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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 «περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή
εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων».
3. Την αριθ. 106/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µ ε την οποία
εγκρίθηκε η εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων στις τοποθεσίες για την
εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 625,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΤζούµαΚίτσου» της Τοπικής Κοινότητας Μελιανών, της ∆ηµοτικής Ενότητας
Θεσπρωτικού του ∆ήµου Ζηρού, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου για την
εγκατάσταση ασύρµατων κόµβων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών για την
παροχή προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις κυρίως ορεινών, µειονεκτικών και αραιοκατοικηµένων περιοχών.
4. Την υπ.αριθ.175/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διότι αρµόδιο
όργανο για τον καθορισµό των όρων της είναι η Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο
1 Π.∆270/81 και 103 παρ.2 του Ν. 3463/06).

∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση δηµοτικής
έκτασης , εµβαδού 625,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση « Τζούµα – Κίτσου » της
Τοπικής Κοινότητας Μελιανών, της ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού του ∆ήµου
Ζηρού.
Άρθρο1
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η µίσθωση της ανωτέρω δηµοτικής έκτασης για
την εγκατάσταση και την τοποθέτηση ασύρµατου κόµβου τηλεπικοινωνιακών

υποδοµών. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στη Φιλιππιάδα, στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ) στις 13 Οκτωβρίου
2017 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30π.µ. µέχρι 11.00π.µ. ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής που συστήθηκε µε την υπ.αριθµ.5/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Σε περίπτωση που δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 20/10/2017 ηµέρα
Παρασκευή την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και µε τους ίδιους όρους .
Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού µέχρι στις
9.00 πµ της ηµέρας της δηµοπρασίας (δηλ 13/10/2017 ή σε περίπτωση
επαναληπτικής στις 20/10/2017) στην Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. Στη διαδικασία
µπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων.
Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί
πριν την λήξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.
Άρθρο 2
Τo δηµοτικό ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση και την
τοποθέτηση ασύρµατων κόµβων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών . Οι εν λόγω κόµβοι
εντάσσονται στο έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε αγροτικές "Λευκές"
Περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης
των Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2)”χρηµατοδοτείται από τα Ε.Π.
"Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013". Επιδίωξη
αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός δηµοσίου δικτύου
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή προηγµένων
ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις περιοχών κυρίως
ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών και αραιοκατοικηµένων προκειµένου να
γεφυρωθεί το "ευρυζωνικό χάσµα" µεταξύ των περιοχών αυτών και των αστικών
κέντρων της υπόλοιπης Ελλάδας.
Προκειµένου η ανωτέρω περιγραφόµενη χρήση του µισθίου να γίνεται µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η µισθώτρια έχει το δικαίωµα να περιφράσσει,
καλύπτει, προστατεύει ή µε κάθε κατάλληλο µέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις
της. Επίσης µε δικές της δαπάνες θα έχει το δικαίωµα να διατηρεί προσωπικό
φρούρησης των εγκαταστάσεών της εάν τούτο κριθεί απαραίτητο από την ίδια.
Η µισθώτρια υποχρεούται να βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις της και κάθε
εκπεµπόµενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία περί
ορίων ακτινοβολίας. Η µισθώτρια θα αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις της σε
περίπτωση που υποχρεωθεί µε τελεσίδικη απόφαση του Αρµόδιου ∆ηµόσιου Φορέα
(Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας), οπότε και η µίσθωση θα λύεται αζηµίως
και για τα δύο µέρη.
Επίσης βαραίνουν το µισθωτή όλες οι εκ του νόµου προβλεπόµενες δαπάνες για την
υδροληψία, τον φωτισµό, οι εισφορές και οι φόροι υπερ τρίτων .
Πάσα επισκευή ή άλλη συµπληρωµατική εργασία – επέµβαση κατά τον χρόνο της
µισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει , θα γίνει µόνο µετά από έγκριση της δηµοτικής
αρχής και θα βαρύνει τον µισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον ∆ήµο
καµία αποζηµίωση κατά την λήψη του χρόνου της µισθώσεως.
Το δηµοτικό ακίνητο που θα εκµισθωθεί περιγράφοται αναλυτικά στα τοπογραφικά
διαγράµµατα και στο κτηµατολόγιο που διατηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου .
Άρθρο 3
Ορίζει ως κατώτατο ετήσιο µίσθωµα το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για κάθε

