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«ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΣΟΠΔΙΡΟΤ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη  πιεηνδνηηθή, θαλεξή, πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην 

γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  ζην Ν.Δξάζκην ( Κνηλνηηθό Καηάζηεκα)  στις α) 
23/10/2015  ημέρα Παρασκεσή  ώρα 12:00μμ εως 14:00μμ για τα 
αγροτεμάτια  ΔΞΟΥΗ και ΓΔΚΑΡΥΟΤ β) 26/10/2015  ημέρα Γεστέρα 
ώρα 12:00μμ εως 14:00μμ για τα αγροτεμάτια  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ και 
ΣΟΞΟΣΩΝ γ) 27/10/2015  ημέρα Σρίτη ώρα 12:00μμ έως 14:00μμγια τα 
αγροτεμάτια  Ν.ΟΛΒΙΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

   Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νξίδεηε ζε πέληε (5)
 
έηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν 

   Οξίδεηαη θαηώηαην όξην κίζζωζεο ην πνζό ηωλ 10,00€ γηα ηα μεξηθά αγξνηεκάρηα 

θαη  30,00€ γηα ηα  πνηηζηηθά αγξνηεκάρηα.   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν 

 Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία ωο κηζζωηήο ,πξέπεη λα θαηαζέζεη 

ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ωο εγγύεζε α) γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο πνζνύ ίζνπ κε ην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε 

ωο θαηώηαην νξίνπ κηζζώκαηνο ελόο (1) έηνπο  ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ε νπνία 

αληηθαζίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε όκνηα, πνζνύ ίζνπ κε ην 

αλώηεξν πνζνζηό, επί ηνπ κηζζώκαηνο όκωο πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηελ δεκνπξαζία 

γηα έλα (1) έηνο ,   β) βεβαίωζε ηνπ Γήκνπ (ηκήκα εζόδωλ) όηη είλαη νηθνλνκηθά 

ηαθηνπνηεκέλνο πξνο απηόλ θαη πξνο νπνηνδήπνηε λνκηθό πξόζωπν ηνπ Γήκνπ από 

νπνηαδήπνηε αηηία, γ) βεβαίωζε ηνπ Σνπηθνύ Οξγαληζκνύ Δγγείωλ Βειηηώζεωλ 

Θαιαζζηάο - Κξεκαζηήο (ΣΟΔΒ) , όηη είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο πξνο απηόλ 

από νπνηαδήπνηε αηηία ,δ) βεβαίωζε ηνπ Γήκνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν 

ζπκκεηέρωλ είλαη δεκόηεο θαη θάηνηθνο  ηνπ Γήκνπ, ε) ππεύζπλε δήιωζε ηνπ 

Ν.1599/1986 κε βεβαίωζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο , όηη έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα. 

Γηα ηνλ εγγπεηή 



 α) βεβαίωζε ηνπ Γήκνπ (ηκήκα εζόδωλ) όηη είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο πξνο 

απηόλ θαη πξνο νπνηνδήπνηε λνκηθό πξόζωπν ηνπ Γήκνπ από νπνηαδήπνηε αηηία , β) 

βεβαίωζε ηνπ Σ.Ο.Δ.Β. όηη είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο πξνο απηόλ από 

νπνηαδήπνηε αηηία ,γ) ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν.1599/1986 κε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ηωλ νξώλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

δεκνπξαζία θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

 
 Από θάζε δεύγνο νξίδεηαη έλαο αξρεγόο εθκεηάιιεπζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν 

  Ο θάζε ζπκκεηέρωλ δύλαηαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα όζα από ηα εθηηζέκελα 

ζηε δεκνπξαζία ηεκάρηα επηζπκεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν 

  Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη γηα ηνλ εγγπεηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν 

  Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ , νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ 

Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγωληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε κε  ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν 

 Σν κίζζωκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ θάζε έηνπο 

,δειαδή θάζε Οθηώβξην(κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε 31 Οθηωβξίνπ θάζε έηνπο) 

.Δμαίξεζε απνηειεί ην πξώην έηνο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ην νπνίν θαηαβάιιεηαη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κίζζωζεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θάζε αγξνηεκαρίνπ ππνρξενύηαη κέζα ζε 10 κέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε απόθαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθύξωζε ηεο 

δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο ,δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρωξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

 Ο κηζζωηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ην 

πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπαηεηή , θαζώο θαη λα ην παξαδώζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

 Οη πξνο εθκίζζωζεο εθηάζεηο ζα θαιιηεξγεζνύλ κε κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο ή κε 

πνιπεηείο, ζύκθωλα κε ηελ βνύιεζε ηωλ κηζζωηώλ , αιιά ε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξόλν δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο. 

