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Φλώρινα

13 - 12 - 2017

Αριθ. Πρωτ. 24941/219572

∆ ΙΑΚΗΡΥ ΞΗ ΠΛΕΙΟ ∆ Ο Τ ΙΚΗΣ ∆ ΗΜ Ο ΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΑΡΑΧΩ ΡΗΣΗ ΚΑΤ Α ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤ Ο Υ Μ Ε Τ ΙΜ ΗΜ Α ΕΜ ΒΑ∆ Ο Υ 3.950 Τ .Μ .
ΣΤ Ο ΑΓΡΟ ΚΤ ΗΜ Α « ΑΝΤ ΙΓΟ ΝΟ » Τ ΗΣ Π. Ε. ΦΛΩ ΡΙΝΑΣ ΣΥ Μ ΦΩΝΑ Μ Ε Τ ΙΣ ∆ ΙΑΤ ΑΞΕΙΣ
Τ Ο Υ Ν.4061/2012

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 146/27-12-2010 «περί Οργανισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
Α΄/239/27-12-2010)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 « ∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων – Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4384/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δηµοπρασίας).
5. Την αριθµ. 156260/17996/6-9-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας

περί «Συγκρότησης

Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Π. Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας» (Α∆Α 7ΥΥ67ΛΨ-Θ6Κ).
6. Την αριθ. 998/46581/7-4-2014 (Α∆Α:ΒΙ0ΒΒ-2ΦΑ) (ΦΕΚ.953/τ.Β΄/15-4-2014) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα « Αναπροσαρµογή ετησίου τιµήµατος χρήσης ακινήτου»
7. Την µε αριθ. οικ.8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας για την « Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων , ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους
Τµηµάτων».
8. Την µε αριθ. 9 /2017 απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης µε την οποία:
(α) γνωµοδότησε υπέρ της δηµοπράτησης για την παραχώρηση κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, και
διάρκεια µίσθωσης είκοσι πέντε (25) ετών, τµήµατος του αριθ. 1122 ακινήτου εκτάσεως 3.950 τ.µ.
,αναδασµού έτους 1970.
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(β) καθορίστηκε ως ελάχιστο όριο προσφοράς της αξίας των παραπάνω προς εκµίσθωση ακινήτου το
ποσό των ∆εκαοκτώ ευρώ (18,00 €) το στρέµµα και συνολικά Εβδοµήντα Ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(71,10 € ) το έτος.
9. Την από 2-12-2013 αίτηση του Πατµάνογλου Αναστασίου του Ιωάννη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση µε τίµηµα του παρακάτω ακινήτου του
οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ασκείται από την
Περιφέρεια, µε σκοπό την γεωργική χρήση στο Αγρόκτηµα ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ και συγκεκριµένα:
1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου
Τµήµα από το αριθ. 1122 ακίνητο αναδασµού έτους 1970 εµβαδού 3.950 τ.µ. Αγροκτήµατος
Αντιγόνου,

όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του ιδιώτη

Πολιτικού Μηχανικού

ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλία το οποίο έχει ελεγχθεί από το τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας και όπως αναρτήθηκε στην σελίδα
του ΥΠ.Α.Α.Τ.(http://www.minagric.gr/index.php/el#δηµοπρασίες).

2. Χρόνος (ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διενέργειας της δηµοπρασίας
Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και
ο

Αναδασµού της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Φλώρινας στον 5 όροφο θα
είναι φανερή και προφορική σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται
από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Π. Ε. Φλώρινας, την 23-01-2018 ηµέρα
Τρίτη µε ώρα έναρξης 10:30΄ π.µ. και ώρα λήξης 10:45΄ π.µ. .
3. Τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος
Η τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος για την µίσθωση της προαναφερόµενης έκτασης, ορίζεται
σε ∆εκαοκτώ ευρώ (18,00 €) το στρέµµα και συνολικά στο ποσό των Εβδοµήντα Ενός ευρώ και ∆έκα
λεπτών (71,10 €) ετησίως, όπως ορίσθηκε µε την αριθµ. 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης
και Επίλυσης ∆ιαφορών της Π. Ε. Φλώρινας.
4. Τόπος και χρόνος καταβολής του τιµήµατος – Σταδιακή αναπροσαρµογή του τιµήµατος (άρθρο
9 του Ν. 4061/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 998/46581/07-04-2014 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 953Β΄/15-04-2014).
α.

