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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6- 2010).
2.Το Π.Δ. 133/2010 “ Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.81320+77909/01-12-2016 απόφαση
Γεν. Γραμ. Απ/νης Δ/κησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302,τ Β΄/30-12-2016).
3.Την  με  αριθμ.  Οικ.30197(392)/27-01-2017  (ΦΕΚ  229/1-2-2017).  απόφαση  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  ΠΚΜ  στους
Αντιπεριφερειάρχες της ΠΚΜ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων  πράξεων  ''ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ''  στον  Προϊστάμενο  Της  Γενικής  Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ.
4.Την με αριθμ.οικ.41154(2398) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
5.Τις  διατάξεις  του  Ν.4061/2012  (ΦΕΚ66Α/22-3-2012),  όπως  ισχύει,  και  ειδικότερα  τα  άρθρα
1,2,4,8,9,10, και 11.
6.Την υπ΄αρίθμ.  998/46581/2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων
(ΦΕΚ 953/15-4-2014).
7.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Τ.Α./22-3-2012) οι οποίες αντι-
καταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν.4235/14 με τις οποίες ορίζονται ότι:
"Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας,
στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης».
8.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Τ.Α./22-3-2012) οι οποίες
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν.4235/14 με τις οποίες ορίζονται ότι:
"Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας,
στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό
σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης».
9.Τις διατάξεις του άρθρου 8 που αφορά τη χρονική διάρκεια παραχώρησης της εκμίσθωσης που
ορίζεται: «Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 4,
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ορίζεται από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα
δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της
25ετίας,  μόνο για επενδυτικούς σκοπούς,  με την προϋπόθεση ότι  η διάρκεια της παραχώρησης
απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή
πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη».
10.Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Τ.Α./22-3-2012) όπως αυτή
αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  37  του  Ν.4235/14  με  την  οποία  ορίζεται  ότι:  1.Τo  τίμημα  της
παραχώρησης της χρήσης το οποίο καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που
ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά
50% του Δημόσιου στον παλαιό κωδικό (Κ.Α.Ε 3426) ο οποίος άλλαξε και έγινε 1530289001 και
κατά  50%  των  οικείων  Περιφερειών  στον  (Κ.Α.Ε.  64051).  2.  Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να
προσκομίζει  το  παράβολο  εξόφλησης  του τιμήματος  χρήσης  στη  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης  του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  αν η απόφαση παραχώρησης  της χρήσης έχει
εκδοθεί  από  τον  Υπουργό,  ή  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  οικείας  Περιφέρειας,  αν  η  απόφαση
παραχώρησης έχει εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική
προθεσμία, το αρμόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης της χρήσης. Ο χρήστης οφείλει
να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της ανάκλησης της
πράξης  παραχώρησης.  Αν  δεν  εγκαταλείψει  το ακίνητο,  το όργανο  που εξέδωσε την απόφαση
παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 για την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων».
11.Τις  διατάξεις  των παραγράφων 1  έως 9 του άρθρου  11 για  τους  όρους παραχώρησης  της
χρήσης.
12.Το από 5-12-2018 πρακτικό δημοπρασίας με το οποίο η πλειοδότρια προσέφερε τίμημα εκατόν
δέκα ευρώ (110) €
13.Την υπ’αριθμ. 6674/08-05-2017 αίτηση της Κυζίρογλου Δέσποινα με ΑΦΜ 055769987,
Δ.Ο.Υ. Κατερίνης  για την  παραχώρηση κατά χρήση για χρονική διάρκεια   για είκοσι (25)
έτη,  έναντι  τιμήματος,  τμήμα  του  υπ’αριθ.  194γ τεμαχίου  έκτασης  4.060,00  τμ, του
αγροκτήματος  Νέου  Κεραμιδίου  του δήμου  Κατερίνης της  Π.Ε  Πιερίας  με  σκοπό  την
δεντροφύτευση ελαίων.
14.Το υπ’ αριθμ. 3060/04-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πιερίας, σύμφωνα με το οποίο η
προς παραχώρηση έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
15.Το  υπ’  αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΙΕ/223126/144491/1804/04-07-2017 έγγραφο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω περιοχή “βρίσκεται εκτός
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου”,  με την παρατήρηση ότι  “το παρόν έγγραφο δεν έχει  θέση
άδειας εκσκαφής ή οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας”.
16.Το υπ' αριθμ. 4155/26-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας.'
17.Το υπ' αριθμ. ΑΠΑ/9701/20-06-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών  Περιουσιών,  σύμφωνα  με  το  οποίο  το  εν  λόγω τεμάχιο  δεν  εμπίπτει  σε  αιγιαλό,
παραλία, όχθη ή παρόχθια ζώνη.
18. Το από ΔΥ/12-06-2017 Ιδιοκτησιακό καθεστώς του τμήματος Πολιτικής Γής σύμφωνα με
το οποίο τμήμα του υπ΄αρίθμ  194γ τεμάχιο οριστικής διανομής αγροκτήματος Νέου Κεραμιδίου
Πιερίας  χαρακτηρίζετε  ως  χερσολίβαδο   και  φέρεται  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων. 
19.Το  υπ’  αριθμ.  3743/28-06-2017 έγγραφο  της  Δ/νσης  Υπηρεσίας  Δόμησης,  τμήμα
Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κατερίνης για τις χρήσης γης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

