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                Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  ΑΡ. 1606 
 ΘΕΜΑ :         Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου εντός ορίων διοικητικής 

αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης για  εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και 
χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας 

 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τους Αυτοδιοίκησης και 

τους Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 65 «Αρμοδιότητες 
του δημοτικού συμβουλίου», άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» , 81, 
82, 83, 84 και 272, τους ισχύει, 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,  άρθρο 
192 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων τους τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 55 του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/01-08-2014), αντικαταστάθηκε από την παρ. 
1 του άρθρου 196 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) και ισχύει, και άρθρο 195 
περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων τους ισχύει, 

3. Την υπ’ αριθμ. 20336/29-08-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ 
(ΦΕΚ 5143/τ.Β’/16-11-2018) με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης» τους τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Την υπ’αριθμ.48441/20-12-1965 Απόφαση Νομάρχη ‘Εβρου με την οποία διαβιβάστηκε 
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης το τεμάχιο 2060 του αγροκτήματος Καλλιθέας-Νέας Χιλής 

5. Την υπ’αριθμ.2917/9-8-2022 βεβαίωση χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικών 
Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για 
εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στο τεμάχιο 2060 του αγροκτήματος Καλλιθέας-Νέας Χιλής 

6. Την υπ’αριθμ.30203/14-9-2022 αίτηση του κ.Βρύζα Στέργιου για εκμίσθωση έκτασης με 
σκοπό την ίδρυση ποιμνιοστασίου 
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7. Την υπ’ αριθμ. 27/2022 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης 

8. Την υπ’ αριθμ. 181/Πρακτ.32/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΧΛΩΨΟ-ΞΕΝ) Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 
εκμίσθωσης εκμίσθωση αγροτεμαχίου εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για  εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και χρονικής διάρκειας πέντε (5) 
ετών, 

9.  Την υπ’ αριθμ. 34069/14-10-2022 Έκθεση Εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτου 
10.  Την υπ’ αριθμ. 152/Πρακτ. 27/01-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΚΓΩΨΟ-Θ1Ρ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης περί ορισμού των μελών τους Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασίας κατ’ άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2022, 

11. Την υπ’αριθμ.1455/α.π.31620/26-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΒΘΩΨΟ-3ΨΓ) απόφαση Δημάρχου 
περί αναπλήρωσής του 

12. Την υπ’ αριθμ. 732/Πρακτ. 61/18-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΚΒΩΨΟ-08Ψ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης περί έγκρισης των όρων της παρούσας 
διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την ανάγκη νέας εκμίσθωσης αγροτεμάχιων με διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας, προκειμένου για την ενίσχυση των εσόδων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
Την εκμίσθωση με διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, έκτασης 

εμβαδού 3043,29τμ, ιδιοκτησίας Δήμου Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί τμήμα του τεμαχίου 

2060 του αγροκτήματος Καλλιθέας -Νέας Χιλής (ΚΑΕΚ 110035003007), όπως φαίνεται στο 

συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, με συντεταγμένες: 

                     Χ                     Ψ 
1 654486,185 4526223,326 
2 654480,783 4526230,928 
3 654481,813 4526237,789 
4 654489,350 4526244,210 
5 654517,507 4526262,047 
6 654519,787 4526257,583 
7 654573,476 4526246,180 
8 654562,656 4526218,541 
9 654517,542 4526222,951 
10 654506,392 4526203,394 
11 654482,320 4526211,890 

 

για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  

α/α ΑΡΙΘ. ΤΕΜ. ΕΚΤΑΣΗ 

σε (τ.μ.) 

         ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

                              (10€/ΣΤΡ./ΕΤΟΣ) 

1     2060 3.043,29                                30,43€ 

 

και σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη που θα δημοσιευτεί 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την δημοπρασία και σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, και με τους εξής όρους: 
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Άρθρο 1 

Τόπος και Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022, και  από ώρα 11.00 π.μ. έως 

11.30 μ.μ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια Εκμίσθωσης 

Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του εκάστοτε συμφωνητικού για χρονική διάρκεια πέντε 

(5) ετών, με δικαίωμα ίσης χρονικής διάρκειας παράτασης του μισθωτηρίου, ήτοι για ακόμη 

πέντε (5) έτη, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και λήψης σχετικής έγκρισης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος διενέργειας τους δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 

οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται  στα πρακτικά. 

