
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΤΑΛΑΝΤΗ  20/02/2020 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                  Αριθµ. Πρωτ. 3155 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

Περίληψη διακήρυξης  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση χώρου, εµβαδού 500τ.µ., που θα αφορά σταθµό 
βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή µε ονοµασία «Ύψωµα 
βραχάκι» µε κωδική ονοµασία 1. 2153 THEOLOGOS. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Ν.3852/2010 

γ) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

δ) την αριθ. 45/7/2019  Απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας 

του ∆ήµου     Λοκρών 

ε) την αριθ. 1/2/2020  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η 
εκµίσθωση χώρου, εµβαδού 500τ.µ., που θα αφορά σταθµό βάσης σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή µε ονοµασία «Ύψωµα βραχάκι» µε κωδική 
ονοµασία 1. 2153 THEOLOGOS. 
στ) την     4/39/2020     απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν 

οι όροι της δηµοπρασίας. 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του δηµοτικού 

ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία ∆ΈΚΑ (10) ηµερών από τη δηµοσίευση 

της διακήρυξης,  

                                                                                           
 

1) Περιγραφή του µισθίου 

 



Το προς εκµίσθωση ακίνητο εκτάσεως  500,00τ.µ. στην περιοχή µε ονοµασία «Ύψωµα 
βραχάκι» µε κωδική ονοµασία 1. 2153 THEOLOGOS, το οποίο βρίσκεται στον οικισµό 
Θεολόγου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας του ∆ήµου Λοκρών και θα 
χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συγκεκριµένα:                                                            
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία 
πυλώνων, ιστών (κεραιών) και την κατασκευή οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων 
σταθµών επικοινωνίας και δοµικής κατασκευής (µεταλλικού πυλώνα) και γενικά 
εξοπλισµού αναµετάδοσης τηλεπικοινωνιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα 
στον εξοπλισµό αυτό θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 
• Ιστοί και πυλώνες αναµετάδοσης (κεραίες), καθώς και αντικεραυνική προστασία, 
η εγκατάσταση και λειτουργία των οποίων θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήµης κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που πληρούν στο έπακρο τη συγκεκριµένη χρήση για την οποία η 
Μισθώτρια εταιρία προορίζει το µίσθιο. 
• Λοιπές µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και οιασδήποτε άλλης χρήσης τεχνικές 
εγκαταστάσεις, δοµικές κατασκευές, οικίσκοι κλπ., οι οποίες απαιτούνται για τη χρήση 
του µισθίου ως χώρου εγκαταστάσεως και λειτουργίας ιστών αναµετάδοσης και σταθµού 
τηλεπικοινωνιών του κυψελοειδούς δικτύου. 
Η όλη εγκατάσταση και λειτουργία θα γίνει µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνες του 
Μισθωτή. Ο Εκµισθωτής, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα παρέχει τις αναγκαίες 
εξουσιοδοτήσεις και συναινέσεις υπό την ιδιότητά του πάντοτε ως Εκµισθωτής και 
ιδιοκτήτης της µείζονος έκτασής του µισθίου, εφ' όσον αυτές δεν αντίκεινται κατ' αρχάς 
στο νόµο και ειδικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δηµόσια τάξη και στα 
χρηστά ήθη και εφ' όσον από αυτά δεν θα δηµιουργούνται προσωπικές υποχρεώσεις και 
ευθύνες έναντι οιουδήποτε.  
Εννοείται ότι ο Εκµισθωτής υποχρεούται να παρέχει δίοδο στο µίσθιο και να επιτρέπει τη 
διέλευση διαµέσου του υπολοίπου της µείζονος ιδιοκτησίας του από τον δρόµο προς το 
µίσθιο. Γι αυτό το σκοπό, ο Μισθωτής δικαιούται µε δικές του δαπάνες και επιµέλεια να 
διανοίξει αν χρειαστεί δρόµο που θα συνδέει το µίσθιο µε τον ήδη υπάρχοντα δηµόσιο ή 
κοινοτικό ή αγροτικό δρόµο, ανάλογα µε την διαµόρφωση του εδάφους και τις 
κατασκευαστικές ανάγκες προς διευκόλυνσή του. Ο Εκµισθωτής εγγυάται ότι η µείζων 
ιδιοκτησία του, η οποία περικλείει το µίσθιο έχει πρόσβαση στο δρόµο. 
Επίσης ο Εκµισθωτής επιτρέπει στον µισθωτή να περάσει δια ή κατά µήκος του 
υπολοίπου της ιδιοκτησίας του καλώδια και στύλους της ∆ΕΗ για παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος στο µίσθιο καθώς και τηλεφωνικό καλώδιο. 
Προκειµένου η ανωτέρω περιγραφόµενη χρήση του µισθίου να γίνεται µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια, ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να περιφράσσει, καλύπτει, προστατεύει ή 
µε κάθε κατάλληλο µέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις του. Επίσης µε δικές του 
δαπάνες θα έχει το δικαίωµα να διατηρεί προσωπικό φρούρησης των εγκαταστάσεών 
της, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο.  
Ο Εκµισθωτής δικαιούται για το χρονικό διάστηµα διάρκειας της παρούσας µίσθωσης ή 
τυχόν παράτασης αυτής, να εκµισθώσει ή παραχωρήσει µε οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση 
του εναποµείναντος χώρου του µισθίου σε τρίτο ανταγωνιστικό προς την εταιρεία 
πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) για τον ίδιο παρεµφερή σκοπό, εφόσον δεν παραβλάπτεται η 
εύρυθµη λειτουργία του µισθωτή. 
Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να εκτελεί καθ' όλη τη διάρκεια της µισθώσεως 
οποιαδήποτε εργασία, εγκατάσταση ή τροποποίηση αναγκαία ή χρήσιµη για την καλή 



χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεών του, αφού προηγουµένως εξασφαλίσει τις 
τυχόν απαιτούµενες προς αυτό άδειες. 
Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να αποκοµίσει κάθε εγκατάστασή 
του από το µίσθιο χώρο και να τον παραδώσει στην ελεύθερη χρήση της του Εκµισθωτή 
κενό και στην κατάσταση που του παραδόθηκε, αλλιώς υποχρεούται σε αποζηµίωση για 
κάθε ζηµία εξαιτίας της µη έγκαιρης παράδοσης του µισθίου. 
 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την 
ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να 
συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η 
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον 
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  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. 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο και 
πριν την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  
Η απόφαση αποκλεισµού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο 
και θα είναι πλήρως αιτιολογηµένη ως προς τους λόγους του αποκλεισµού. 
 

3) Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού 

 
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' 
αυτόν, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά υποβάλλονται στην 
αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή του ∆ήµου, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές µε πλήρη αιτιολόγηση, µετά από σχετική 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών.  

4) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στην ηµεροµηνία 11-3-2020 και ώρα 11:00 π.µ. που θα 
ορίζεται στην διακήρυξη, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Λοκρών, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών του ∆ήµου, του άρθρου 1 του Π.∆.270/81. Τα ως άνω 
δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών, την ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας και συγκεκριµένα έως και µια 
ώρα πριν την έναρξή της. Οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους των 



δικαιολογητικών εκπρόθεσµα δεν θα γίνουν δεκτοί και θα αποκλειστούν από το 
διαγωνισµό. 
 

5) ∆ιάρκεια Μίσθωσης 

 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε Εννέα(9) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µίσθωσης. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης µε απαραίτητη την συναίνεση 
και των δύο µερών. 
 

6) ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά 

 
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής και κοινοπραξίες, που µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει όλες τις οφειλές τους απέναντι στο ∆ήµο. 
Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών, κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε 
εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το 
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο 
δηµοσίευση, και πρακτικό συµµετοχής στη δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση 
συγκεκριµένου προσώπου. Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η 
ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα. 
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόµενου στο σύνολο των 
εννέα(9) ετών, η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µε 
άλλη σε ποσοστό 10% και πάλι επί του συνολικού  µισθώµατος που θα επιτευχθεί. 
γ) Φορολογική ενηµερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού. 
δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού. 
ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού. 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων 
διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, θεωρηµένες για το 
γνήσιο της υπογραφής. 
ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην 
Επιτροπή ∆ηµοπρασιών και µάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το 
νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 
λογαριασµό. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή ∆ηµοπρασιών 
µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας. 
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει 
κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει 
ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από 
τα ανωτέρω στοιχεία. 
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που οφείλει µισθώµατα 
προηγούµενων ετών από εκµίσθωση ακινήτων του δήµου. 



Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο 
πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα καταστεί 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον τελευταίο πλειοδότη για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, 
υπολογιζόµενη όµως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη εγγύηση 
επιστρέφεται σε αυτούς που  µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του πλειοδότη - αµέσως 
µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Στον πλειοδότη επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, αφού την 
αντικαταστήσει µε άλλη, ποσού ίσου µε το 10% επί του συνολικού µισθώµατος των 
εννέα(9) ετών που προσφέρθηκε από αυτόν στη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της 
έγκαιρης και εντός της οριζόµενης προθεσµίας καταβολής του τιµήµατος, καθώς και για 
την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά 
τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. 
 

