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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 482/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28-11-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
482/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
35/28-11-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθµ. Πρωτ.:30182/10-12-2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων της ∆.Ε. Κάµπου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28513/24-11-2014
έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαγεωργίου Σταύρος, Αναπλ. 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.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την µε αριθµ. 474/2014 απόφασή της
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά στον
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καθορισµό όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων της ∆.Ε. Κάµπου και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της υπαλλήλου του τµήµατος Εσόδων Αικ. Μεσδανίτη, η οποία ανέφερε:
“Σύµφωνα µε : α) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 192 και 195 του ∆.Κ.Κ ν.3463/06,
β) τις διατάξεις των άρθρων 69, 72, 83 και 84 του ν.3852/201, γ) την αριθµ.: 596/2014
απόφαση
του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας και δ) το γεγονός ότι τα
προαναφερόµενα αγροτεµάχια δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής
κτηνοτροφίας, καθώς και ότι η ωφέλεια για το ∆ήµο είναι προφανής διότι µε την
εκµίσθωση των εν λόγω αγροτεµαχίων θα προκύψουν έσοδα για το ∆ήµο, εισηγούµαστε:
Α) Την εκµίσθωση των παρακάτω αγροτεµαχίων, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του
∆ήµου, και τα οποία βρίσκονται στην ∆.Ε. Κάµπου, ήτοι:
Α
/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΡ. ΤΕΜ.
στρ.

Ελάχιστο
προτεινόµενο
όριο προσφοράς
µισθώµατος ανά
στρέµµα

Ποσό
εγγυητικής
επιστολής
για
συµµετοχή
στη
δηµοπρασία

Παρατηρήσεις

1 Άγιος
Θεόδωρος

Λιβάδι

179 Γ

20,00

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Κρατική
Γεώτρηση
ΣΡ 48-Υ6

2 Άγιος
Θεόδωρος

Λιβάδι

179 ∆

20,00

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Κρατική
Γεώτρηση
ΣΡ 48-Υ6

3 Άγιος
Θεόδωρος

Λιβάδι

179 Ε

22,50

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Κρατική
Γεώτρηση
ΣΡ 48-Υ6

4 Άγιος
Θεόδωρος

Λιβάδι

179 Η

8,00

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Κρατική
Γεώτρηση
ΣΡ 48-Υ6

5 Άγιος
Θεόδωρος

Πετροµαγούλα

661, 662,
303

14,40

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Κρατική
Γεώτρηση
ΣΡ 48-Υ6

1 Μακρυχώρι

Πεσµένη

585/Αναδ.
'71

4,20

23,00

9,66 €

Αντλιοστάσιο
Ιταλικού

2 Μακρυχώρι

Παυλάκια

246/Αναδ.
'68

7,00

23,00

16,10 €

ΤΟΕΒ
ΤΑΥΡΩΠΟΥ

3 Μακρυχώρι

Μεσδαράκο

516/Αναδ.
'68

5,022

20,00

10,04 €

Έχει µείνει
ανοίκιαστο
κατόπιν τριών
άγονων
δηµοπρασιών
ΤΟΕΒ
ΤΑΥΡΩΠΟΥ

1 Μυρίνη

Μπουρντένι

797

32,00

19,00

60,80 €

ΤΟΕΒ
ΤΑΥΡΩΠΟΥ

1 Πτελοπούλα

Κιούγκι

302-314

13,70

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Αντλιοστάσιο
ΥΣ 12
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1 Σταυρός

