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Β Α Σ Ι Κ Η   ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

************************************* 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 

 

          Έχοντας υπόψη του 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.2539/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 195, του Ν. 3463/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, και του άρθρου 84 του Ν.3852/2010. 

4. Την αριθ. 1/1/2020 απόφαση - πρόταση του Τοπ. Συµβουλίου, της Τ.Κ. 

Αγ.Γεωργίου. 

5. Την αριθ. 4/47/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆οµοκού. 

6. Την αρίθµ.: 5/53/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την  Έγκριση 

όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγρού στην Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου για 

καλλιέργεια. 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

1. Την 13
η
 του µηνός Μαίου του έτους 2020  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄-

10:00 π.µ. θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία 

για την εκµίσθωση του αγρού της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Γεωργίου, έκτασης 
57.566 τ.µ., στην θέση «∆ΕΝ∆ΡΟ», µαζί µε την εντός αυτού υδροαρδευτική 
γεώτρηση για ένα έτος, ήτοι από την υπογραφή του συµφωνητικού 
καλλιεργητική περίοδος 2019-2020 µέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆οµοκού η οποία αποτελείται από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λιόλιος Χαράλαμπος (Δήμαρχος) 

2. Καναβός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος) 

3. Λαϊνάς Ανδρέας (Αντιδήμαρχος) 

4. Καλαμπαλίκης Ανδρέας του Νικολάου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

5. Λελεντζής Γεώργιος του Χρήστου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

6. Τζιαχρήστας Δημήτριος του Ιωάννη (Δημοτικός Σύμβουλος) 

7. Βασιλόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου (Δημοτικός Σύμβουλος) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Αυγέρη Αθανασία του Γεωργίου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

2. Παπάρας Χρήστος του Κωνσταντίνου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

3. Κόγιας Γεώργιος του Σταύρου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

4. Γρίβα Λεμονιά του Ευαγγέλου (Δημοτικός Σύμβουλος) 

 
 

 Στην επιτροπή θα παραβρεθεί και ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου της Τοπ. Κοινότητας. 
                             
 Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο  
 ************* 
 Πρώτη προσφορά έναρξης της δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των 
σαράντα ευρώ (40,00€) ανά στρέµµα για την καλιεργητική περίοδο 2019-2020 
και θα καταβληθεί εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου ∆οµοκού µε την υπογραφή 
του συµφωνητικού. 
 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 
 ************ 
 Για να λάβει κανείς µέρος στην δηµοπρασία καλείται να προσκοµίσει 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα, Φορολογική Ενηµερότητα και Βεβαίωση 
Ταµειακής Ενηµερότητας από τον ∆ήµο ∆οµοκού (Βεβαίωση µη οφειλής στον 
∆ήµο) ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συµµετοχής στην 
δηµοπρασία. 

Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται το ποσό των 230,26 
€ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π και 
∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. 
 Η εγγύηση καλής εκµετάλλευσης και τήρησης των όρων της παρούσης 
και του µισθωτηρίου συµφωνητικού ορίζεται στο ποσό 10% επί του 
συµβατικού ποσού ολόκληρης της µισθωτικής περιόδου. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 
 ************* 
 ∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου ∆οµοκού. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 
 ************* 
 Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, το 
συµφωνητικό και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µαζί του, για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 
 ************* 
 Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα δεν αποκτά προς 
αποζηµίωση από την µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή την ∆ιοικητική Αρχή. 
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 Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 
 ************* 
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της ∆/κής Αρχής περί εγκρίσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µε τον εγγυητή του ( άρθρο 5 
της παρούσας) για την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα 
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται 
δε  αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων και 
των δύο για την µικροτέρα διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από 
της προηγουµένης. 
 
