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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
392/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-08-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
392/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
22ο / 31-08-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ 21268/06-09-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός των όρων εκµίσθωσης αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού
του ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20516/27-08-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4 Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από διαλογική συζήτηση σχετικά µε
καθορισµό των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων στη θέση «
ΠΕΤΣΕΣ» της ∆.Κ. Αρτεσιανού και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. 22/2012 οµόφωνη απόφαση του Τ.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αρτεσιανού µε την οποία εισηγείται στο ∆.Σ. την εκµίσθωση του
υπ’ αριθ. 737
αγροτεµαχίου έκτασης 46,50 στρεµ. Και του υπ’ αριθ. 741 αγροτεµαχίου έκτασης 56,50
στρεµµάτων στην τοποθεσία « ΠΕΤΣΕΣ » της ∆.Κ. Αρτεσιανού των οποίων η τρέχουσα
µίσθωση λήγει στις 31/12/2012, µε το ποσό των 35,00 € /στρέµµα ετησίως για πέντε
χρόνια, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.
2.Την υπ’ αριθ. 354/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
εκµίσθωση των ανωτέρω καλλιεργήσιµων αγροτεµαχίων.
3.Το 270/81 Π.∆.
4.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 272 του ν. 3852/2010.
Αποφάσισε οµόφωνα

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει
τη δηµοπρασία ως εξής:
Άρθρο 1ο
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Καρδίτσας στον 3ο όροφο, µετά από διακήρυξη του ∆ηµάρχου στην οποία θα
ορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
δηµοπρασιών. Αν η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί κατόπιν επαναληπτικής
διακήρυξης του αρµοδίου οργάνου µετά από 5 ηµερολογιακές µέρες και αν και αυτή
αποβεί άγονη επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο µετά από άλλες πέντε ηµερολογιακές
µέρες .
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή του
συµφωνητικού και µε λήξη την τριαντακοστή Νοεµβρίου το πέµπτου µισθωτικού έτους .
Άρθρο 3ο
- Αρχικά στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες κάτοικοι του ∆ήµου. Αν η
δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα επαναλαµβάνεται ανάµεσα σε όλους τους δηµότες και
αν και στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται και
µπορεί να συµµετέχει σ’ αυτήν οποιοσδήποτε.
- Επιπλέον προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δεκτός ως µισθωτής ή εγγυητής στη
δηµοπρασία, αποτελεί το γεγονός να µην έχει οφειλές στο ∆ήµο από παρελθόντα
οικονοµικά έτη.
Άρθρο 4ο
Ορίζει κατώτατο όριο µισθώµατος το ποσό των 35,00 €/στρέµµα ετησίως.
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Άρθρο 5

ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση στην
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, ή γραµµάτιο του Τ. Παρ/κων και ∆ανείων ή
αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 1/10 του ποσού που ορίζεται στη
διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος σε ετήσια βάση, δηλαδή :
-Αγροτεµάχιο µε αριθµό 737 στη θέση «Πέτσες» στρέµµατα 46,50 ποσό #162,75# €.
-Αγροτεµάχιο µε αριθµό 741 στη θέση «Πέτσες» στρέµµατα 56,50 ποσό #197,75# €.
Το παραπάνω γραµµάτιο θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλο
ποσού ίσου προς το 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος .
Άρθρο 6ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή
πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό
και το νόµιµο πληρεξούσιο.
Άρθρο 7ο
Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γίνονται ανά µισό (0,50) ευρώ. Κάθε
προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.
Άρθρο 10ο
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στις 30 Νοεµβρίου έκαστου έτους.
Άρθρο 11ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης της Αποκ. ∆/σης επί των πρακτικών δηµοπρασίας, να προσέλθει µε
τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συµφωνητικού διαφορετικά η
εγγύηση που είχε καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση,
ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του
ενεχοµένων και των δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
από της προηγούµενης .
Άρθρο 12ο
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση
του µισθώµατος ή και λύση της συµβάσεως άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 13ο
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί µετά την έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΘΒΩΕΗ-Κ∆Θ
ο

Άρθρο 14

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα
όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 15ο
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση
που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 16ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από
τον µισθωτή.
Άρθρο 17ο
Τα έξοδα του συµφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 18ο
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Άρθρο 19Ο
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας στα τµήµατα
Οικονοµικής Επιτροπής και Προσόδων στα τηλέφωνα 2441350781-782, 2441350760764. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στο ∆ηµαρχείο.

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
392/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 03 - 9 - 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