∆εκατριάρια ή
αρχαιολογία

129/73

29,00

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Αντλιοστάσιο
ΥΣ 12

2 Σταυρός

---------------

112/73

5,00
από
5,875

∆εν
λήφθηκε
ακόµη
απόφαση ΤΚ

Αντλιοστάσιο
ΥΣ 12

Η εκµίσθωση θα γίνει σε εφαρµογή του Π.∆. 270/81, µε πλειοδοτική, φανερή και
προφορική δηµοπρασία που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Κάµπου, µετά από
διακήρυξη του ∆ηµάρχου στην οποία θα ορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της,
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών, κατόπιν τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών
από την τοιχοκόλληση τής σχετικής περίληψής της, στον πίνακα ανακοινώσεων των κατά
τόπους δηµοτικών καταστηµάτων, στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και όπου αλλού
θεωρηθεί πρόσφορο. Αν η πρώτη δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί κατόπιν νέας
διακήρυξης µετά από µία εβδοµάδα, στον ίδιο τόπο, ηµέρα και ώρα. Αν και η δεύτερη
δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί µε σχετική διακήρυξη κατόπιν µίας εβδοµάδας
στον ίδιο τόπο, ηµέρα και ώρα.
Β) Τους όρους της εκµίσθωσης, σύµφωνα µε τους οποίους η αρµόδια
ενεργήσει τη δηµοπρασία.

επιτροπή θα

2.Την υπ'αριθµ. 596/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε
η εκµίσθωση αγροτεµαχίων της ∆.Ε. Κάµπου.
3.Την πρόταση της κ. προέδρου για καθορισµό των όρων εκµίσθωσης των παραπάνω
αγροτεµαχίων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας
4.Τις διατάξεις των άρθρων 103, 192 και 195 Ν. 3463/06 και 69, 72, 83 και 84 Ν.
3852/2010.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης των όρων
διακήρυξης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων της ∆.Ε. Κάµπου ψήφισαν όλα τα παρόντα
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής πλην των κ.κ. Παπαδηµητρίου και Παπαγεωργίου, οι
οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην ∆ηµοτική
Ενότητα Κάµπου, σύµφωνα µε τους οποίους η αρµόδια επιτροπή θα διενεργήσει τη
δηµοπρασία, ως εξής:
“ΓΕΝΙΚΑ
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική. Θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Κάµπου, µετά από διακήρυξη του ∆ηµάρχου στην οποία θα ορίζεται η
ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διεξαγωγής
δηµοπρασιών, κατόπιν τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών από την τοιχοκόλλησηδηµοσίευση, της σχετικής περίληψής της. Αν η πρώτη δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα
επαναληφθεί κατόπιν νέας διακήρυξης µετά από µία εβδοµάδα, στον ίδιο τόπο, ηµέρα και
ώρα. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί µε σχετική
διακήρυξη κατόπιν µίας εβδοµάδας, στον ίδιο τόπο, ηµέρα και ώρα.
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Άρθρο 1ο
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους-έτη,
κατόπιν της λήξης της προηγούµενης µίσθωσης. Η µίσθωση είναι νόµιµη, από την
εποµένη της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα του
∆ήµου και της Αποκεντρωµένης ∆/σης Θ.& Στ. Ε., και µε λήξη την τριακοστή
Νοεµβρίου, της τέταρτης καλλιεργητικής περιόδου-έτους.
Άρθρο 2ο
- Αρχικά στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες-κάτοικοι του ∆ήµου που έχει
την κυριότητα της γης,
Αν η δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται ανάµεσα σε όλους τους
δηµότες,
- αν και αυτή αποβεί άγονη, επαναλαµβάνεται και µπορεί να συµµετέχει σ’ αυτή
οποιοσδήποτε.
Άρθρο 3ο
Ορίζει ως κατώτατο όριο µισθώµατος των αγροτεµαχίων, το ποσό ανά στρέµµα ετησίως,
όπως φαίνεται στη ανάλογη στήλη 6 του πίνακα που ακολουθεί.
Α
/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝΑ∆ΑΣΜ
ΟΣ ΑΡ.
ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣ
Η στρ.

Ελάχιστο
προτεινόµενο όριο
προσφοράς
µισθώµατος ανά
στρέµµα

Ποσό
εγγυητικής
επιστολής για
συµµετοχή
στη
δηµοπρασία

Φορέας
ΆρδευσηςΠαρατηρήσεις

141,00 €
1

2

Καλλίθηρο

Καλλίθηρο

Μπάρα

Αµπέλια

........

.........

