
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 05εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.024/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξσλ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «εθκίζζσζε (25 έηε), γηα 

ρξήζε «εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)», δεκνηηθήο 

έθηαζεο 30.566,16 η.κ. από ην αξηζκ.1314β (αξρ. Γηαλνκήο 1938 & .Γ. 1960) 

αγξνθηήκαηνο εζακηάο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ 
Λ.3463/2006 Θ.Γ.Θ, κεηά από αίηεκα ηεο εηαηξίαο ΒΗΟΠΑΠ 1 Η.Θ.Δ.» 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 19ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1333/12-02-
2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη (6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 
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ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
 
ηελ ζέζε ησλ Βαδαξιή Βάηνπ θαη ηαπξίδε 
Ισάλλε θαηόπηλ δήισζεο ηνπο όηη θσιύνληαη 
λα παξεπξεζνύλ, παξαβξέζεθαλ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε Βαδηθόιηνο Θεόδσξνο 
θαη Ψαξάο Λεσλίδαο,  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξ ν ε δ ξε ύ σλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  Α δ ακν ύδ ε ο  Η σάλ ε ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  

η ν  1 0 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηελ αξηζ.188/2017 απόθαζή ηνπ ελέθξηλε  

ηα εμήο : 
 Α)ηελ καθξνρξόληα  εθκίζζσζε  (25 έηε) γηα βηνηερληθή –βηνκεραληθή ρξήζε δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. 
από ην αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε αξηζκό 1314 β  ηνπ αγξνθηήκαηνο εζακηάο. 
Β)Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίζηεθε  ζηα 25 έηε από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 
Γ)Δμνπζηνδόηεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ όπσο θαζνξίζεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο εθκίζζσζεο 
ηεο παξαπάλσ δεκνηηθήο έθηαζεο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.92/2018 απόθαζε 
ηεο ελέθξηλε ηε δηελέξγεηα θαη ηνπο όξνπο πξόρεηξεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο θαη κε ηελ 
αξηζ.99/2018 απόθαζή ηεο ελέθξηλε ηα πξαθηηθά κε ηειεπηαίν κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ 
ΒΙΑΛΣΙΑ ΔΠΔ». 

Η εηαηξεία «ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΒΙΑΛΣΙΑ ΔΠΔ» θαηέζεζε αίηεζε κε  αξηζ.πξση.11926/15-10-2019, 
κε ηελ νπνία δεηάεη λα παξαηηεζεί από ηελ ελ ιόγσ εθκίζζσζε. ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 15 νξίδεηαη όηη : «ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη 
αηηία εγθαηαιεηθζνύλ νη εθκηζζσκέλνη ρώξνη από ην κηζζσηή πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζα 
νθείινληαη θαη ζα θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα θαη απαηηεηό όια ηα κέρξη ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο 

κηζζώκαηα, παξάιιεια ζα εθπίπηεη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο». 
ε ζπλέρεηα όισλ ησλ αλσηέξσ  ε νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ αξηζ.96/2019 απόθαζή ηεο 

ελέθξηλε ηα εμήο : 
Α)Έθαλε  δεθηή ηελ αίηεζε παξαίηεζεο ηεο εηαηξείαο «ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΒΙΑΛΣΙΑ ΔΠΔ» από ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθήο έθηαζεο αθξηβνύο εκβαδνύ 30.456,16 η.κ.  από ην αγξνηεκάρην κε αξηζκό 1314 β  ζην αγξόθηεκα 
εζακηάο γηα είθνζη πέληε (25) ρξόληα,  

Β)ε εθαξκνγή  ηνπ  άξζξνπ 15 ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο, έδσζε εληνιή ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ, λα ρξεώλεηαη θαλνληθά ε εηαηξεία «ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΒΙΑΛΣΙΑ ΔΠΔ» έσο ην ηέινο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ 
πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ  δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε λένπ αλαδόρνπ πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ 
επαλαδεκνπξάηεζε γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο αθξηβνύο εκβαδνύ 30.456,16 η.κ.  από ην 
αγξνηεκάρην κε αξηζκό 1314 β  ζην αγξόθηεκα εζακηάο,   

Γ)ελέθξηλε ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ κε ρξήζε « εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο)»  θαζώο ζεσξείηαη όηη ζα ππάξμεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ επελδπηώλ  γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
αθηλήηνπ. 