Απαγνξεύεηαη ν κηζζωηήο λα πξνβεί ζε δελδξνθαιιηέξγεηα επί ηνπ κηζζίνπ νύηε λα 

πξνβεί ζε αλέγεξζε πξόρεηξωλ ή κόληκωλ εγθαηαζηάζεωλ. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπηωζε ππνρξενύηαη λα άξεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα επαλαθέξεη ην κίζζην ζηελ 

πξόηεξα θαηάζηαζε κε δηθά ηνπ έμνδα. Αλ ν κηζζωηήο θαηαζθεπάζεη γεώηξεζε 

εληόο ηνπ κηζζίνπ , απηή κεηά ηελ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο κίζζωζεο, ζα 



παξακείλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρωξίο λα έρεη δηθαίωκα απνδεκίωζεο ηωλ 

εμόδωλ ζηα νπνία ππνβιήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γεώηξεζεο. Σν ίδην ζα ηζρύεη 

θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππόγεηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο. Ο κηζζωηήο δύλαηαη κεηά ηελ 

ιήμε ηεο κίζζωζεο λα άξεη ηηο όπνηεο εγθαηαζηάζεηο κε δηθά ηνπ έμνδα, 

επαλαθέξνληαο ηνλ αγξό ζηελ πξόηεξα θαηάζηαζε.      

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν 

    Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζηωπεξή αλακίζζωζε  θαζώο θαη ε ππεθκίζζωζε ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζωηή. Η 

κε νπνηνδήπνηε ηξόπν παξακνλή ηνπ κηζζωηή ζην αθίλεην πέξαλ ηεο λόκηκεο 

δηάξθεηαο ηεο κίζζωζεο δελ ζπληζηά ζε θακία πεξίπηωζε παξάηαζε ηεο κίζζωζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν 

      Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ όινη νη Γεκόηεο – Κάηνηθνη ηνπ 

Γήκνπ  Σνπείξνπ . 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

    Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο, πεξί απνθιεηζκνύ 

ελδηαθεξόκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο νηθείαο  δηαθήξπμεο , αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο.   

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν 

 Οη πξνζθνξέο ηωλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ηε ζεηξά 

εθθώλεζεο κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο, ηα 

πξαθηηθά πνπ ζπληάζζνληαη αηειώο, ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο, 

από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ <<Δπί ηωλ  πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο απνθαζίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ γηα ηελ 

απνδνρή ηνπο ή κε όπωο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234  ηνπ  Ν.3463/2006  

Γ. Κ .Κ.>>. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν 

   Η δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί κέζα ζε 5 εκέξεο, ηελ ίδηα ώξα θαη ηόπν εθόζνλ 

απνβεί άθαξπε. ε πεξίπηωζε πνπ θαη ε δεύηεξε απνβεί άγνλε, ζα επαλαιεθζεί  θαη 

πάιη κέζα ζε 5 κέξεο ηηο ίδηεο ώξεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξόεδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο   ή 

ηνπ αλαπιεξωηή ηνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληίγξαθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ Γ. 

Σνπείξνπ  θαη ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Η κε ζπκκόξθωζε ζηνπο παξαπάλω όξνπο απνηειεί ιόγν δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο 

ρωξίο  απνδεκίωζε. 

 

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 



Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο όξνπο δεκνπξάηεζεο, ηζρύνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π .Γ  270/1981 θαη ηνπ Ν.3463/2006. 

 

Σα πξνο εθκίζζωζε, κε δεκνπξαζία αγξνηεκάρηα είλαη ηα θάηωζη: 

 

ΔΞΟΥΗ: 

ΘΔΗ ΣΡΔΜ. 

“ΑΠΡΗ ΠΔΣΡΑ ” Ν.ΑΜΙΟΤ 34 

“ΑΛΛΙ ΠΟΣΑΜΙ” Ν.ΑΜΙΟΤ 28,742 

 

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ: 

ΘΔΗ ΣΡΔΜ. 

ΣΔΠΔ 2,5 

ΚΑΦΔΛΙ 3 

ΑΡ.ΣΔΜ 36(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 4) 10 

ΑΡ.ΣΔΜ 59(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 17) 16,5 

 

ΣΟΞΟΣΩΝ: 

ΘΔΗ ΣΡΔΜ. 

ΔΝΑ ΘΑΛΑΙΑ 4 

ΣΡΙΑ ΘΑΛΑΙΑ 13 

 

ΓΔΚΑΡΥΟΤ: 

ΘΔΗ ΣΡΔΜ. 

ΜΑΓΓΑΝΑ 12,5 

ΓΔΚΑΡΥΟ 3,6 

 

Ν.ΟΛΒΙΟΤ: 

ΘΔΗ ΣΡΔΜ. 

ΜΠΑΞΔ 7,5 

ΚΑΠΝΟΥΩΡΑΦΑ 7 

ΣΟΤΝΔΛΙ 2 

ΚΡΔΜΑΣΗ 25 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  Α /́ΘΜΙΑ  Γ.ΣΟΠΔΙΡΟΤ 

 
 
 
 

ΛΟΤΚΜΑΚΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 