47,00

2,720

30,00

30,00

Να µην
εκµισθωθεί
σύµφωνα µε
την 24/2014

Άρθρο 4ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία ως µισθωτής, πρέπει να καταθέσει ως
εγγύηση συµµετοχής στην αρµόδια Επιτροπή, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρ/κων και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που θα
συµµετέχει στη δηµοπρασία, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας υπέρ του
∆ήµου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται στη διακήρυξη, ως
κατώτατο όριο µισθώµατος σε ετήσια βάση, όπως φαίνεται στη στήλη 7 του παραπάνω
πίνακα .
Το παραπάνω γραµµάτιο θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλο,
ποσού που θα διαµορφωθεί στο ίδιο ποσοστό 10%, αλλά επί του επιτευχθέντος ετησίου
µισθώµατος .
Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν αµέσως και αυτοδικαίως υπέρ του
∆ήµου, η µεν πρώτη που θα προσκοµισθεί για τη συµµετοχή τού ενδιαφεροµένου στον
διαγωνισµό, στην περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού µίσθωσης, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της παρούσης, η δε άλλη, για
µη έγκαιρη καταβολή του µισθώµατος στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες και για κακή
χρήση του µισθίου.
Επιπλέον, απαιτείται:
- να προσκοµίσει βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας, από το ∆ήµο Καρδίτσας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της εκµίσθωσης που ορίζονται στην
παρούσα, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- Βεβαίωση/πιστοποιητικό δηµοτικότητας και µόνιµης κατοικίας.
Άρθρο 5ο
για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία ως εγγυητής, απαιτείται:
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- να προσκοµίσει βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας, από το ∆ήµο Καρδίτσας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της εκµίσθωσης που ορίζονται στην
παρούσα, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- Αντίγραφο του Ε-9, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι µπορεί να θεωρηθεί, αξιόχρεος
εγγυητής.
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 έγγραφο.
Άρθρο 7ο
Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γίνονται ανά δύο (2,00) 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
συνυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλέγγυος και εις
ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης,
παραιτούµενος των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. Επιπλέον, δεσµεύεται ότι θα
εκτελέσει ο ίδιος και θα αναλάβει, κάθε µη εγκαίρως και πλήρως εκτελούµενη υποχρέωση
του µισθωτή, αµέσως µόλις ειδοποιηθεί από το ∆ήµο.
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.
Άρθρο 10ο
- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί σε
αυτή πλειοδότης, σύµφωνα µε το Π∆:270/81.
- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή την αρµόδια
∆ιοικητική αρχή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας.
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής αποφάσεως επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας,
δεν προσέλθει αυτός και ο εγγυητής του εµπροθέσµως, για την σύνταξη και υπογραφή
της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο 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
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε επί
τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουµένη δηµοπρασία.
Άρθρο 11ο
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ετησίως, στις 30 Νοεµβρίου έκαστης µισθωτικής
περιόδου.
Σε περίπτωση δε καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος, ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει
έκπτωτο το µισθωτή και να ενεργήσει αναπλειστηριασµό σε βάρος αυτού και του εγγυητή
του.
Άρθρο 12ο
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση
σε αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, µε σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να προσέλθει στο ∆ήµο
Καρδίτσας µε τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή του συµφωνητικού. Σε
διαφορετική περίπτωση η εγγύηση συµµετοχής που είχε καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του
∆ήµου Καρδίτσας 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 13ο