2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

3. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς 

τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

4. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον 5% από την τιμή εκκίνησης και 

κάθε επόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 5% της 

προηγούμενης. 

5. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 

6. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας 

της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.  

7. Κατώτατα όρια προσφορών ορίζονται τα ποσά που αναφέρονται στους προαναφερθέντες 

πίνακες για κάθε χρόνο.  
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8. Ο τελευταίος πλειοδότης 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. 

9. Ο τελευταίος πλειοδότης 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.  

10. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας λαμβάνεται από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. 

Οι ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό 

εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν τελευταίος πλειοδότης, τα μέλη τους 

ευθύνονται απέναντι στο Δήμο αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας 

της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα 

αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, 

τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, ΑΔΤ, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ. 

2) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για συμμετοχή 

στην ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αρ. ……. 

στην Τ.Κ. ………………, εμβαδού ……..τ.μ., ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου 

ορίου προσφοράς της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, όπως έχει ορισθεί στην διακήρυξη.  

3)  Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων τους παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα.  

Β) έχει πλήρη γνώση τους πραγματικής κατάστασης του τεμαχίου, η παραχώρηση των οποίων 

δημοπρατείται, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και  

γ)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση τους 

Οικονομικής Επιτροπής για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
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5)  Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ περί μη οφειλής 

(σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας προσκομίζεται 

αντίστοιχα για όλα τα μέλη). 

6) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε 

περίπτωση προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας απαιτείται φορολογική 

ενημερότητα των όλων των μελών). 

7) Υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου, το κείμενο τους οποίας έχει ως εξής: «Δεν 

υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, με νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση τους τρομοκρατίας, τους παιδικής εργασίας 

και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων». 

8) Αντίγραφο (επικυρωμένο) τους άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών Ε.Ε.  

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται και η συστατική του πράξη και νόμιμα κατά περίπτωση παραστατικά 

εκπροσώπησής του. Ειδικότερα: 

- Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 

αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμό του, καθώς και επίσημα αποσπάσματα πρακτικών 

Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο τους συγκρότησης και λήψεως 

τους εξουσιοδοτικής απόφασης από το Δ.Σ. 

- Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

- Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη τους Κοινοπραξίας. 

  

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, προσκομίζεται 

το νόμιμο συστατικό τους έγγραφο και για κάθε μέλος τους χωριστά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες 

στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής 

χρήσης (Μίσθωση), ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου, σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στο διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την υπογραφή τους σύμβασης 

παραχώρησης και ότι εγγυώνται ατομικά και εις ολόκληρο την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη και την καλή εκπλήρωση των όρων τους 

σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια τους 

β) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  

γ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ περί μη οφειλής. 
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Δ) Φορολογική Ενημερότητα 

 

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία. Περί τους συμμετοχής ή του αποκλεισμού ενδιαφερομένου από την 

δημοπρασία, επειδή δεν πληρούνται οι όροι τους παρούσας, αποφαίνεται η επιτροπή τους 

δημοπρασίας και η απόφαση αναγράφεται στα πρακτικά. 

 

Άρθρο 6 

Αντάλλαγμα 

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ πριν την 

υπογραφή του συμφωνητικού στο Ταμείο του Δήμου.  Τα υπόλοιπα μισθώματα θα 

καταβάλλονται κάθε αρχές του έτους κατόπιν έκδοσης σχετικού Βεβαιωτικού Καταλόγου στο 

όνομα του μισθωτή.  

 

Άρθρο 7 

Σύμβαση 

1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ο Δήμος ενημερώνει εντός 

ευλόγου χρόνου, επί αποδείξει, τον τελευταίο πλειοδότη να προσέλθει εντός δέκα (10) 

ημερών μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Δήμου. Ο τελευταίος πλειοδότης 

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. 

