμα τθσ Δ.Ε. και κα 

αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια τθσ 

δθμοπραςίασ. 

Πληροφορίεσ για τη διακήρυξη του διαγωνιςμοφ παρζχονται  κατά τισ  εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ από 
τη Διεφθυνςη Οικονομικϊν – Σμήμα Εςόδων και Διαχείριςησ Δημοτικήσ Περιουςίασ, Δ/νςη: ταυρόσ 
Θεςςαλονίκησ, τηλ. 2397330231.  
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