  
Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 
 ************* 
 Από την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της ∆/κής Αρχής περί 
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας η σύµβαση θεωρείται 
οριστικά καταρτισθείσα. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 
 ************* 
 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου τις τυχόν 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, την περίφραξη και γενικά το µίσθιο σε 
καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά 
ευθύνεται για αποζηµίωση. Ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν ευθύνεται έναντι του 
µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της 
οποίας τεκµέρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί του κτήµατος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν σε 
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της σύµβασης. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο 
 ************** 
 Σιωπηρά αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο 
 ************** 

* Ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται 

µείωση ή επιστροφή του µισθώµατος και λύση της σύµβασης άνευ 

σοβαρότατου λόγου (Βαρειά Αναπηρία, Θάνατος).  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 12Ο  
*************** 
 Απαγορεύεται αυστηρά στον µισθωτή η κοπή οποιωνδήποτε 
υπαρχόντων δένδρων ή θάµνων που υπάρχουν στο µίσθιο για καυσόξυλα ή 
για άλλη χρήση, για δική του χρήση ή για πώληση σε τρίτους. 
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 Α Ρ Θ Ρ Ο  13ο 
 ************** 
 Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται και επί των περιπτώσεων του 
άρθρου 6 παρ.2 του από 15-6/18-7-75 Π.∆/τος "περί καθορισµού των όρων 
διενέργειας δηµοπρασίας". 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  14ο 
 ************** 
 Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα έξοδα συντάξεως του µισθωτηρίου 
συµφωνητικού τυχόν κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου, χαρτόσηµο κ.λ.π. 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη - µισθωτή. 
 Λόγω του τοπικού ενδιαφέροντος της δηµοπρασίας και του γεγονότος 
ότι δεν κυκλοφορεί τοπική εφηµερίδα, η βασική και περιληπτική διακήρυξη του 
κ. ∆ηµάρχου δεν θα δηµοσιευθεί δια του τύπου αλλά στα δηµοσιώτερα σηµεία 
της πόλης του ∆οµοκού και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
 
 Α Ρ Θ Ρ Ο  15ο 
 ************** 
 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας και συνεφθησοµένης 
µε τον πλειοδότη µίσθωσης συνεπάγεται την έξωση του µισθωτή από το 
µίσθιο. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  16ο 
************* 
Σε περίπτωση που η εν λόγω δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα για 
οποιονδήποτε λόγο τότε θα επαναληφθεί την 20-05-2020 τις ίδιες ώρες και µε 
τους ίδιους όρους. 
 
      
Α Ρ Θ Ρ Ο  17ο 
************** 
 
* Απαγορεύεται η µεταφορά νερού από την εν λόγω γεώτρηση σε άλλο κτήµα 
εκτός των ορίων του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, εκτός της περίπτωσης 
υδροδότησης του διαµερίσµατος σε περίπτωση λειψυδρίας, γεγονός που 
καθιστά προτεραιότητα για την υδροδότηση του διαµερίσµατος, καθώς επίσης 
η σιωπηρή υπεκµίσθωσή του. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβληθεί 
πρόστιµο που θα καθοριστεί µε νεότερη απόφαση του ∆Σ και της ΟΕ. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  18ο 

************** 
Λόγω του τοπικού ενδιαφέροντος της δηµοπρασίας και του γεγονότος 

ότι δεν κυκλοφορεί τοπική εφηµερίδα, η βασική και περιληπτική διακήρυξη του 
κ. ∆ηµάρχου δεν θα δηµοσιευθεί δια του τύπου αλλά δηµοσιεύεται δεκαπέντε 
( 15 ) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της, µε επικόλληση 
αντιγράφου της, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στα δηµοσιότερα µέρη της 
έδρας, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆οµοκού, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆οµοκού. 
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Αναλυτικοί όροι της δηµοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 
παρέχονται στο «Κτίριο ΚΕΠ» του ∆ήµου ∆οµοκού, Οικονοµική Υπηρεσία, 
Γραφείο Περιουσίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλ. 
2232350501 (κ. Ξαρχάς Νικόλαος)  
 
 

        ∆οµοκός 22-04-2020 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ  

 
                                                                          Ο α/α ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ                                                                   

 
 
 
                                                                                 ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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