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                               Νίκαια  30/12/2021 

                               Αριθ. Πρωτ: 24124 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 77,2 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 5ΕΤΙΑ (2022-2026) 

 

Ο Αντιδήμαρχος Κιλελέρ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2) Το άρθρο 195 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

3) Το Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4) Τις αποφάσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Κιλελέρ.  

5) Την υπ’ αριθμόν 23/2021 (ΑΔΑ:607ΡΩΕΝ-1Δ8) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

6) Την υπ’ αριθμόν 125/2021 (ΑΔΑ: ΩΘΒΒΩΕΝ-ΔΥΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

7) Την υπ’ αριθμόν 173/2021 (ΑΔΑ:6ΖΝΛΩΕΝ-ΞΥΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

8) Την υπ’ αριθμόν 441/2021 (ΑΔΑ:9ΩΓΨΩΕΝ-ΕΜ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

καθορισμού των όρων διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 77,2 

στρεμμάτων του Δήμου Κιλελέρ για καλλιέργεια για μια 5ετία, ήτοι 2022-2026. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων 77,2 στρεμμάτων του Δήμου Κιλελέρ για 

καλλιέργεια για μια 5ετία, ήτοι 2022-2026 σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1 ΜΠΑΡΑ 1 1,50 14,00 2,10 

2 ΜΠΑΡΑ 2 1,50 14,00 2,10 

3 ΜΠΑΡΑ 2,00 14,60 3,00 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1 ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ 30,80 28,00 87,00 

2 ΣΤΡΙΒΑΔΙ 10,00 16,8 16,80 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΣ 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΑ 4,00 8,40 3,50 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1 ΑΛΗ-ΚΑΓΙΑ A.T. 1876 19,90 11,2 22,50 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1 ΛΑΓΩΝΙΚΑ Α.Τ. 345  7,5 16,8 12,60 

 

Το παραπάνω Αγροτεμάχιο (ΛΑΓΩΝΙΚΑ Α.Τ. 345, 7,5 στρ,) στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ ανήκει στην 

κατηγορία των μη επιλέξιμων άρα και των μη επιδοτούμενων). 

 

αφού οι παραπάνω εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 195 του Ν.  3463/2006 και με τους εξής όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή με προφορικές προσφορές και θα διεξαχθεί : 

α) Στο Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ της Κοινότητας Νίκαιας της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας στις 10 

Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00-11.30  λήξη προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, 

που έχει οριστεί με την αριθμ.  173/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελείται από 

τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκωνσταντίνο Κωνσταντίνο πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωματικό τον 

Αντιδήμαρχο κ. Χονδρονάσιο Αλέξανδρο και μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζωιοπούλου-

Χριστοδούλου Ελένη με αναπληρωματικό τον Φιλιππούλη Κων/νο και την Δημοτική Σύμβουλο Ανυφαντή-

Οικονόμου Ζωή με αναπληρωματικό τον Μακρόπουλο Αθανάσιο.  

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της 

παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον 

πλειοδότη. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, ήτοι από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

μέχρι 31/12/2026. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ορίζει κατώτατο όριο μισθώματος όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 1ο της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

1.- Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Δημότες του Δήμου Κιλελέρ για όλες τις εκτάσεις που είναι υπό 

εκμίσθωση σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν.3463/2006.  

2. Αν και πάλι η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει 

οποιοσδήποτε. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

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

δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, 

αναγνωριζόμενων για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το  ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στην 

διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, η οποία 

αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του 

μισθώματος όμως που επιτεύχθηκε. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το προαναφερθέντα στο παρόν άρθρο.  

Β) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. 

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου ή 

επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή , καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ του με το οποίο 

αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την 

προσφορά , καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται 

να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.  

Γ)  προκειμένου περί εταιρειών πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.  

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι έλαβαν γνώση του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί.  

1) Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο του συμμετέχοντος: 

α. Το συνολικό ποσό της ανεξόφλητης οφειλής που είναι σε ρύθμιση να μην ξεπερνά το ποσό των 

3.000,00 ευρώ. 
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β. Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) σε περίπτωση ρυθμιζόμενης οφειλής 

κάτω των 3.000,00 ευρώ προκαταβολή του 30% των δόσεων, σε περίπτωση μη ρυθμιζόμενης οφειλής 

ολοσχερής εξόφλησης.  