  

ΑΔΑ: ΨΤΟ8Ω9Β-76Η



 

Ζ εηαηξεία  ΒΙΟΠΑΠ 1 Ι.Κ.Δ. κε ηελ αξηζ.Πξση.3515/02-04-2019 αίηεζή ηεο δεηάεη ηελ 
εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο αθξηβνύο εκβαδνύ 30.456,16 η.κ.  από ην αγξνηεκάρην κε αξηζκό 1314 
β  ζην αγξόθηεκα εζακηάο  γηα ρξήζε « εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)». 

Η αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε αιιεινγξαθία πνπ είρε κε όιεο ηηο ππεξεζίεο αθνύ 
ζπγθέληξσζε ηα  απαξαίηεηα έγγξαθα  ππνβάιεη  ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αίηεζε ηεο εηαηξείαο  
ΒΙΟΠΑΠ 1 Ι.Κ.Δ Η εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ γεσπόλνπ Καδή Δπζηξάηηνπ έρεη σο εμήο : 

«Έρνληαο ππόςε : 
1.Σελ αίηεζε (αξηζ.πξση.3515/02-04-2016)  ηεο εηαηξείαο  ΒΙΟΠΑΠ 1 Ι.Κ.Δ ε νπνία δήηεζε ηκήκα έθηαζεο 
30.566,16 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε αξηζκό 1314 β(αξρ. δηαλνκήο 1938 &.Γ. 
1960) ηνπ αγξνθηήκαηνο εζακηάο ,όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα , κε 
ζηνηρεία Α,Β,….Ρ,Α.πνπ ζπλέηαμε ε πνιηηηθόο Μεραληθόο Μαγδαιελή Αιεμνύδε (Ματνο 2016).Η παξαπάλσ έθηαζε 
δεηήζεθε  γηα ρξήζε «εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)». 
2.ηηο ζεηηθέο απόςεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ εθκίζζσζε  

 Βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Γεο ηεο  Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Γ.Α.Ο.Κ.) 
εξξώλ γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, 

 Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο  ηεο Γ.Α.Ο.Κ. εξξώλ όηη ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή κε πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο , 

 Γλώκε ηεο ΚΗ Δθνξείαο Αξραηνηήησλ εξξώλ, 
 Γλώκε ηεο ππεξεζίαο λεσηέξσλ  κλεκείσλ θαη ηερληθώλ έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο , 
 Γλώκε ηεο  Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Κ.Μ, 
 Γλώκε ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ εξξώλ, 
 Γλώκε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ηεο Π.Κ.Μ. 

3.Σελ αξηζ.96/2029 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηελ 
αίηεζε παξαίηεζεο ηεο εηαηξείαο ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Δ.Π.Δ. από ηελ καθξνρξόληα εθκίζζσζε ηεο παξαπάλσ έθηαζεο,    
4.ην ππ΄αξηζ.6951/18-09-2019 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο  Γ/λζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν δεηείηαη από ην Γήκν Βηζαιηίαο λα 
αθνινπζήζεη λέα δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζεο απόθαζεο θαζνξηζκνύ  κε ηελ επηζπκεηή ρξήζε , πξνθεηκέλνπ λα 
εθκηζζσζεί  εθ λένπ ε παξαπάλσ έθηαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006 Κ.Γ.Κ.   

Σν πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο εζακηάο, ελεξγώληαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 β ηνπ άξζξνπ 83 
ηνπ Ν.3852/2010 ,όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4182/13 (ΦΔΚ 185/10.09.2013 
ηεύρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 84 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α'), γλσκνδόηεζε 
ζεηηθά γηα ηελ αηηεζείζα κίζζσζε κε ηελ αξηζκ.1/2020   απόθαζή ηνπ. 

