ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805
(Αριθµός πρακτικού 26)
Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ.
Ν.∆ηµόπουλο Πρόεδρο, Κλάδο Βασίλη Αντιπρόεδρο, Γιαλιτάκη Νικόλαο, ∆αγκωνάκη
Ευστράτιο, Κυπραίο Ανδρέα, Καµπιτάκη Κων/νο, Στειακάκη Γεώργιο, Σπιθούρη Βασίλη,
Συντυχάκη Εµµανουήλ και Σχοιναράκη Αγγελική.
Aπόντος του κ.Κασαπάκη Μιχάλη.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 23/11/2012 ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00.
Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ.180453/19.11.2012 πρόσκληση του
κ.Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραµµατείς της επιτροπής υπάλληλοι του ∆ήµου Μαρία
Σφακιανάκη και Στέλλα Πιλάτου.
Η Οικονοµική Επιτροπή βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση
ΘΕΜΑ 19ο: «Επικύρωση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτικού
ακινήτου, ελαιοφύτου του ∆ήµου Ηρακλείου, που βρίσκεται στην περιοχή Μέσα
Καρτερού (Μετόχι Γρυλλιωνάκη ) ».
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής τη µε χρονολογία 23-11-2012
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Π.∆.270/81, του Π.∆.34/95 και του
Ν.2741/99 σας θέτουµε υπόψη τα εξής:
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με την µε αριθµ. 881/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου,
αποφασίστηκε η εκµίσθωση µε δηµοπρασία αγροτικού ακινήτου, (ελαιόφυτου), που
βρίσκεται στην περιοχή Μέσα Καρτερού (Μετόχι Γρυλλιωνάκη), ήτοι ακίνητο συνολικής
έκτασης εβδοµήντα τεσσάρων (74) στρεµµάτων, το οποίο περιλαµβάνει 1.300 ελαιόδεντρα.
Μετά την λήψη της υπ’ αρ. 760/2-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
«Ψήφιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτικού ακινήτου,
ελαιόφυτου του ∆ήµου Ηρακλείου, που βρίσκεται στην περιοχή Μέσα Καρτερού (Μετόχι
Γρυλλιωνάκη) – επικύρωση πρακτικών άγονων δηµοπρασιών - ψήφιση διάθεσης πίστωσης»
πραγµατοποιήθηκε στις 16-11-2012 η σχετική ∆ηµοπρασία και σύµφωνα µε το πρακτικό της
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών της ιδίας ηµέρας αυτή αποφάσισε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών
και των δύο ενδιαφεροµένων την ακύρωση του διαγωνισµού και επανάληψη αυτού.
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω προτείνουµε:
α) να επικυρώσετε το πρακτικό ανοίγµατος των φακέλων και καταγραφής των
προσφορών που υποβλήθηκαν για την εκµίσθωση του αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται
στην περιοχή Μέσα Καρτερού (Μετόχι Γρυλλιωνάκη) και
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β) να ορίσετε την επανάληψη της δηµοπρασίας εκµίσθωσης αγροτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην περιοχή Μέσα Καρτερού (Μετόχι Γρυλλιωνάκη) µε τους ίδιους όρους της
διακήρυξης όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην µε αρ. 760/2012 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής και επαναλαµβάνονται κατωτέρω:
«ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
διακηρύσσει ότι:
Εκτίθενται στις

, ηµέρα

και ώρα από

µέχρι

στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Ηρακλείου που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 και
που εµπίπτει στις σχετικές προβλέψεις του ΑΚ και του Ν.3463/2006, σε φανερή προφορική
πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση αγροτικού ακινήτου, ελαιόφυτου, βάσει της µε
αρ. 881/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (υπ’ αρ. πρωτ. 605/1-2-2012 Εγκριτική
Αποφ. Περιφέρειας Κρήτης), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μέσα Καρτερού – Μετόχι
Γρυλιωνάκη, ανήκει κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή στον ∆ήµο Ηρακλείου, είναι
συνολικής έκτασης 74,00 στρεµµάτων και περιλαµβάνει 1.300 ελαιόδεντρα.
Αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, θα επαναληφθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο
195 του Ν. 3463/06 µε τους ίδιους όρους συµµετοχής σε αυτήν και µε τις ίδιες σχετικές µε
αυτήν υποχρεώσεις που συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή όρων
και υποχρεώσεων στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα άρθρα 1-18.
Άρθρο 1. - Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασία.
Για να γίνει δεκτό από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Ηρακλείου
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη δηµοπρασία πρέπει απαραιτήτως:
α) Να έχει την ιδιότητα του δηµότη ∆ήµου Ηρακλείου ή αντίστοιχα προκειµένου περί
νοµικού προσώπου έδρα το ∆ήµο Ηρακλείου, γεγονός που θα αποδειχθεί µε την
προσκόµισης βεβαίωση εντοπιότητας από την Υπηρεσία του ∆ηµοτολογίου ή αντίστοιχα
αντιγράφου καταστατικού.
β) Να προσκοµίσει δηµοτική ενηµερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ήµο
Ηρακλείου οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία και φορολογική ενηµερότητα στην
οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ηµόσιο οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία.
γ) Να καταθέσει ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας για τη
συµµετοχή του στη δηµοπρασία ποσού ίσου προς το ένα δέκατο του ως ελαχίστου ορίου
της πρώτης προσφοράς ετησίου µισθώµατος οριζοµένου στο άρθρο 3 αυτής της
διακήρυξης ήτοι ποσού εγγύησης τριακοσίων ενενήντα (390,00) € (ετήσιο µίσθωµα δια
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δέκα). Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή
πρέπει να συµφωνούν απολύτως µε τα πραγµατικά προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη.
Οι εγγυητικές επιστολές που κατά τα προαναφερθέντα θα κατατεθούν από τους
πλειοδότες, θα επιστραφούν σ’ αυτούς εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη η
οποία θα παραµείνει στον ∆ήµο Ηρακλείου µέχρι την οριστική κατακύρωση σ’ αυτόν
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή από αυτόν και τον ∆ήµο
Ηρακλείου του σχετικού µισθωτηρίου εγγράφου οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα
αντικατασταθεί µε άλλη, για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της
συµβάσεως της µισθώσεως, συµπεριλαµβανοµένου του όρου της έγκαιρης καταβολής
ολοκλήρου του µισθώµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7, ποσού ίσου προς το ένα
δέκατο του ετησίου µισθώµατος που θα έχει διαµορφωθεί κατά τη δηµοπρασία.
δ) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος υποχρεούται να καταθέσει στο ∆ήµο
Ηρακλείου: 1) δηµοτική ενηµερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ήµο
Ηρακλείου οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία και 2) φορολογική ενηµερότητα
στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ηµόσιο οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε
αιτία. Ο εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη θα συνυπογράψει το πρακτικό δηµοπρασίας
καθώς και µετά την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας, το σχετικό µισθωτήριο έγγραφο και θα είναι αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος µε το µισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των
όρων της συµβάσεως µισθώσεως, συµπεριλαµβανοµένου του όρου της έγκαιρης
καταβολής ολοκλήρου του µισθώµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7.
ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή
δηµοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό
αυτό νόµιµο πληρεξούσιο (όχι εξουσιοδότηση).
στ) Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
ζ) Αν λάβει µέρος στη δηµοπρασία παλιός µισθωτής ο οποίος δεν ήταν αξιόπιστος ή
εµπρόθεσµος ή άλλως ήταν υπερήµερος στις υποχρεώσεις του προς το ∆ήµο, δεν θα γίνει
δεκτός στη δηµοπρασία.
Άρθρο 2. - ∆ηµοσίευση της διακήρυξης.
Η παρούσα διακήρυξη δηµοπρασίας και συγγραφή των όρων συµµετοχής σε αυτήν και
των σχετικών µε αυτήν υποχρεώσεων θα δηµοσιευτεί στον τοπικό τύπο.
Άρθρο 3. - Όριο πρώτης προσφοράς.