Το τίµηµα καταβάλλεται ετησίως εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση της

παραχώρησης του ακινήτου, αποτελεί έσοδο κατά 50% του ∆ηµοσίου στον ΚΑΕ 3426 και κατά 50% της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σε τραπεζικό λογαριασµό. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκοµίζει το
παράβολο εξόφλησης του τιµήµατος χρήσης στο Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Φλώρινας , µέσα στην παραπάνω τρίµηνη
προθεσµία.
β. Για τα δύο πρώτα µισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρξει αναπροσαρµογή
του τιµήµατος. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρµογή του
τιµήµατος ορίζεται ανά µισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε την µεταβολή του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου
έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
γ. Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο πλειοδότης.

2

ΑΔΑ: ΨΚ0Α7ΛΨ-7ΣΥ
5. ∆ιάρκεια παραχώρησης της χρήσης
Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη µε δυνατότητα παράτασης µέχρι
άλλα δέκα (10) χρόνια.
10. Εγγυήσεις
α. Για την συµµετοχή στην δηµοπρασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε συµµετέχοντα εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένου Πιστωτικού Ιδρύµατος γραµµένη στα Ελληνικά Επτά ευρώ (7,00 €), δηλαδή ποσοστό
10% επί του ορίου προσφοράς.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνοµα, το επώνυµο
και το όνοµα πατρός του συµµετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυµία της εταιρείας, τον
πλήρη τίτλο παραχώρησης , ο οποίος είναι « Παραχώρηση τµήµατος του αριθ. 1122 ∆ιαθεσίµου
τεµαχίου έκτασης 3.950 τ.µ.

Σ.∆.

έτους 1973 Αγροκτήµατος ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ,

προοριζόµενo να

εκµισθωθεί για γεωργική χρήση ».
β.

Μετά την έκδοση απόφασης παραχώρησης του ακινήτου ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την

εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε άλλη, ποσού ίσου µε το 10% του επιτευχθέντος τιµήµατος, ως
εγγύηση για την καταβολή του τιµήµατος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4061/12. Για τους λοιπούς υποψηφίους η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
7. Πλειοδότες
α.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αµέσως στην

Επιτροπή ∆ηµοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρηµένου από δηµόσια
υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.
β.

∆εν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία δηµόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και

υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται η
προσκόµιση Υπεύθυνης δήλωσης , σαν δικαιολογητικού για την συµµετοχή στην ∆ηµοπρασία.
γ.

Για τον αποκλεισµό κάποιου από την δηµοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που

προσαρτάται στα πρακτικά της ∆ηµοπρασίας.
8. Υπογραφή πρακτικών
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής που την
διενήργησε και τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί
να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται σε βάρος του αναπληστειριασµός σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012.
9. Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή ∆ηµοπρασίας, οι δε προσφορές των
συµµετεχόντων απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαµβάνει µεγαλοφώνως και τις
αναγράφει στα πρακτικά κατά σειρά, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
10. Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις;
α. Όταν αποβεί άκαρπη λόγω µη εµφάνισης πλειοδοτών, ή λόγω µε επίτευξης του τιµήµατος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η τιµή εκκίνησης - ελάχιστης προσφοράς - δεν µπορεί
να είναι χαµηλότερη από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιµής εκκίνησης.
β. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.
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γ.

Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά µετά την κατακύρωση. Στην

περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος
υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ηµοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιµής κατακύρωσης, Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην
οικεία ∆. Ο. Υ. ως έσοδο του ∆ηµοσίου.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τµήµα Εφαρµογής- Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ,
Ψηφιοποίησης ∆εδοµένων & Μέριµνας
∆εστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Τ. Κ. 111 43
ΑΘΗΝΑ
(για την δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. µέσω email: a381u056@minagric.gr

2.

Γραφείο Τύπου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
(για την δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της µέσω email: info@florina.pdm.gov.gr

3.

∆ήµο Αµυνταίου (στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο)
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
(για την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της τοπικής κοινότητας )

4.

Μέλη της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών
(για την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από τον Γραµµατέα της Επιτροπής
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