ΛΟΚΗΘΟ ΘΑΘΔΣΧ 
Α. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 
ηνπ λ. 3463/2006 – ΦΔΚ Α΄ 114)  όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 196 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηζρύεη,  έρεη 
σο εμήο :  
1. Η εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά γηα 
κία (1) θνξά, εάλ δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο πιεηνδόηεο. Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε 
κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. 
2. Καη' εμαίξεζε, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία: 
α) Αλ ε εηήζηα πξόζνδνο ηνπ ππό εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ. 
3. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 
ησλ κειώλ ηνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε κε δεκνπξαζία δεκνηηθώλ αθηλήησλ κε κεησκέλν κίζζσκα, γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα κέρξη είθνζη πέληε (25) έηε, ππό ηνλ όξν όηη ν κηζζσηήο ζα αλαιάβεη ην ζύλνιν ή κέξνο ηεο δαπάλεο 
αλαθαίληζεο ή αλαθαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζα πξνβεί ζε ηπρόλ πξόζζεηεο παξνρέο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα εηδηθόηεξα ζηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
4. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 
ησλ κειώλ ηνπ, επηηξέπεηαη, θαηόπηλ δεκνπξαζίαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 610 ηνπ Α.Κ., ε 
καθξνρξόληα κίζζσζε: 
...................................................................................... 
γ) αθάιππησλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ, γηα δηάξθεηα κέρξη πελήληα (50) έηε, κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο, πνπ πξνϋπνζέηνπλ νπζηώδεηο δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, 
δ) αθάιππησλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ, γηα δηάξθεηα κέρξη πελήληα (50) έηε, κε ζθνπό ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε 
βηνηερληθώλ θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη επελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο απαιιάζζνληαη από θάζε θόξν, ηέινο ή δηθαίσκα Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, ελώ ηα δηθαηώκαηα 
θαη νη ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ππνζεθνθπιάθσλ γηα ηε ζύκβαζε θαη 
θάζε άιιε πξνο πξαγκάησζε απηήο πξάμε πεξηνξίδνληαη ζην δέθα ηνηο εθαηό (10%) απηώλ. 
Κάζε θηήξην θαη θάζε άιιε κόληκε εγθαηάζηαζε πνπ ζα αλεγεξζεί επί ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε, 
πεξηέξρεηαη, κεηά ηε ιύζε ή ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζηελ θπξηόηεηα ηνπ δήκνπ, ρσξίο ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ θαη 
ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα ηα αθαηξέζεη, εθηόο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. 
5. Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο 
όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο 
κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο 
ζύκβαζεο κίζζσζεο. Τπεθκίζζσζε, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην, είλαη δπλαηή θαη σο πξνο πθηζηάκελεο, 
θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ 
νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο…………………» 

ΑΔΑ: ΨΤΟ8Ω9Β-76Η



 

Γ. Δπίζεο ζύκθσλα   κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν.4555/2018 «Απμοδιόηηηερ ζςμβοςλίος κοινόηηηαρ άνω ηων 
ηπιακοζίων (300) καηοίκων - Ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 83 ηος Ν. 3852/2010» ιζσύοςν ηα εξήρ :   

Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιίνπ θνηλόηεηαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ 
1. Σν ζπκβνύιην θνηλόηεηαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ αζθεί ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο, εληόο ησλ 
νξίσλ ηεο θνηλόηεηαο: 

…………………………………………………………………………………………. 
η) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζηα όξηα ηεο θνηλόηεηαο θαη έρεη θαζήθνλ λα 

αλαθέξεη ακειιεηί ζηνλ δήκαξρν ή ζηνλ αξκόδην αληηδήκαξρν δεκίεο ή πξνζβνιέο ησλ ηδηνθηεζηαθώλ 
δηθαησκάησλ ηνπ δήκνπ, 

…………………………………………………………………………………………. 

Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ 
δηαγσληζκνύ, γηα είθνζη πέληε (25) ρξόληα, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. 
κε αξηζκό 1314β (αξρ. Γηαλνκήο 1938 & .Γ. 1960) αγξνθηήκαηνο εζακηάο, γηα ρξήζε 
«εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

192 ηνπ Ν.3463/2006 Κ.Γ.Κ, κεηά από αίηεκα ηεο εηαηξίαο ΒΗΟΠΑΠ 1 Η.Θ.Δ.» 
 Ο Αγγειάθεο θαη ν Μαπξίδεο πξνηείλνπλ 50€ αλά ζηξέκκα θαη 10% πξνζαύμεζε αλά πέληε 

ρξόληα. Ο Βαδηθόιηαο είπε πσο ην πνζό ησλ 30€ αλά ζηξέκκα ζε ζρέζε κε ην 20€ είλαη 50% αύμεζε. 
Ο Χαηδεκάξθνο πξόηεηλε 40 € ζαλ ελδηάκεζν πνζό ησλ 30€ θαη ησλ 50€ ησλ δύν πξνηάζεσλ.   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα είθνζη πέληε (25) 

ρξόληα, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. κε αξηζκό 1314β (αξρ. 