ένα µίσθιο. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 2 %.
Άρθρο 4
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ,ορίζεται σε εννέα (9) έτη, µε δικαίωµα διαδοχικών
παρατάσεων ( 9 εννέα έτη και στη συνέχεια 2 έτη ) µέχρι την συµπλήρωση της
20ετίας και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύµβασης.
Παράταση της µίσθωσης θα γίνεται ύστερα από αίτηση της µισθώτριας, επί της
οποίας θα λαµβάνεται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Άρθρο 5
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο ,στην Ταµειακή Υπηρεσία του
∆ήµου, τον πρώτο µήνα κάθε έτους.
Το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή του συµβολαίου.
Καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος πέραν των τριών (3) µηνών συνεπάγεται
έκπτωση του µισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασµού σε βάρος του και του
εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 6
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στη δηµοπρασία χρεωφειλέτη στο ∆ήµο γι αυτό θα
προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Ζηρού .
Κάθε ενδιαφερόµενος που θα λάβει µέρος στη δηµοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης ( Θα προσκοµίζεται σχετική Υπεύθυνη
∆ήλωση).
Άρθρο 7
7.1 Εγγυήσεις συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας δηµοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβεις µέρος
στη δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου,
οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται
για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο µε 10% επί του ορίου της αρχικής προσφοράς, ήτοι το
ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00€).
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο, εφόσον δεν υπάρξει αιτία
κατάπτωσής της, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, µε
εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή του πλειοδοτήσαντος, που θα επιστρέφεται µε την
υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση, εκ µέρους του, των από αυτήν
προβλεποµένων εγγυήσεων. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί µετά την
υπογραφή του συµφωνητικού µε άλλη σε ποσοστό 10% επί του µισθώµατος που θα
επιτευχθεί.
7.2. Εγγυήσεις Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης
Για την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης, ο υποψήφιος
Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύµβασης και για όλη τη διάρκεια
που θα διαρκεί η µίσθωση, να έχει κατατεθειµένη στο ∆ήµο Εγγυητική Επιστολή
(ξεχωριστή για κάθε ακίνητο) , ισόποση προς το 10% της συνολικής αξίας των

µισθωµάτων της συµβατικής διάρκειας της µίσθωσης. Σε περίπτωση που
προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή που λήξει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο
µισθωτής υποχρεούται να ανανεώσει αυτή εγκαίρως και άνευ οχλήσεώς του.
Σε περίπτωση που η µίσθωση παραταθεί και πέραν της συµβατικής διάρκειας αυτής
των 9 χρόνων,(άρθρο 4) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλη
ισόποση προς το 10% των υπολειποµένων ενοικίων για τα έτη της παράτασης, όπως
αυτά θα έχουν προσδιορισθεί από νέα σύµβαση ή το νόµο. Η εγγύηση αυτή θα
επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της
Σύµβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Οποιαδήποτε
παράβαση του όρου αυτού και ιδία η µη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής
επιστολής, παρέχει το δικαίωµα στο ∆ήµο να καταγγείλει τη σύµβαση και να
καταστήσει εξωστέο το Μισθωτή.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ηµερών από της κοινοποίησης της
απόφασης σ’ αυτόν µε αποδεικτικό περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του
συµβολαίου ή της παραδόσεως του ακινήτου , να καταβάλλει ολόκληρο το τίµηµα
στο Ταµείο του ∆ήµου. Σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής παρέµβασης το δε ακίνητο παραµένει
στον ∆ήµο ή επαναδηµοπρατείται.
∆ικαιολογητικά
Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της
συνολικής ελάχιστης συµβατικής αξίας, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4)
µηνών, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο άρθρο 7.1 Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης
θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δηµοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει µαζί του τα πρακτικά της δηµοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως
και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των
όρων της σύµβασης προσκοµίζοντας ,Αποδεικτικό Φορολογικής, ∆ηµοτικής και
Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .
Έγγραφα Νοµιµοποίησης του ∆ιαγωνιζοµένου
α. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. : Κωδικοποιηµένο καταστατικό, ή αρχικό
καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.,
βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορίου (σήµερα Ανάπτυξης)
ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε, ή σε περίπτωση που υπάρχουν
τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές, ανακοίνωση των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε Φ.Ε.Κ.
β. όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. : Κωδικοποιηµένο καταστατικό ή αρχικό
καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.,
βεβαίωση του αρµόδιου ∆ικαστικού Γραµµατέα του οικείου Πρωτοδικείου περί
κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του που έγιναν µετά την
έκδοση αυτού, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία
αποφασίζεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο
Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε
τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.
γ. όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): καταστατικό
και οι τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη βεβαίωση του ∆ικαστικού Γραµµατέα του
οικείου Πρωτοδικείου για µη δηµοσίευση άλλων και έγκριση του ή των
∆ιαχειριστών, που καθορίζει το/τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν