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήµερα το µίσθιο για την οποία κατά τεκµήριο ο µισθωτής θεωρείται γνώστης αυτής, δεν
ευθύνεται για τυχόν ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας σε βάρος του µισθίου, ούτε
υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης, άνευ
αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 14ο
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί µετά την έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
Άρθρο 15ο
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες,
τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το
µίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο µισθωτής δεν έχει
καµία αξίωση κατά του ∆ήµου, για οποιαδήποτε ζηµία και αν προκληθεί στο µίσθιο από
θεοµηνίες, ούτε θα έχει αξίωση για παράταση της µίσθωσης για τις παραπάνω αιτίες.
Ο µισθωτής θα έχει τη χρήση και την κάρπωση της έκτασης που µισθώνει κατά τους
όρους της τακτικής εκµετάλλευσης, σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης µε όλες τις
καλλιεργητικές δαπάνες, ως συνετός καλλιεργητής χωρίς να προκαλεί φθορές στις
εκτάσεις και χωρίς να αφήνει άλλους να προκαλούν φθορές που θα έχει ως αποτέλεσµα
την αλλοίωσή τους και από τις οποίες θα ελαττώνονταν η αξία και παραγωγικότητά τους.
Τέλος, δεν έχει δικαίωµα να κάνει άλλη χρήση των εκτάσεων από αυτή για την οποία
προορίζονται, δηλαδή µόνον για µονοετείς καλλιέργειες.
Άρθρο 16ο
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην
κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς όχληση από το ∆ήµο, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζηµίωση.
Άρθρο 17ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση, καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου
από τον µισθωτή.
Άρθρο 18ο
Τα έξοδα της σύνταξης της σύµβασης µίσθωσης, τα τέλη χαρτοσήµου και λοιπά έξοδα,
βαρύνουν εξ ολοκλήρου το µισθωτή.
Άρθρο 19ο
Ο µισθωτής βαρύνεται καθ΄όλη τη διάρκεια της µίσθωσης µε τα σχετικά αρδευτικά τέλη
ή και τέλη στράγγισης υπέρ του αρµοδίου κατά περίπτωση φορέα, ή το δήµο, ή το ΤΟΕΒ
Ταυρωπού ή το ΓΟΕΒ, εµπρόθεσµα και χωρίς την παραµικρή όχληση από το ∆ήµο. Σε
περίπτωση αθέτησης εκ µέρους του µισθωτή του ανωτέρω όρου, ο δήµος θα µπορεί να
προβεί σε άµεση λύση της σύµβασης και αντίστοιχη χρέωση του µισθωτή µε το ποσό που
αναλογεί για τις υπηρεσίες άρδευσης στους φορείς – παρόχους . (ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ - ∆ήµο).
Ακριβές αντίγραφο του συµφωνητικού µίσθωσης θα αποστέλλεται στον αρµόδιο κατά
περίπτωση φορέα - πάροχο ύδατος προς άρδευση, για ανάλογη χρέωση αρδευτικών ή
στραγγιστικών τελών, από την έναρξη έως και τη λήξη της µίσθωσης.
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Άρθρο 20Ο
Αν για οποιονδήποτε λόγο αθετήσει ο µισθωτής τους παραπάνω όρους που θεωρούνται
ουσιώδεις, ή εγκαταλείψει το µίσθιο, θα έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη λύση της
µίσθωσης και την υποχρέωση για άµεση απόδοση του εκµισθωθέντος αγρού, µετά από
προηγούµενη ειδοποίηση δεκαπέντε ηµερών. Επιπλέον, θα καταπέσει υπέρ του δήµου η
εγγυητική-γραµµάτιο καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης και θα διενεργηθεί εις
βάρος του και του εγγυητή του αναπλειστηριασµός.
Σε περίπτωση µη απόδοσης του µισθίου, ο µισθωτής θα αποβάλλεται µε πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής ή µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, λογιζοµένου αυτού
ως κατέχοντος το µίσθιο χωρίς νόµιµη αιτία.
Άρθρο 21ο
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας στα τµήµατα
Οικονοµικής Επιτροπής και Προσόδων στα τηλέφωνα 2441350781-782, 2441350760764. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του
δήµου:www.dimoskarditsas.gov.gr προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
Αντίγραφο της διακήρυξης και της παρούσας απόφασης, χορηγείται στους
ενδιαφερόµενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο ∆ηµαρχείο και στα κατά
τόπους δηµοτικά καταστήµατα, στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.”
Μειοψήφισαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Παπαδηµητρίου και Παπαγεωργίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
482/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

