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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
 
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
 
γ) το Ν.3852/2010 
 
δ) την αριθ. 232/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση 

ακινήτου 

 
ε) την αριθ. 105/2013 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν 

οι όροι της δηµοπρασίας. 

 

 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση ∆ηµοτικής έκτασης  

πεντακοσίων (500)   τ.µ., στη θέση “Νταµάρια” της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Νάουσας για  την εγκατάσταση βάσης κινητής τηλεφωνίας, και καλούµε τους 

ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 

από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 

µε τους εξής όρους: 
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 Άρθρο  1ο             

Εκτίθεται σε Φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση ∆ηµοτικής έκτασης 

πεντακοσίων (500) τ.µ., στη θέση “Νταµάρια”  της ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας για 

την εγκατάσταση βάσης κινητής τηλεφωνίας µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το 

ποσό των: δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00€) ετησίως.    

 

Άρθρο 2ο 

Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νάουσας                        

(Πλ. ∆ηµαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ) την 6η Αυγούστου 2013, ηµέρα Τρίτη και 

από ώρα 14:00 µέχρι 15:00, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Νάουσας.  

 

Άρθρο 3ο 

Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί από την  Οικονοµική Επιτροπή 
 
 
Άρθρο 4ο 

α). Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης  

του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας  ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση     

σ' αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για 

λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου Τράπεζας ή Οργανισµού Κοινής 

ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) 

του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (ενός έτους),  που θα 

αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

του αυτού Ταµείου, ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό (1/10) επί του µισθώµατος που 

θα επιτευχθεί.  

β). Αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι 

αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 

σύµβασης. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος µε το 

µισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του και στερείται του ευεργετήµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως. 
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Οι διαγωνιζόµενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε το 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. 

Οι ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο.  

Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, εφόσον έχει θεωρηθεί από 

∆ηµόσια Αρχή. 

γ)  Επίσης ο συµµετέχων στη δηµοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν: 
 
• ∆ηµοτική ενηµερότητα από Ταµειακή Υπηρεσία ∆ήµου  

•Φορολογική ενηµερότητα 

•Ασφαλιστική ενηµερότητα 

•Αντίγραφο ∆.Α.Τ. 

 
Άρθρο 5ο 

Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας 

και τη σύµβαση, µαζί µε το µισθωτή, µετά την κοινοποίηση σ � αυτόν της σχετικής 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, χωρίς καµία δικαιολογία ή αντίρρηση, αφού η 

συµµετοχή του στη δηµοπρασία ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των 

όρων και συµφωνιών τόσο της διακήρυξης όσο και της σύµβασης που θα ακολουθήσει. 

 

Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει, η 

εγγύηση συµµετοχής θα καταπέσει υπέρ του δήµου, ανεξάρτητα από τη µη ύπαρξη 

υπαιτιότητας του µισθωτή σχετικά µε αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής 

είναι συνυπεύθυνος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου µε το µισθωτή για οποιαδήποτε 

παράβαση όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 6ο 

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή 

δηµοπρασίας προ της έναρξης του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας προς τούτο το νόµιµο 

πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
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Άρθρο 7ο 

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε  

αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει  

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 8ο 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας θα διενεργηθεί µε βάσει τη δοθείσα τελευταία  

προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία, εφόσον το αποτέλεσµα δεν εγκριθεί  

από το αρµόδιο όργανο, ως ασύµφορη ή λόγω σφάλµατος περί τη διεξαγωγή της  

δηµοπρασίας. 

 
Άρθρο 9ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση 

των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ή της ∆ιοικητικής 

Αρχής. 

 
 

Άρθρο 10ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως, εντός δέκα ηµερών από της κοινοποίησης, 

ενεργούµενης µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της ∆/κής Αρχής περί 

κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, προσέλθει µαζί µε τον 

εγγυητή του για την υπογραφή της σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 

υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε 

βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί έλλατον διαφορά 

του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγουµένης τοιαύτης. 

 

Άρθρο 11ο 

Από της λήξης της προθεσµίας κοινοποίησης [10 ηµερών] της απόφασης της ∆/κής  

Αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή σύµβαση 

θεωρείται οριστικώς κατατεθείσα. 
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Άρθρο 12ο 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου και τις υπέρ αυτού 

δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτό  

κατά πάσης καταπάτησης, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 13ο 

Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε έτος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,  

στο 75% της µεταβολής του ∆ΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ.  

 
Άρθρο 14ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταθέτει το ποσό του επιτευχθησοµένου 

µισθώµατος εφάπαξ στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Νάουσας.  

 
Άρθρο 15ο 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το µίσθιο, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε 

συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ουδέ τη λύση 

της µίσθωσης. 

 
Άρθρο 16ο 

Ο µισθωτής υποχρεούται µόλις λήξει η µίσθωση και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να 

παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς καµία απαίτηση από το  

∆ήµο για τις δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί για τις επί πλέον εργασίες. 

 
Άρθρο 17ο 

Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου απαγορεύεται απόλυτα. 
 
Άρθρο 18ο 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας και την υπογραφή των πρακτικών, απαγορεύεται η  

υποβολή αντιπροσφορών επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 
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Άρθρο 19ο 

∆ιάρκεια της µίσθωσης ορίζεται η δωδεκαετία [12 έτη] από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. 

 
Άρθρο 20ο 

Το χαρτόσηµο και οι λοιπές επιβαρύνσεις του µισθώµατος [φόροι, τέλη κ.λ.π.] βαρύνουν 

τον τελευταίο πλειοδότη-µισθωτή.  

 
Άρθρο 21ο 

Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση σταθµού βάσης κινητής 

τηλεφωνίας. 

 
 

Άρθρο 22ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µε ευθύνη του να µεριµνήσει άµεσα για την 

έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων, για την νόµιµη εγκατάσταση και 

λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας. 

   

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου υπόψη κας Αλεξίου Αλεξία και στα τηλέφωνα 2332350019 

& 2332350336 

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

      
                     
 
 

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
 