γ) το αυτό ισχύει και για του λοιπούς  εταίρους, εφόσον είναι εταιρεία. Των παραπάνω διατάξεων 

εξαιρούνται όσοι οφειλέτες του Δήμου Κιλελέρ έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τον Δήμο υπό την 

προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ανεξόφλητης οφειλής δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000,00 € . 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στην ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

χορήγηση της από την επιχείρηση. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση της κατάστασης και της έκτασης των αγροτεμαχίων 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν 

την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο 

έγγραφο (εξουσιοδότηση επικυρωμένη). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη και η  αντιπροσφορά του 

εκάστοτε πλειοδότη επί του διαγωνισμού της δημοπρασίας θα γίνεται με το ποσό των 1 ΕΥΡΩ και άνω.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (εξαιρούνται ρητά οι συγγενείς α΄ 

βαθμού), ο οποίος α) να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του προς τον Δήμο υπό την προϋπόθεση ότι το 

συνολικό ποσό της ανεξόφλητης οφειλής που είναι σε ρύθμιση να μην ξεπερνά το ποσό των 3.000,00€ 

και βεβαίωση περί μη οφειλής στην ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

χορήγηση της από την επιχείρηση, β) Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) σε 

περίπτωση ρυθμιζόμενης οφειλής κάτω των 3.000,00 ευρώ προκαταβολή του 30% των δόσεων, σε 

περίπτωση μη ρυθμιζόμενης οφειλής ολοσχερής εξόφλησης. Ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της 

δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης, σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 

δημοπρασίας καθίσταται υπεύθυνος μαζί με τον εγγυητή του για την έλλατον διαφορά του μισθώματος σε 

περίπτωση επαναπλειστηριασμού του αγροτεμαχίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

1) Αν κάποιος είναι εγγυητής σε ανεξόφλητο μίσθιο και επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία για 

μισθωτής δημοτικής έκτασης χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής στον Δήμο: 

α) Το συνολικό ποσό της ανεξόφλητης οφειλής που είναι σε ρύθμιση να μην ξεπερνά το ποσό των 

3.000,00 ευρώ. 
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β) Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) σε περίπτωση ρυθμιζόμενης οφειλής 

κάτω των 3.000,00 ευρώ προκαταβολή του 30% των δόσεων, σε περίπτωση μη ρυθμιζόμενης οφειλής 

ολοσχερής εξόφλησης.  

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στην ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση 

της από την επιχείρηση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 

δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, 

ενεχόμενων και των δύο  για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της 

προηγούμενης όμοιας. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και 

λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Αν το μίσθωμα δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα γίνεται έξωση του μισθωτή και ξαναγίνεται η δημοπρασία. 

Αν προκύψει λιγότερη διαφορά μισθώματος αυτή καταλογίζεται σε βάρος του μισθωτή που προέκυψε από την 

πρώτη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέχρι 31/03 κάθε έτους. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο θα παραδοθεί στο μισθωτή σε όποια κατάσταση είναι και βρίσκεται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, 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. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο 

Ότι ζημιές και αβαρίες υποστούν τα αντλητικά συγκροτήματα αυτές βαρύνουν τον μισθωτή και καμία 

απαίτηση δεν έχει από τον εκμισθωτή Δήμο Κιλελέρ. 

ΆΡΘΡΟ 21ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται να καλλιεργήσει οπωσδήποτε την μισθωμένη έκταση και δεν επιτρέπεται η 

αγρανάπαυση περισσότερο από ένα χρόνο και με οποιαδήποτε καλλιέργεια θέλει αυτός. Ο Δήμος δεν φέρει 

καμία ευθύνη για την ποιότητα του εδάφους του μίσθιου και για την γενική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα 

και που για αυτή την κατάσταση οφείλει να λάβει γνώση ο μισθωτής πριν την δημοπρασία και πριν την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Τα δύο τελευταία χρόνια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η πολυετής καλλιέργεια. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μίσθιου από το μισθωτή. 