 
7) Εγγύηση συµµετοχής 

 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλοι, οι οποίοι µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει όλες τις οφειλές τους απέναντι στο ∆ήµο. 
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη 
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας 
ή βεβαίωση 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που 
επιθυµεί να 
λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του 
διαγωνιζοµένου, 
οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για 
εγγυοδοσίες, 
ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), τούτου υπολογιζόµενου στο σύνολο των εννέα(9) 
ετών, η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µε άλλη σε 
ποσοστό 10% και πάλι επί του συνολικού  µισθώµατος που θα επιτευχθεί, για την καλή 
τήρηση των όρων της σύµβασης. 
 

8) Εγγυητής 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
 

9) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 



Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου  ή της διοικητικής αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

10) Επανάληψη της δηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν πλειοδότης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό 
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 (β) 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 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον  ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 
την προηγούµενη δηµοπρασία. 
 

11) Έλεγχος νοµιµότητας απόφασης 

 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται και κατακυρώνονται από τη Οικονοµική 
Επιτροπή και αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας, και µέχρι να 
εγκριθούν αυτά, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του δεσµεύονται από την 
προσφορά του, χωρίς να µπορούν να προβάλλουν δικαίωµα παραίτησης ή αποζηµίωσης 
από το ∆ήµο Λοκρών, εξαιτίας καθυστέρησης της έγκρισης ή τυχόν µη έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα ανωτέρω αρµόδια όργανα. 
 

12) Σύµβαση 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, 
που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε 
τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα 
εγγύηση 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. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε 
οριστικά. 
 

13) Λύση Σύµβασης 

 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση 
του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση που µετά την παρέλευση 
τριετίας από την ηµέρα υπογραφής του συµφωνητικού δεν εκπληρωθεί ο όρος της 
σύµβασης για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και να έχει τεθεί αυτή σε 
πλήρη λειτουργία, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα για λύση της σύµβασης, επιστροφή του 
µισθίου στην κατοχή και διαχείριση του ∆ήµου, µε ότι πιθανόν έχει κατασκευαστεί εντός 
αυτού, χωρίς να οφείλει κανενός είδους αποζηµίωση στον µισθωτή. Αποκλείεται στον 
πλειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 
 

14) ∆ιευκρινήσεις 

 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί  και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δεν εµπίπτει στις 
διατάξεις του Νόµου περί εµπορικών µισθώσεων και σε κάθε περίπτωση ρητά δηλώνουν 
ότι παραιτούνται της προστασίας του νόµου ή άλλων παρόµοιων ρυθµιστικών της 
µίσθωσης διατάξεων. 
 

15) Ελάχιστο όριο προσφοράς 

 
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε την 1/2020 εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 5 
του άρθρου 186 ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 3.500,00. Το 
ετήσιο µίσθωµα, όπως αυτό διαµορφωθεί κατά τη δηµοπράτηση και υπό τις προβλέψεις 
του άρθρου 16 παρακάτω, θα επιβαρύνεται και µε το τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µε την υπογραφή του 
συµφωνητικού, να προκαταβάλλει το µίσθωµα του πρώτου έτους, όπως αυτό ορίζεται 
παρακάτω στο άρθρο 16. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω 
ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύµβασης και κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις 
νόµιµες συνέπειες. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δηµοπρασία, 
ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή 
των διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006). 
 

16) Μίσθωµα και Προθεσµία καταβολής του 



 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται  σε ετήσιες δόσεις, για µεν το πρώτο έτος αµέσως µε την 
υπογραφή του συµφωνητικού για τα δε υπόλοιπα έτη θα καταβάλλονται ως το τέλος του 
πρώτου τριµήνου του κάθε έτους, ήτοι στις 31 Μαρτίου. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής 
του οφειλοµένου ετησίου µισθώµατος, επιφέρει την αυτοδίκαιη κήρυξη εκπτώτου του 
µισθωτή, την λύση της µίσθωσης, την έξωση του µισθωτή από τη µίσθια έκταση η οποία 
διατάσσεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την αυτοδίκαιη κατάπτωση της 
εγγύησης υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα, η οποία δεν υπολογίζεται στις τυχόν 
οφειλές του έκπτωτου µισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του 
οφειλοµένου ετησίου µισθώµατος, ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να το καταβάλλει 
νοµιµοτόκως στο Ταµείο του ∆ήµου, χωρίς να απαλλάσσεται από τις συνέπειες που 
προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο. 
Για τη διεκδίκηση του καθυστερουµένου µισθώµατος νοµιµοτόκως, ο ∆ήµος έχει 
δικαίωµα να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες από το Νόµο δικαστικές ή εξώδικες 
ενέργειες κατά του µισθωτή και του εγγυητή του. Το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε 
κρατήσεις χαρτόσηµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου.  
Η καταβολή του µισθώµατος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, έστω και αν 
οφείλεται στην συνεχή ή εποχιακή λειτουργία του µισθίου. 
 