την προσφορά, καθώς και τον Αντίκλητο.
δ. όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως
την προσφορά, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, µε θεώρηση από
αρµόδια αρχή του γνήσιου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισµό
Αντικλήτου.
Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη
χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας
έκδοσης ή γνωµοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών
αυτών.
Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)
Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικών, της έδρας του διαγωνιζοµένου, ή ανάλογο
έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και
ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξη του διαγωνιζοµένου
σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της
παρούσας Προκήρυξης, και των γραπτών τροποποιήσεών τους, που τυχόν θα γίνουν
από το ∆ήµο και θα γίνουν γνωστές δια του τύπου στους παραλήπτες της παρούσας
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, καθώς και το ότι εξέτασε το µίσθιο
και το βρήκε κατάλληλο ως προς το κτίριο και εγκαταστάσεις του για την χρήση την
οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης
αποδοχής του.
Αποδεικτικό Φορολογικής, ∆ηµοτικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Αποδεικτικό Φορολογικής, ∆ηµοτικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας έναντι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, του ∆ήµου και Ασφαλιστικών Οργανισµών. Σε περίπτωση που
ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται κατά την ελληνική νοµοθεσία σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για αυτό.
Ποινικό Μητρώο
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ή προκειµένου περί Αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών
προσώπων ανάλογο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν
έχει καταδικαστεί για αδίκηµα κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης απάτης,
απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεµπορίας, εµπορίας ναρκωτικών,
εγκλήµατα κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας
εθνικού νοµίσµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και πιστοποιητικό
της Εισαγγελίας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται για τα ίδια.
Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας
Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Κοινοπραξίας, το κάθε µέλος της
ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα µε τη
νοµική του µορφή. Επίσης κάθε µεµονωµένο µέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συµµετέχουσες
Επιχειρήσεις ή τα άτοµα που συνέστησαν την Κοινοπραξία µε µόνο σκοπό να
αναλάβουν, µε την ίδια πάντα σύνθεση, τη µίσθωση και εκµετάλλευση της υπόψη
µονάδας του ∆ήµου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ∆ήµου σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, µέχρι τη
σύσταση της προβλεπόµενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύµβασης, εφόσον η
Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά µε την
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την τήρηση των όρων της Σύµβασης καθ’ όλη τη
διάρκειά της.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ιδιώτες, φυσικά και Νοµικά πρόσωπα
που έχουν σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές (ΕΕΤΤ) για την εγκατάσταση