Γηαλνκήο 1938 & .Γ. 1960) αγξνθηήκαηνο εζακηάο, γηα ρξήζε «εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 
(αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ 

Ν.3463/2006 Κ.Γ.Κ, κεηά από αίηεκα ηεο εηαηξίαο ΒΗΟΠΑΠ 1 Η.Θ.Δ.» κε ηνπο παξαθάησ 

όξνπο:  
Όξνη δεκνπξαζίαο: 

1. Η θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζην Γεκαξρείν ζε 
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ.  

2. Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί αλάκεζα ζε θαηνίθνπο, δεκόηεο & νηθνλνκηθνύο θνξείο ηνπ Γήκνπ. Αλ δελ 
θέξεη απνηέιεζκα ζα επαλαιεθζεί ζηηο επόκελεο 7 κέξεο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε. Γηα ηηο 
πηζαλέο επαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο δελ ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα. 

3. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη γηα είθνζη πέληε (25) έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξόλνπ ηεο κηζζώζεσο απηή ζα ιύεηαη απηνδηθαίσο θαη ζα 
δηελεξγείηαη λέα δεκνπξαζία εθκίζζσζεο, εθηόο αλ ιόγνη επηβάιινπλ ηελ παξάηαζε κίζζσζεο γηα επηπιένλ 
ρξνληθό δηάζηεκα, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

4. Σν ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηελ εθκίζζσζε νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 30€ αλά ζηξέκκα 
εηεζίσο κε πξνζαύμεζε 10% αλά πέληε ρξόληα, ε νπνία πξνζαύμεζε ζα πξνζηίζεηαη ζην κίζζσκα 
θαη ζα ππνινγίδεηαη ζηελ επόκελε πξνζαύμεζε. Σν κίζζσκα κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε 
απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ιόγσ καθξνρξόληαο δηάξθεηαο εθκίζζσζεο 

5. Γηα λα ιάβεη κέξνο θάπνηνο ζηε δεκνπξαζία απαηηνύληαη λα θαηαζέζεη ζηελ  επηηξνπή  δηελέξγεηαο  ηεο 
δεκνπξαζίαο 
 Τπεύζπλε δήισζε όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο 
 Ωρ εγγύηζη ζςμμεηοσήρ πνπ νξίδεηαη ην πνζό ησλ 450€, γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ 
Σ.Π.Γ. γηα παξαθαηάζεζε ζ’ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιιν πνπ 
λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξάπεδαο, ή νξγαληζκνύ θνηλήο 
σθέιεηαο. Σν πνζό ζα ζπλππνινγηζζεί θαη ζπκςεθηζζεί κε ην κίζζσκα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.  

 Βεβαίσζε ηαμειακήρ ςπηπεζίαρ ηος Γήμος Βιζαληίαρ ηεο ΓΔΥΑΝ πνπ αλήθεη, όηη δελ είλαη 
νθεηιέηεο ε όηη έρεη εληαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο νθεηιώλ. 

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξνζώπνπ ε νηθνλνκηθνύ θνξέα, νθείιεη λα ην δειώζεη 
ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο γηα ηνλ ζθνπό απηό 
λόκηκν πιεξεμνύζην. 

 Να εκθαλίζεη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο αμηόρξεν εγγπεηή 
 Τπεύζπλε δήισζε όηη ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα ππελνηθηάζεη ην κίζζην.   
Κάζε έιιεηςε  ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ 
απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή  

6. Σν κίζζσκα ζα αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζα θαηαβάιιεηαη εηεζίσο ζηελ αξρή ηνπ 
εηεζίνπ κηζζώκαηνο (εληόο ηνπ κελόο Οθησβξίνπ) εθηόο ηνπ πξώηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα θαηαβιεζεί κε 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο θάπνηνπ κηζζώκαηνο ν Γήκνο έρεη ην 
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δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ηνλ ελνηθηαζηή, ηελ έμσζε ηνπ από ην κίζζην, ην δηθαίσκα έθπησζεο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζε θάζε άιιε λόκηκε ελέξγεηα.  