         Την  παραχώρηση  κατά  χρήση  έναντι  τιμήματος  στην  Κυζίρογλου  Δέσποινα του
Αναστασίου με ΑΦΜ 055769987, ΔΟΥ Κατερίνης και για διάστημα είκοσι (25) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, τμήμα του υπ’αριθ. 194γ τεμαχίου έκτασης 4.060 τμ,
του αγροκτήματος Νέου Κεραμιδίου Πιερίας της Οριστικής Διανομής, έτους 1932 της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπως αυτό απεικονίζεται με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-
Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α1
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στο  τοπογραφικό  διάγραμμα του ιδιώτη Μηχανικού Γεωργίου  Αγγ.  Οικονόμου,  με σκοπό την
δεντροφύτευση ελαίων.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσεις του εν λόγω ακινήτου ορίζεται στα είκοσι  (25)
έτη (2019-2044) με δυνατότητα παράτασης άλλα δέκα έτη. 

Το ετήσιο τίμημα της παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω ακινήτου ορίζεται σε εκατόν δέκα
ευρώ (110 €) κατ έτος.  Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης, η
αναπροσαρμογή  του  τιμήματος  ορίζεται  ως  μηδενική.  Μετά  την  παρέλευση  της  διετίας,  αυτή
ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών
καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το τίμημα καταβάλλεται
ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται
σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% υπέρ του Δημοσίου και κατά 50% υπέρ της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η ανωτέρω παραχώρηση γίνεται με τους παρακάτω όρους:

1. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίζει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πιερίας,  εντός του πρώτου τριμήνου κάθε μισθωτικού έτους, το παράβολο εξόφλησης του
ετησίου τιμήματος χρήσης 
2.  Ο  παραχωρησιούχος  οφείλει  να  χρησιμοποιεί  το  ακίνητο  για  τη  χρήση  για  την  οποία  του
παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε
τρόπο  σε  τρίτο  πρόσωπο,  εκτός  και  αν  συναινέσει,  εγγράφως,  το  όργανο  που  εξέδωσε  την
απόφαση παραχώρησης.
3. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη
άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων,
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν
σοβαρά το περιβάλλον.
4. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
5. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική
ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε
τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου,
χωρίς  κανένα  απολύτως  δικαίωμα  για  αφαίρεση  ή  υποχρέωση  για  αποζημίωση  του
παραχωρησιούχου.

Α/Α Χ ψ
Α1 368483,26 4462039,61
Α2 368477,56 4462052,06
Α3 368442,92 4462063,15
Α4 368380,34 4462060,84
Α5 368327,02 4462037,22
Α6 368318,01 4462056,86
Α7 368324,93 4462060,26
Α8 368363,50 4462079,22
Α9 368405,98 4462089,02
Α10 368445,86 4462088,37
Α11 368450,97 4462089,30
Α12 368465,99 4462081,37
Α13 368474,07 4462074,06
Α14 368482,49 4462059,54
Α15 368489,69 4462042,56
Α1 368483,26 4462039,61
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6. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να
καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.
7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει
τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η
απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
8. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να
αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον
διαπιστωθεί  ότι  τηρήθηκαν  οι  όροι  της  παραχώρησης,  η  εγγύηση  επιστρέφεται  στον
παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσει πρωτόκολλο από το όργανο
που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης,  το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και από τον
παραχωρησιούχο.
9. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή
Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.
10. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν
μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.
11. Σε περίπτωση εκσκαφικών εργασιών στο χώρο, ο παραχωρησιούχος, θα πρέπει να ειδοποιήσει
έγκαιρα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, για την παρακολούθηση τους. 
12. Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες
άδειες ή γνωμοδοτήσεις που τυχόν απαιτούνται, από το Νόμο, για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται χωρίς καμία
υποχρέωση της υπηρεσίας μας για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αποζημίωση για
τα ανεγερθέντα κτίσματα, τα οποία θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. 

                                                     
                                       Μ.Ε.Α

                                                                                                  Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                                  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Αγρ/κης Ανάπτυξης & Τροφίμων                                         Ε.Γωργίου - Κίτσιου
    α) Δ/νση Πολιτικής Γής
    Αχαρνών 381, Τ.Κ 11143, Αθήνα
    β) Δ/νση Τοπογραφικής
    γ) Για ενημέρωση μέσω email:imars@topographiki.gr
2. Τμήμα Πολιτικής Γης
3. Δήμος Κατερίνης
    Πλατεία Δημαρχείου  1 Κατερίνη ΤΚ 60133
4. Κυζίρογλου Δεσποίνα του Αναστασίου
    Καλλιθέα ΤΚ 60100

ΑΔΑ: 6ΟΥΚ7ΛΛ-ΣΟΞ


		2019-01-17T14:09:10+0200
	Athens