ασύρµατου κόµβου .
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει
τον ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία της συµµετοχής. Την ευθύνη για την
συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει
αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος.
Άρθρο 8
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για
αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 9
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την
επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνοµική
ταυτότητά του, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Οι εταιρείες
εκπροσωπούνται από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους βάσει των εταιρικών τους ,
αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή.
Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες
τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας
Εµπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα
ΦΕΚ που έχουν δηµοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του
αρµόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που
έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί.
Άρθρο 10
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο11
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Άρθρο 12
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
,αφού προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς επίσης και δηµοτική
ενηµερότητα από το ∆ήµο Ζηρού , θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και
έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 13
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση

των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή από το
αρµόδιο τµήµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.
Άρθρο 14
Κατόπιν της δηµοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο πλειοδότης
να συγκεντρώσει τις γνωµοδοτήσεις όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών και µόνο
εφόσον γνωµοδοτήσουν θετικά θα προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την
σύνταξη και υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου , αφού προηγουµένως καταβάλλει
στο ταµείο του ∆ήµου ολόκληρο το τίµηµα για το πρώτο έτος της µίσθωσης,
διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς
δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του
εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Άρθρο 15
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας ,να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή
της σύµβασης ,διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του
∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος
αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο.
Άρθρο 16
Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση του
αποτελέσµατος από τα αρµόδια όργανα.
Άρθρο 17
Ο εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική ή νοµική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο , της οποίας έχει λάβει γνώση αυτός ,
ούτε την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού ή βάρους , ούτε συνεπώς
υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση µισθώµατος , ούτε λύση της µίσθωσης για τους
λόγους αυτούς.
Άρθρο 18
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή
µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 19
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, της
υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζηµίωση. Προς τούτο υποχρεούται στην περίφραξη του µισθίου.
Άρθρο 20
Ο µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί το ακίνητο για την χρήση για την οποία του

εκµισθώθηκε, ήτοι για εγκατάσταση ασύρµατου κόµβου τηλεπικοινωνιακών
υποδοµών. Θα χρησιµοποιηθεί µόνο η έκταση που εκµισθώνεται και απαγορεύεται
οποιαδήποτε επέµβαση ή µετακίνηση. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα
έχει σαν συνέπεια τη δηµιουργία προβληµάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών
αγροτεµαχίων ή των κτηνοτρόφων. Σε όλη της διάρκεια της εκµίσθωσης ο µισθωτής
έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του
µισθίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση , προσθήκη ή µεταρρύθµιση παραµένει προς
όφελος του µισθίου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή υποχρέωση
αποζηµίωσης του µισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στο
µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του ,βαρύνει
αποκλειστικά τον µισθωτή και θα παραµείνει σε όφελος του µισθίου χωρίς καµία
υποχρέωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση του µισθωτή. Απαγορεύεται η κατάληψη
άλλων χώρων γύρω από την εκµισθωµένη έκταση και η τοποθέτηση σ αυτή
µηχανηµάτων ή αντικειµένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που µπορεί να βλάψουν το
ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
Άρθρο 21
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως. όµως λόγω της φύσης της εκµίσθωσης και του σκοπού της
επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του µισθίου µόνο σε συγγενή (µητρική ή
θυγατρική) εταιρεία ή εξαρτηµένη άµεσα ή έµµεσα από την µισθώτρια στην οποία
συµµετέχουν κατά πλειοψηφία οι κύριοι µέτοχοι της µισθώτριας.
Άρθρο 22
Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να µειώνει το µίσθωµα και δεν θα αναγνωρίζει
τυχόν ζηµιές από θεοµηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Άρθρο23
Κάθε δαπάνη και επιβαλλόµενο πάγιο και τέλος από τη χρήση του µισθίου ,καθώς
και έξοδα δηµοσίευσης ή συµβάσεως, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον
αναδειχθέντα µισθωτή, χωρίς καµία ευθύνη εκ µέρους του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη
πληρωµής αυτών ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική εκπίπτει υπέρ
του ∆ήµου.
Άρθρο 24
Αν ο µισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκµίσθωσης οφείλει να καταβάλει το
τίµηµα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.
Άρθρο 25
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ,αποµακρύνοντας κάθε κτιριακή ή άλλη
υποδοµή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκµίσθωσης η εγγύηση
επιστρέφεται , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Για τη λήξη της εκµίσθωσης
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον ∆ήµο και τον
µισθωτή.

