
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 27/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  10:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 19483/02-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο  Καθορισµός όρων για την διενέργεια δηµοπρασίας για 

µίσθωση γεώτρησης για ενίσχυση των αρδευτικών δικτύων 

της παραλιακής ζώνης Ολύνθου- Καλυβών-Γερακινής 

Αριθµός Απόφασης: 234 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. σύµφωνα µε τον οποίο µε 

την υπ’ αριθµ 280/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πολυγύρου 

αποφασίσθηκε, µεταξύ άλλων, η µίσθωση γεώτρησης στην περιοχή της παραλιακής ζώνης της ∆.Ε. 

Πολυγύρου (Ολύνθου-Καλυβών-Γρακινής). Με την υπ’ αριθµ 189/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι της µειοδοτικής ∆ηµοπρασίας.  

Στις 14/10/2015 τοιχοκολλήθηκε η υπ’αριθµ 18497/13-10-2015 διακήρυξη δηµοπρασίας για 

τη συγκεκριµένη µίσθωση στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Πολυγύρου και των 

δηµοτικών κατάστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Πολυγύρου, Ανθεµούντα, 

Ορµύλιας και Ζερβοχωρίων.  

Επιπλέον αναρτήθηκε η υπ’ αριθµ 18498/13-10-2015 περίληψη διακήρυξης στη 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α: Ψ42ΗΩΞΜ-7ΥΥ. Τέλος, περίληψη της υπ’ αριθµ 18498/13-10-2015 

διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στην ηµερήσια εφηµερίδα της Χαλκιδικής «Τύπος Χαλκιδικής» στο 

φύλλο της 15ης Οκτωβρίου 2015, στη σελίδα 11.   
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 Π∆ 270/81: «εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους». Έως 

τις 04-11-2015, ηµεροµηνία παρέλευσης του εικοσαηµέρου δε εκδήλωσε ενδιαφέρον κανείς.  

Σύµφωνα λοιπόν, µε την παρ.1 άρθρο 6 Π.∆. 270/81: «Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν 

από το δήµαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν µειοδότης». Τέλος, σύµφωνα µε την παρ.4 

άρθρο 6 Π.∆. 270/81: «οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη 

του δηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιεύεται, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της διενεργείας της δηµοπρασίας». 

Η οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Την προκήρυξη επαναληπτικής δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη µίσθωση 

γεώτρησης άρδευσης για ενίσχυση των αρδευτικών δικτύων της παραλιακής ζώνης Ολύνθου-

Καλυβών-Γερακινής, µε τους όρους της πρώτης διακηρύξεως ήτοι: 

 

1. Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: 

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο και 

στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 

270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων 

ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή 

συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Η έκθεση 

αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο ∆ήµο, ο οποίος την 

κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωση ενδιαφέρον. 

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της 

δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον 

µειοδότη και τον εγγυητή. 

2) Εγγυητής 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε 

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
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4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών 

της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρµοδιότητα (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης). Επιπλέον, ο ∆ήµος δεν ευθύνεται 

για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης για οποιονδήποτε λόγο. 

 
5) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση, επί ποινή αποκλεισµού, κατά την 

πρώτη φάση της δηµοπρασίας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την δηµοσίευση της διακήρυξης 

κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Πολυγύρου περί µη οφειλής που να ισχύει κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

4. Άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης για άρδευση 

 

6) Σύµβαση 

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 

µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά και το µίσθιο πρέπει να παραδοθεί για χρήση εντός ενός µηνός. 

7) ∆ιάρκεια µίσθωσης 

     Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

8) Προθεσµία καταβολής του µισθώµατος 
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Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε τρίµηνο, σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, µετά την 

έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον εκµισθωτή και την έκδοση του χρηµατικού 

εντάλµατος από τον µισθωτή 

9) Αλλαγή κυριότητας µισθίου 

 
Εάν το ακίνητο (µίσθιο) κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο 

στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται 

αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούµενου 

αυτού εφεξής ως εκµισθωτή. 

Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από το ∆ήµο τα µισθώµατα, χωρίς καµιά άλλη 

διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτόν ο οικείος νόµιµος τίτλος βάσει του οποίου 

κατέστη αυτός νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νοµίµως µεταγεγραµµένος, εφόσον αυτός 

χρήζει κατά νόµο µεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση µη ύπαρξης τίτλου κτήσης που 

αναγράφονται στο άρθρο 4, περ. 7, εδ. γ του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά\ υποβάλλονται 

από τον ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις 

παραπέρα νόµιµες ενέργειες). 

 

10) Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

11) Κρατήσεις 

Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

1. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1726/44 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 

2262/52) 

2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής 

προσκοµίσει βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το 

µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου (Εγκ. Υπ. Οικ. 

ΑΠ1538/358/1987) 

12) Λήξη µίσθωσης 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

13) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
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Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η επαναληπτική περίληψη της διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον 

5 ηµέρες πριν από την διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και  δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου 

και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  

Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον τύπο σύµφωνα µε τον Ν.3548/2007 «περί 

Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στον Τύπο και άλλες διατάξεις» και το 

Π.∆.270/81 και στη  «∆ιαύγεια». 

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. 

 

15) Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν 

µειοδότης. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή 

την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος 

στη διενέργεια της δηµοπρασίας 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν 

ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 

αναφερόµενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευµένης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούµενη δηµοπρασία. 

16) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
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Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον κ. Νίκο Βογιατζή, τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, τηλέφωνο 23713-50743, fax 23710-21698 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας. 

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα δηµοσιευτεί 

από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81.  

 
                         Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     234/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  6η Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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