2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται 

η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από τους πλειοδοτούντες: 

• Πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή του ανταλλάγματος υπέρ του 

Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με διάρκεια ισχύος μέχρι λήξης ισχύος του 

συμφωνητικού, υπέρ του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για την καλή εκτέλεση των όρων της 

μίσθωσης, ποσού ίσου με 5% επί του συνολικού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

ανταλλάγματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί κατά την λήξη της σύμβασης.  

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλειοδότη ή των μελών του σε περίπτωση 

προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις Μισθωτή 
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1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τους υπέρ 

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας 

αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

2. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη τους μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Στην περίπτωση 

που δεν αποδοθεί το μίσθιο κατά τον ως άνω χρόνο υποχρεούται ο μισθωτής στην καταβολή 

40,00 € ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για κάθε μήνα 

παραμονής του στο μίσθιο. Η ρήτρα εκπίπτει και εάν διαπιστωθεί έστω και η παραμονή και 

τους κινητού πράγματός του στο μίσθιο. Την ως άνω ρήτρα αποδέχεται ο μισθωτής ως δίκαιη 

και εύλογη.  

3. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 

 

Άρθρο 9 

Ευθύνη Δήμου 

1. Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το μίσθιο, τους οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη 

οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή 

μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση τους μισθώσεως.  

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από την 

συμμετοχή τους και μόνον δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση 

αποζημίωσης έναντι του Δήμου. 

3. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου ή του Δημοσίου σε περίπτωση   

βλάβης του από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλη τυχαία αιτία. 

 

 

Άρθρο 10 

Επανάληψη Δημοπρασίας 

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

πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα τους δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή 

την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή 

σφάλματος στη διενέργεια τους δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση τους δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης τους όταν μετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη τους εγκριτικής επί του αποτελέσματος τους 
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δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει τους εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή 

τους σύμβασης. 

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

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

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης τους όρους τους πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρας προ τους ημέρας τους διενέργειας τους δημοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

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

προηγούμενη δημοπρασία. 

 

Άρθρο 11 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

1. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν    από τη διενέργεια τους δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου τους στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου    

(www.alexpolis.gr). 

2. Περίληψη τους διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε (5) 

ημέρες προ τους διενέργειας τους δημοπρασίας και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ επί ποινή ακυρότητας.  

3. Τα τέλη χαρτοσήμου και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, βαρύνουν τους τελευταίους 

πλειοδότες.     

 

 

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alexpolis/
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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αλεξανδρούπολη, 20-10-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.  34948 
Ν Ο Μ Ο Σ       Ε  Β  Ρ  Ο  Υ    
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  1606 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ 

       για εκμίσθωση αγροτεμαχίου εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για  εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών 

με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας 
Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
Πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ, 07 Νοεμβρίου 
2022, και  από ώρα 11.00  έως 11.30,  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης για 
εκμίσθωση τμήματος του τεμαχίου 2060 του αγροκτήματος Καλλιθέας -Νέας Χιλής (ΚΑΕΚ 
110035003007), με συντεταγμένες: 

                     Χ                     Ψ 
1 654486,185 4526223,326 
2 654480,783 4526230,928 
3 654481,813 4526237,789 
4 654489,350 4526244,210 
5 654517,507 4526262,047 
6 654519,787 4526257,583 
7 654573,476 4526246,180 
8 654562,656 4526218,541 
9 654517,542 4526222,951 
10 654506,392 4526203,394 
11 654482,320 4526211,890 

 

για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  

α/α ΑΡΙΘ. ΤΕΜ. ΕΚΤΑΣΗ 

σε (τ.μ.) 

         ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

                              (10€/ΣΤΡ./ΕΤΟΣ) 

1     2060 3.043,29                                30,43€ 

 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του Ν. 3463/2006, του  Ν. 3852/2010 και της 643/2022 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του εκάστοτε 
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συμφωνητικού για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα ίσης χρονικής διάρκειας παράτασης 
του μισθωτηρίου, ήτοι για ακόμη πέντε (5) έτη, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και λήψης σχετικής 
έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια. 
 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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