Άρθρο 26
Α) Η µίσθωση µπορεί να λυθεί από πλευράς του ∆ήµου σε περίπτωση που:1) ο
µισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την
δηµιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης ,εντός της σχετικής προθεσµίας, 2) ο
µισθωτής δεν χρησιµοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκµισθώθηκε, 3)
βλάπτεται το δηµοτικό και δηµόσιο συµφέρον ,3)κατόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς να δοθεί καµία αποζηµίωση στον µισθωτή.
Β) Η µίσθωση µπορεί να λυθεί ,από πλευράς του µισθωτή, κατόπιν αιτήσεώς του
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο .
Άρθρο 27
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση ασύρµατου κόµβου.
Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία του
ασύρµατου κόµβου βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή ,ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται σχετικές δαπάνες: ∆ρόµοι προσπέλασης , διαµόρφωση
χώρου ,περίφραξη χωµατουργικές εργασίες, οικοδοµικές εργασίες, µηχανολογικές
και ηλεκτρολογικές εργασίες κτλ.. Τον µισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και
φωτισµού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει
ή που θα υπάρξει στο µέλλον και έχει σχέση , µε τη µίσθωση του χώρου αυτού.
Επίσης αυτός βαρύνεται µε τα τέλη δηµοσίευσης της διακήρυξης ,τα τέλη
χαρτοσήµου και τις λοιπές νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνσεις.
Άρθρο 28
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται :
1) Οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
2) Κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την
κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά
την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (2β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις
βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο
προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί
µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 29
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί µε την
υπ.αριθµ.5/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για κάθε θέµα που δεν
ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆/τος
270/81.Ο εκµισθωτής ∆ήµος Ζηρού έχει το αποκλειστικό δικαίωµα και ευχέρεια κατά
τη σύνταξη του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου να συµπεριλάβει και να
προσθέσει σε αυτό άλλους όρους και προϋποθέσεις που δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τα παραπάνω προς κατοχύρωση και προάσπιση των σχετικών νοµίµων δικαιωµάτων
και αξιώσεών του. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της

δηµοπρασίας, η οποία θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει
το άρθρο 3 του Π∆ 270/81.
Άρθρο 30
Αν ο µισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το µίσθωµα ή παραβεί ολικά ή µερικά
οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται και στη
σύµβαση µισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:
α. τη λύση της σύµβασης και την έκπτωση του µισθωτή από κάθε δικαίωµα από τη
σύµβαση και την αποβολή του από το µίσθιο κατά τη νόµιµη διαδικασία.
β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ήµου Ζηρού ως
εύλογης και ρητά συµφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.
Άρθρο 31
Το χαρτόσηµο και οι λοιπές επιβαρύνσεις του µισθώµατος (φόροι -τέλη
κλπ)βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη-µισθωτή.
Άρθρο 32
Όλα τα έξοδα δηµοσίευσης, συµβολαιογραφικά , σύναψη µισθωτηρίου συµβολαίου
και γενικά όποιο έξοδο προκύψει βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 33
Η διακήρυξη και η περίληψη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του
∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού µε
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα
του
∆ήµου
(www.dimoszirou.gr)
και
στο
πρόγραµµα
«∆ιαύγεια»
(www.diavgeia.gov.gr.) Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισµού παρέχονται
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον ∆ήµο Ζηρού, στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα ,Πλατεία Γ. Γεννηµατά Φιλιππιάδα, υπεύθυνη Β. Ράπτη(τηλ.επικ/νιας
2683360600 ή 2683 3 60622.

Ο ∆ήµαρχος
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