Δεν επιτρέπεται επίσης στο μισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου εν όλο ή εν μέρει με 

οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση, χωρίς τη ρητή και έγγραφη 

συναίνεση του εκμισθωτή. Σε περίπτωση θανάτου ή θέσεως υπό δικαστική συμπαράσταση ή σε περίπτωση 

πτωχεύσεως του μισθωτή θα λύεται η παρούσα μίσθωση. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Αν κατά την διάρκεια της μίσθωσης παραχωρηθεί ή εκποιηθεί τμήμα της δημοτικής έκτασης στην περιοχή 

που βρίσκεται το μίσθιο ή γίνει αναδασμός και γενικά μεταβληθούν οι προϋποθέσεις με τις οποίες 

συντελέσθηκε η μίσθωση, λύνεται η μίσθωση και επιστρέφεται το μίσθωμα που καταβλήθηκε για τα χρόνια 

που δεν έγινε η χρήση του κτήματος. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται το μίσθωμα. 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Σε περίπτωση επέλευσης θανάτου ή αφάνειας του μισθωτή, στην θέση του υπεισέρχονται οι νόμιμοι 

κληρονόμοι του εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν γραπτώς σε διάστημα ενός μήνα από την ημέρα του 

θανάτου. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης υπάρξει αίτηση από τον μισθωτή για μεταβίβαση της 

σύμβασης σε άλλο πρόσωπο είτε λόγω μεταβίβασης δικαιωμάτων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε η 

σύμβαση θα λύεται και το μίσθιο θα επαναδημοπρατείται με τιμή εκκίνησης το ποσό της μίσθωσης και σε 

περίπτωση προσφοράς επί το έλαττον η διαφορά θα καλύπτεται από τον παλαιό μισθωτή και τον εγγυητή του. 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται την λύση της σύμβασης που απαγγέλλεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και την έκπτωση του μισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 28ο 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί από τον λόγο ότι 

κηρύχθηκε έκπτωτος ο μισθωτής.                                                   

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Ο Δήμος εκμισθώνει τα αγροτεμάχια για καλλιέργεια ανεξαρτήτως αν θεωρηθούν επιλέξιμες εκτάσεις ή 

όχι και καμία ευθύνη φέρει για την επιλεξιμότητά τους ή μη.  Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος αν 

προκύψει πρόβλημα με την είσπραξη  ή  μη της επιδότησης από τον παραγωγό και η Υπηρεσία θα 

προβεί στην βεβαίωση, είσπραξη και την επιβολή των προσαυξήσεων των μισθωμάτων σύμφωνα με το 

Νόμο. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με αγροτεμάχια που τυχόν είναι εμπλεκόμενα με δασικές 

εκτάσεις ή βοσκότοποι και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα 

λύεται η σύμβαση και το μίσθωμα αν έχει βεβαιωθεί θα διαγράφεται αν όχι θα παραλείπεται η 

βεβαίωσή του.   

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Μη ανάρτηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο TAXISNET για τα αγροτεμάχια που δεν έχουν εξοφλήσει 

την πρώτη δόση μίσθωσης και την βεβαίωση και είσπραξη του επιβαλλόμενου πρόστιμου λόγω μη έγκαιρης 

ανάρτησης του μισθωτηρίου, που θα επιβληθεί στον Δήμο, ποσού 100,00 ευρώ στον μισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο 

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στο αγροτεμάχιο που θα εκμισθωθεί.  

 

Η δημοπρασία διενεργείται υπό τους περιορισμούς του άρθρου 195 Ν. 3463/2006.  

 

Προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, στις δημοπρασίες οι συμμετέχοντες μαζί με τους εγγυητές τους είναι απαραίτητο 

για την συμμετοχή τους να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, η να έχουν 

νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο, ή να έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ για κορωνοϊό COVID-19 (rapid 

test) των τελευταίων 24 ωρών.  

 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες θα διενεργηθούν με τους ίδιους όρους. 

 

Περίληψη της διακήρυξης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα του Δημαρχείου στη Νίκαια, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ www.kileler.gov.gr  

 

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ 2413507237 & 

2413507216                  

Νίκαια 30 Δεκεμβρίου 2021 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
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