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ΘΕΜΑ : «Εκµίσθωση εκτάσεων του ∆ηµοσίου (Ζώνες Έργου) σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για 

καλλιέργεια» 
 
 

Σε εφαρµογή της µε αριθ. 278449(481)/14-5-2021 (Α∆Α: 93Ν77ΛΛ-Φ∆9) απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, για την 

καλλιεργητική περίοδο 2021-22 να καταθέσουν εφόσον το επιθυµούν, αίτηση για συµµετοχή στη 

διαδικασία εκµίσθωσης εκτάσεων στις ζώνες έργου της Π.Ε. Σερρών. 
 
Η ανακοίνωση αφορά µόνο στις Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες που διαθέτουν Ζώνη Έργου. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωρινής διανοµής είναι οι 

διαθέσιµες καλλιεργήσιµες εκτάσεις αυτής να µην επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση 

αντιπληµµυρικών έργων από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών. 

Η εκµίσθωση αφορά µόνο την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022 αρχίζοντας από την 

έκδοση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη και λήγει µε το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 

(συγκοµιδή των προϊόντων) και το τίµηµα που θα επιβληθεί στους δικαιούχους θα είναι πέντε ευρώ 

(5€) το στρέµµα.  

 

Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι δικαιούχοι και θα υπολογιστεί ο κλήρος 

τους είναι τα εξής: 
 

1. Η µόνιµη κατοικία, θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προς διάθεση αγροκτήµατος.  

2. Η ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη  

3. Οι συνολικές ιδιόκτητες εκτάσεις της οικογένειας (πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας) έως και τα 

80 στρέµµατα δεν µειώνουν τον δικαιούµενο κλήρο, αλλά:  

i. Για ιδιοκτησία από 81 -150 στρ. µειώνεται ο δικαιούµενος κλήρος κατά 50%.  

ii. Μηδενίζεται ο δικαιούµενος κλήρος για όσους διαθέτουν ιδιοκτησία ίση ή µεγαλύτερη 

από 151 στρέµµατα.  



4. Στην περίπτωση έγγαµων υποψηφίων µόνο ο ένας εκ των δύο συζύγων µπορεί να κριθεί 

δικαιούχος της παρούσας διανοµής. 

5. Από την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων αποκλείεται όποιος ο ίδιος ή η σύζυγός του 
επωφελείται  µίσθωσης µε χαµηλό τίµηµα (άρθρο 7 του νόµου 4061/2021).  

 

Για την απόδειξη πλήρωσης των ανωτέρω κριτηρίων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας να καταθέσουν µαζί µε την αίτησή τους τα εξής 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

1 Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας από τον οικείο δήµο.  

2 Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη  

3 Την πρώτη µόνο σελίδα από το Έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης 

4 Ε9, ή εκτύπωση από το taxisnet της Περιουσιακής Κατάστασης (των ακινήτων) και για τους 
δύο συζύγους έστω και αν είναι µηδενικό. 

 

Την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων όσο και για 

την σωστή, πλήρη και εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων έχουν οι ενδιαφερόµενοι. 

 
Λόγω της υγειονοµικής κατάστασης που έχει προκύψει από την επιδηµία του covid19 αλλά και για 

την µικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των αιτούντων η συγκέντρωση των αιτήσεων µε τα 

δικαιολογητικά θα γίνει στους ∆ήµους και κατόπιν αυτές θα διαβιβαστούν µαζικά στο Τµήµα 

Πολιτικής Γης της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται αντίστοιχα: 

 
• για τον δήµο Αµφίπολης  28-5-2021, 

• για τον δήµο Βισαλτίας   4-6-2021, 

• για τον δήµο Εµµανουήλ Παππά   11-6-2021, 

• για τον δήµο Ηράκλειας  18-6-2021, 

• για τον δήµο Νέας Ζίχνης   25-6-2021, 

• για τον δήµο Σερρών   2-7-2021 και  

• για τον δήµο Σιντικής   9-7-2021. 

 

Οι ∆ήµοι, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλούνται να 

µεριµνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στα Γραφεία των Κοινοτήτων ευθύνης του και 

να δώσουν την µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα µε κάθε µέσο που διαθέτουν λόγω του µεγάλου 

αριθµού των ενδιαφερόµενων δηµοτών τους. 



 

Σηµειώνεται ότι στις εκµισθούµενες εκτάσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο η 

καλλιέργεια φυτών ετήσιου κύκλου και ότι δεν παρέχεται το δικαίωµα λήψης αποζηµίωσης 

στην περίπτωση που κατακλυσθούν από νερά ή θιγούν κατά την εκτέλεση έργων κοινής 

ωφέλειας. 

 

Ο Εισηγητής 

 

Π. Θεολογίδης 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ 
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 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ 

1. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ Κωνσταντίνου Κιορπέ 22 62041 

2. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΗΡΩΩΝ 2 62200 

3. ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟ ∆ηµαρχείο 62046 

4. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Πλατεία Μπακογιάννη 2 62400 

5. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ∆ηµαρχείο 62042 

6. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Κ. Καραµανλή 1 62122 

7. ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 34 62300 
 