7. Κάζε πξνζθνξά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5€) επξώ από ηελ πξνεγνύκελε, απνηειεί 
δέζκεπζε γηα ηνλ πιεηνδόηε, πνπ κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη 
επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

8. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο λα απνθηά ν 
ελνηθηαζηήο αμηώζεηο από ελδερόκελε θαζπζηέξεζε ε κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, από 
ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

9. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε 10 κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηνηθνύζαο αξρήο πεξί 
θαηά θπξώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε εθπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ θαη ελεξγείηαη 
αλαπιεηζηεξηαζκόο.  Ο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ ζύκβαζε πνπ ζα ηνλ 
θαζηζηά ππεύζπλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ απηήο. 

10. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξόλνπ ηεο κηζζώζεσο απηή ζα ιύεηαη απηνδηθαίσο θαη ζα δηελεξγείηαη λέα 
δεκνπξαζία εθκίζζσζεο. Παξάηαζε ρνξεγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη έγθξηζεο ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπσζδήπνηε ιύζε 
ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξεώλεηαη λα θαηαβάιιεη ζην εθκηζζσηή εηδηθή απνδεκίσζε θαη πνηληθή 
ξήηξα 60,00€ αλά ζηξέκκα γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ, κε 
απνθιεηόκελεο θαη ηεο θαηαβνιήο αζξνηζηηθώο θαη θάζε άιιεο απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε εθ ηεο 
θαζπζηέξεζεο ηεο εθθέλσζεο θαη παξάδνζεο ηνπο κηζζίνπ ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηεο εθκηζζώηξηαο 
θαηόπηλ απόθαζεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.  

11. Ο Γήκνο αλ εθηάθησο ρξεηαζηεί ην κίζζην πξνο δηθή ηνπ ρξήζε, έρεη δηθαίσκα λα αθπξώζεη ην 
ζπκθσλεηηθό ρσξίο ν κηζζσηήο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην δήκν, ιόγσ δηαθνπήο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ  πξηλ ηελ ιήμε.  

12. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη 
γηα θάζε ηπρόλ δαπάλε επηζθεπήο πνπ ζα γίλεηαη από ηνλ κηζζσηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο. Ο 
κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα ηελ ζπκςεθίζεη κε νπνηνδήπνηε κίζζσκα 

13. Ο κηζζσηήο απαγνξεύεηαη απνιύησο λα ην εθκηζζώζεη ζε ηξίηνπο θαη ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηα όξηα ηνπ 
κηζζίνπ ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο ην από θάζε θαηαπάηεζε, ππνρξενύηαη άκα ηελ ιήμε ηεο 
κηζζώζεσο λα ην παξαδώζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε. 

14. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία εγθαηαιεηθζνύλ νη εθκηζζσκέλνη ρώξνη από 
ην κηζζσηή πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ζα νθείινληαη θαη ζα θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα θαη απαηηεηά 
όια ηα κέρξη ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο κηζζώκαηα, παξάιιεια ζα εθπίπηεη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο έσο όηνπ αλαδεηρηεί θαηλνύξγηνο πιεηνδόηεο κηζζσηήο . 

15. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο δύν εηώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζην κίζζην λα απνπεξαηώζεη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθκίζζσζε θαη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο λόκηκεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 
ε θάζε πεξίπησζε ε παξάηαζε ρνξεγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη έγθξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο 

16. Ο κηζζσηήο έρεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα απνδεκίσζε γηα δεκηέο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε πξόζσπα 
ή πξάγκαηα, έλαληη νπνηνπδήπνηε είηε από ηνλ ίδην είηε από ην πξνζσπηθό ηνπ, είηε από νπνηαδήπνηε άιιε 
αηηία αλαγόκελε ζηε ζθαίξα αληηθεηκεληθήο ηνπ επζύλεο.  

17. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε όξνπ ηεο κηζζώζεσο, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ζα απνηειεί ιόγν 
ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο θαη ζα ππνρξενύηαη ν κηζζσηήο ζηελ απόδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ 
Γήκν. 

18. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ ζηα θαηαζηήκαηα 
ησλ δεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ δήκνπ θαη ζε κία Σνπηθή εθεκεξίδα. 

19. Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο παξέρνληαη από ην γξαθείν νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο Γ.Βηζαιηίαο, Αξκόδηνο Μπνζηάλεο, Σειέθσλν 2322020326. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

ηε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δηαθσλνύλ νη Αγγειάθεο θαη Μαπξίδεο σο πξνο ην 
πνζό ηεο εθκίζζσζεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 024/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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