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Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετησίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό
των τριών (3,00) € ανά ελαιόδεντρο για καθένα των τεσσάρων ετών της µίσθωσης και
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
Άρθρο 4. - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας
Τα πρακτικά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της
Οικονοµικής Επιτροπής και της Περιφερειακής ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση µη
εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης.
Άρθρο 5. - Υπογραφή της σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει µε αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και την
κατακύρωση του αποτελέσµατός της σ’ αυτόν, να προσέλθει στον ∆ήµο Ηρακλείου
µαζί µε τον εγγυητή του, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, για την
υπογραφή της µισθωτικής συµβάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος
και η εγγυητική επιστολή που θα έχει καταθέσει θα παραµείνει υπέρ του ιδιοκτήτου
λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα γίνει και αναπλειστηριασµός σε βάρος του
ευθυνόµενου για την επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ του
µισθώµατος που θα έχει επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία και εκείνου που θα
επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασµό.
Άρθρο 6. - ∆ιάρκεια της µισθώσεως.
Η µίσθωση θα αρχίζει την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και
θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη (αρ.634 Α.Κ.).
Άρθρο 7. - Τόπος και χρόνος καταβολής του µισθώµατος.
Το πρώτο µίσθωµα θα καταβληθεί µε την υπογραφή της σύµβασης. Τα
υπόλοιπα µισθώµατα θα καταβάλλονται την ίδια ηµεροµηνία κάθε έτος χωρίς καµιά
ειδοποίηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής και ενός µόνο µισθώµατος ο
µισθωτής θα υποστεί τις συνέπειες σύµφωνα µε το νόµο. Το µισθωτή βαρύνουν
ολόκληρο το χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. που θα καταβάλλονται µαζί µε το µίσθωµα.
Αν ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει δικαίωµα επιδότησης, την επιδότηση θα λαµβάνει ο
µισθωτής. Σε περίπτωση µη λήψης επιδότησης ο µισθωτής δεν δικαιούται
αποζηµίωσης και η µίσθωση συνεχίζεται κανονικά µε τους ίδιους όρους.
Άρθρο 8. - Μείωση του µισθώµατος
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Μείωση του µισθώµατος δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο ακόµη και σε
περίπτωση µερικής ή και ολικής καταστροφής της εσοδείας οφειλοµένης σε
οποιασδήποτε µορφής θεοµηνία ή ανώτερη βία.
Άρθρο 9. - Πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα.
Ο εκµισθωτής δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση απέναντι στον µισθωτή για τυχόν
πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του αγροτικού ακινήτου θεωρουµένης γνωστής
στον µισθωτή τόσο της πραγµατικής όσο και της νοµικής καταστάσεως αυτού του
ακινήτου.
Άρθρο 10.-Προστασία του ακινήτου.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προστατεύει τόσο µε τις προσήκουσες
αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σ’ αυτόν, όσο και µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο
τρόπο, το αγροτικό ακίνητο από οποιανδήποτε προσβολή οποιουδήποτε δικαιώµατος
του ∆ήµου Ηρακλείου σε αυτό από οποιονδήποτε τρίτο είτε µε αυτή την προσβολή
προσβάλλεται ταυτοχρόνως και δικό του δικαίωµα, που απορρέει από τη σύµβαση
µισθώσεως ή γενικότερα

από το νόµο, είτε όχι, διαφορετικά θα ευθύνεται σε

αποζηµίωση. Ο µισθωτής είναι επίσης υποχρεωµένος σε κάθε τέτοια περίπτωση
προσβολής να ενηµερώσει σχετικώς το ∆ήµο Ηρακλείου εγγράφως, διαφορετικά και
σ’ αυτή την περίπτωση, θα ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 11 .-Χρήση του ακινήτου.
Το αγροτικό ακίνητο επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από το µισθωτή σύµφωνα
µε τον προορισµό του και µόνο, δηλαδή ως ελαιόφυτο. Κάθε άλλη χρήση µη
σύµφωνη µε αυτόν τον προορισµό του απαγορεύεται.
Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση του αγροτικού ακινήτου για την
πραγµατοποίηση σε αυτό οποιουδήποτε είδους οικοδοµικών εργασιών καθώς και για
την διατήρηση ή βόσκηση ζώων σε αυτό, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει ποινική ρήτρα
ποσού 5.000 € σε κάθε παράβαση.
Όταν η ∆ηµοτική Αστυνοµία προβεί σε έλεγχο και επαναλαµβάνεται η
παράβαση, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες της έξωσης και η λύση της σύµβασης.
Πραγµατοποίηση ή εγκατάσταση σε αυτό το αγροτικό ακίνητο κατασκευών
επωφελών γι’ αυτό, απαραιτήτως δε και συµφώνως µε τον προορισµό του, όπως για
παράδειγµα συστήµατα άρδευσης µε σωλήνες κ.λ.π είναι δυνατή µόνο υπό τις
προϋποθέσεις και τους όρους και µε τις συνέπειες του εποµένου άρθρου περί
αναγκαίων και απαραιτήτων µεταβολών της κατάστασης του αγροτικού ακινήτου.
Άρθρο 12.- Συντήρηση του αγροτικού ακινήτου.
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Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συντηρεί το αγροτικό ακίνητο διατηρώντας
το πάντοτε σε καλή κατάσταση χωρίς να έχει το δικαίωµα να κάµει καµιά µεταβολή
στη χρήση ή στην κατάστασή του.
Για κάθε αναγκαία και απαραίτητη µεταβολή της κατάστασης του αγροτικού
ακινήτου ο µισθωτής πρέπει προηγουµένως να ζητήσει και να λάβει έγγραφη άδεια
από το ∆ήµο Ηρακλείου. Οι σχετικές εργασίες σ’ αυτήν την περίπτωση θα γίνουν µε
την επίβλεψη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου η οποία θα έχει το
δικαίωµα να εµποδίσει κάθε επιβλαβή για το αγροτικό ακίνητο ή κακότεχνη εργασία.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο µισθωτής κάµει τέτοιες εργασίες χωρίς την
παραπάνω έγγραφη άδεια, αυτό συνιστά λόγο έξωσής του.
Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν θα βαρύνουν τον µισθωτή και θα
παραµείνουν σε όφελος του αγροτικού ακινήτου µετά τη λήξη της µίσθωσης χωρίς ο
µισθωτής να έχει δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Άρθρο 13 .-Καλλιέργεια του αγροτικού ακινήτου.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να καλλιεργεί κάθε καλλιεργητική περίοδο µε
αποκλειστικώς δικά του έξοδα το αγροτικό ακίνητο εφαρµόζοντας κάθε πρόσφορη
και δοκιµασµένη σύγχρονη καλλιεργητική µέθοδο (π.χ. κλάδεµα, σκάψιµο, λίπανση
κ.λ.π.). Κάθε παράλειψη αυτής της υποχρέωσης θα έχει ως συνέπεια για τον µισθωτή
την απώλεια του δικαιώµατος συγκοµιδής οποιουδήποτε προϊόντος από αυτό το
ακίνητο, την υποχρέωσή του για αποζηµίωση του ∆ήµου Ηρακλείου και την κήρυξή
του ως έκπτωτου µε όλες τις λόγω αυτού του γεγονότος συνέπειες σε βάρος του
σύµφωνα µε τα ειδικότερα στο άρθρο 15 οριζόµενα.
Η καλλιέργεια όσον αφορά τις ελιές και τον αγρό πρέπει να γίνεται µε
επιµέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν φθορές σε αυτό και
στα ελαιόδενδρα που υπάρχουν σε αυτό. Ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή πρέπει να
καταβάλλει ο µισθωτής κατά τη συλλογή του ελαιοκάρπου η οποία πρέπει να γίνεται
µε παράλληλη φροντίδα για την κατά το δυνατόν προστασία των ελαιοδένδρων .
Κοπή ή εκρίζωση ελαιοδένδρων απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση .
Αντιθέτως φύτευση νέων ελαιοδένδρων είναι δυνατή µόνο υπό τις
προϋποθέσεις και τους όρους και µε τις συνέπειες του προηγουµένου άρθρου περί
αναγκαίων και απαραιτήτων µεταβολών της κατάστασης του αγροτικού ακινήτου.
Άρθρο 14. - Απαγορεύσεις.
Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και υπεκµίσθωση ή για
οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
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απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου για τη χρήση αυτού του
ακινήτου.
Άρθρο 15. - Έκπτωση του µισθωτή
Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου αυτής της σύµβασης αποτελεί λόγο έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του εκµισθωτή κατάπτωση λόγω ποινικής
ρήτρας και την αποβολή του από το αγροτικό ακίνητο χωρίς δικαστική παρέµβαση
και τη διενέργεια αναπλειστηριασµού σε βάρος του ευθυνόµενου για την επί έλασσον
διαφορά που µπορεί να προκύψει, µεταξύ του τρέχοντος µισθώµατος και εκείνου που
θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασµό.
Άρθρο 16. - Λήξη της µίσθωσης.
Κατά τη λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να αποδώσει το
αγροτικό ακίνητο τουλάχιστο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε
υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
Ηρακλείου. Η παράδοση του εν λόγω ακινήτου θα θεωρείται ότι έγινε µετά την
υπογραφή του εν λόγω πρωτοκόλλου.
Ο µισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει το αγροτικό ακίνητο, να αποκαταστήσει µε
έξοδά του τις βλάβες και τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί σ’ αυτό από
υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ’ αυτόν για
αποκατάσταση η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου. Ο ∆ήµος Ηρακλείου θα
παραλάβει το εν λόγω ακίνητο µετά από την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και
φθορών.
Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω βλαβών και φθορών θα
θεωρείται ότι ο µισθωτής κατέχει το αγροτικό ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες
που θα προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε ζηµιά του.
Άρθρο 17 .- Μονοµερής λύση της σύµβασης
Ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως
σε περίπτωση ιδιοχρήσεως ή πωλήσεως µε έγγραφη καταγγελία που πρέπει να
επιδοθεί στον µισθωτή δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη του µισθωτικού
έτους.
Άρθρο 18. - ∆ιάφορες υποχρεώσεις του µισθωτή.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας στον τύπο, το
χαρτόσηµο και κάθε δηµόσιος ή δηµοτικός φόρος, τέλος, ή δικαίωµα βαρύνουν τον
µισθωτή ».
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα µέλη της επιτροπής ότι το θέµα εισάγεται για
συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης ως κατεπείγον & ζήτησε από την επιτροπή να
αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι.
Τα µέλη της επιτροπής οµόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον
εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η εισήγηση της υπηρεσίας έγινε δεκτή από τα µέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια ο
κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τη µε χρονολογία 23-11-2012 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου.
2. Την µε αριθµό 760/2012 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι για τη
διενέργεια της δηµοπρασίας.
3. Την αριθ.881/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
αποφασίστηκε η εκµίσθωση του εν λόγω αγροτικού ακινήτου µε δηµοπρασία.
4. Το µε χρονολογία 16-11-2012 πρακτικό της δηµοπρασίας, η οποία απέβη άγονη.
5. Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/06, του
Π.∆ 270/81, του Π.∆ 34/95 και του Ν.2741/99
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Επικυρώνει το πρακτικό της δηµοπρασίας που έγινε στις 16/11/2012 για την ενοικίαση
αγροτικού ακινήτου, ελαιοφύτου, του ∆ήµου Ηρακλείου, που βρίσκεται στην περιοχή
Μέσα Καρτερού (Μετόχι Γρυλλιωνάκη ) και η οποία κρίθηκε άγονη λόγω ελλιπών
δικαιολογητικών και των δύο συµµετεχόντων.
Β. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους που ψηφίστηκαν µε την
αριθ.760/2012 απόφασή της .Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για ∆ηµοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 29/11/2012
Η Γραµµατέας

