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ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Διδυμοτε ίχου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι: εκτίθεται σε ανοικτή φανερή πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία
των παρακάτω αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δημοτική
Κοινότητα Διδυμοτείχου.
Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στην πράξη εφαρμογής 1/95 της Πολεοδομικής
Μελέτης Διδυμοτείχου στην περιοχή «Σκορδομαχαλά» και συγκεκριμένα :
Α) Στο Ο.Τ.Γ 234 εμβαδού 1.500 τ.μ. και
Β) Στο Ο.Τ.Γ 235 εμβαδού 2.400 τ.μ. σε τεμάχια των 50 τ.μ.(συνολικά 65 τεμάχια)
ΑΡΘΡΟ 1ο :
Η δημοπρασία θα είναι ανοικτή φανερή πλειοδοτική προφορική και θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Διδυμοτείχου (Δημαρχείο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που
ορίστηκε με την αριθμ. 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Διδυμοτείχου, την 24η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα, κατά την ημέρα και ώρα που θα
οριστεί από τον Δήμαρχο.
Αν δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες μετά από
επτά (7) ημέρες στον ίδιο χώρο, με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και τους ίδιους
όρους ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό του 1,00 €/ τεμ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
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.
ΑΡΘΡΟ 6ο :
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης εκάστου τεμαχίου υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς
δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπληστηριασμός 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.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία ( 3 ) έτη , με την προϋπόθεση αν
παραστεί ανάγκη να μπορεί ο Δήμος να λύσει τη μίσθωση για να χρησιμοποιήσει την
έκταση για άλλο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Δημοτικό Ταμείο Διδυμοτείχου, μετά από τη βεβαίωσή
του με το φορολογικό κατάλογο, στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περιόδου (30-9-..).
ΑΡΘΡΟ 10ο
Η χρήση εκάστου τεμαχίου προορίζεται αποκλειστικά μόνο για βιολογικές καλλιέργειες
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Τυχόν παράβαση του τρόπου
καλλιέργειας (μη βιολογικός τρόπος) ή αν δεν καλλιεργείται καθόλου, θα έχει ως
ποινική ρήτρα την λύση της μίσθωσης και την αποβολή του μισθωτή από το τεμάχιο
γης που του εκμισθώθηκε και θα διατίθεται σε άλλο ενδιαφερόμενο.
Δεν θα επιτρέπεται η εκμίσθωση πάνω από ένα (1) τεμάχιο στην ίδια οικογένεια.
Τα παραγόμενα προϊόντα θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
σε τρόφιμα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι δημότης ή μόνιμος κάτοικος
του Διδυμοτείχου και να καταθέσει για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, α) βεβαίωση
περί μη οφειλής του στο Δήμο και στη ΔΕΥΑΔ (για τέλη ύδρευσης) και β) υπεύθυνη
δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης..
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια
αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων επί εκάστου τεμαχίου, αλλά
επιτρέπεται η τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών για φύλαξη εργαλείων, σπόρων κλπ.
Σύμφωνα με προδιαγραφές που θα οριστούν από το Δήμο (χρώμα κατασκευών,
διαστάσεις κλπ.), οι οποίες θα απομακρύνονται με ευθύνη του μισθωτή μετά τη λύση της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το
μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Κάθε οικονομική επιβάρυνση σε τρίτους (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., η άρδευση, κλπ.) πέραν του
μισθώματος θα βαρύνει τον μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 17ο :
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
ΑΡΘΡΟ 18ο :
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν
από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην έδρα του Δήμου και ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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