17) Υποχρεώσεις µισθωτή 

 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, 
να σέβεται τις τυχόν σε βάρος  αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει να 
προστατεύει αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, όπως και να µην επεκτείνει κινητά 
αντικείµενα ή ακίνητα  πέραν του χώρου που έχει µισθώσει, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. Ο µισθωτής οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την 
έκδοση των νόµιµων αδειών λειτουργίας σύµφωνα µε τη χρήση και τη δυναµικότητα της 
µονάδος που θα εγκαταστήσει.                                                                                                                                 
Ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί την ετήσια χρέωση, που επιβάλλει ο Τοπικός 
Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) στο αγροτεµάχιο.  
Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργήσει στο µίσθιο την δραστηριότητα για την οποία 
γίνεται η εκµίσθωση του ακινήτου και να µην τροποποιήσει το αντικείµενο αυτής κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης. 
Ο µισθωτής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε διατάξεις που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 
 

18) Παράδοση µισθίου 

 
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  
Η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο, µετά την λήξη της µίσθωσης δεν επιφέρει 
παράταση  ή ανανέωση της µίσθωσης, η δε  τυχόν είσπραξη εκ µέρους του  ∆ήµου 
Λοκρών τα οποιουδήποτε ποσού µετά την λήξη της µίσθωσης, θεωρείται αποζηµίωση 
χρήσης. 
 

19) Υποχρεώσεις εκµισθωτή 



 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την 
ύπαρξη οποιαδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν 
στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ή ούτε στην λύση της µισθώσεως άνευ 
αποχρώντος λόγου.  
 

20) Κρατήσεις 

 
Το µίσθωµα υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου. 
 

21) Αναµίσθωση -Υποµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

 
Σιωπηρή αναµίσθωση, υποµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 
απαγορεύεται ρητά καθώς και η καθοιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του 
µισθίου σε τρίτους. 
 

22) Λειτουργικές δαπάνες 

 
Ο µισθωτής βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες για την υδροληψία, το φωτισµό, την 
καθαριότητα και γενικά για τη συντήρηση του χώρου.  
 

23) Προσθήκη νέων όρων 

 
Ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα για την προσθήκη κάθε όρου στο συµφωνητικό 
µίσθωσης, που θα διασφαλίζει τα συµφέροντα του.  
 

24) Καταγγελία της Σύµβασης – Πρόστιµα 

 
Όλοι οι όροι της σύµβασης συµφωνούνται ως ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε 
από αυτούς αποτελεί ουσιαστικό λόγο καταγγελίας της σύµβασης. Η παράβαση 
οποιουδήποτε όρου  συνεπάγεται: 
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε 
απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από 
την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιµο µε απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, τη δηµοπρασία και το 
συµφωνητικό, καθώς και τα τέλη χαρτοσήµου, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε 



περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των 
δηµοσίων εσόδων. 
 Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του µισθωτή οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, ο 
τελευταίος θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, το ποσό της οποίας θα 
καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση ∆ηµάρχου.  
Εκτός από την επιβολή ποινικής ρήτρας ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του, να προβεί σε καταγγελία της µίσθωσης, µε όλες  τις εις 
βάρος του µισθωτή συνέπειες και να προβεί στις νόµιµες ενέργειες για την αποβολή του 
µισθωτή από το µίσθιο.     
                                                                                                                                                                     

25) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει 
το άρθρο 3 του Π∆ 270/81, τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της 
δηµοπρασίας: α) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της 
έδρας του ∆ήµου και αντίστοιχα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος, β) µε ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών  και γ) µε 
ανάρτηση της στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού 
Φθιώτιδας. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

26) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του 
∆ήµου Λοκρών, κ. Ανέστη , ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  και ώρες 8.00π.µ έως 
14.00µ.µ. 
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµαρχείου, ∆ηµαρχείο. Τηλέφωνο 22333-50312, FAX 22330-
22606 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα 

από αίτηση, που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση, µέχρι και την προηγούµενη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 

 


