
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σιδηρόκαστρο 11.10.2018 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                                     Αριθμός Πρωτ. 10.113 
 
Ταχ. Διεύθυνση:   Διοικητήριο 
Ταχ. Κωδικός:   62300 Σιδηρόκαστρο 
Πληροφορίες:    Β. Κωνσταντινίδου   
Τηλέφωνο:       2323 350232 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
     Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  
δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του 
αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, για την 
τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30' π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο 
διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια 
ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους: 

 
1. Το τμήμα που προορίζεται για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας είναι το  εξής:  

Τμήμα επιφάνειας  500 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του 
αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, όπως 
αποτυπώνεται με τα στοιχεία Κ1Κ2Κ3Κ4, στο από Σεπτεμβρίου 2000 τοπογραφικό 
διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Β. Σπηλιόπουλου, το οποίο στο παρελθόν 
μίσθωνε η εταιρία COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  
 
2. Το ανωτέρω ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς ως χώρος 
εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι συνεπάγεται 
την προηγούμενη επιτόπια εξέταση του μισθίου και την εκ μέρους τους παραδοχή 
ότι δύνανται να ασκήσουν σε αυτό τη σκοπούμενη επαγγελματική δραστηριότητα.  

4. Το μίσθιο παραχωρείται κατά χρήσιν στην κατάσταση κατά την οποία 
ευρίσκεται σήμερα, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν πλήρη εικόνα του μισθίου.  

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση: α) φορολογικής 
ενημερότητας, β) ασφαλιστικής ενημερότητας , γ) βεβαίωση περί μη οφειλών 
προς το Δήμο,  δ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς  την Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. ,  και  ε) 
εγγυητική επιστολή. 

6. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11.30' π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί 
την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα και ώρα 11.30’ 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.  

7. Ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και αρχίζει από 
την ημερομηνία υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης.  

8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην 
Οικονομική Επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή 
άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου προς 
τριακόσια ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €), το οποίο θα αντικατασταθεί 
μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 10% του μισθώματος 
που εν τέλει επιτεύχθηκε.  

9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
επιτροπή διαγωνισμού προ της έναρξης του διαγωνισμού και να προσκομίσει το 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό νόμιμο πληρεξούσιο.  

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  

11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει 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.  

12. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη 
έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  

13. Ως κατώτατο πρώτο όριο προσφοράς ετήσιου μισθώματος  ορίζεται το ποσόν 
των  τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ , στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το 
μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας 
και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή 
ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά 
από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό 
ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα 
ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το 
μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή 
κάθε ημερολογιακού έτους. 

14. Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των 
χώρων. 

15. Ο διαγωνιζόμενος που θα πλειοδοτήσει υποχρεούται εντός δεκαημέρου από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 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 Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο 
για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της μισθώτριας από την 
προηγούμενη όμοια.  

16. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή 
ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  

17. Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του 
αποτελέσματος από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα.  

18. Όλες οι δαπάνες για την επισκευή και τη συντήρηση του μισθίου βαρύνουν το 
μισθωτή, του τελευταίου μη δικαιουμένου να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο 
μετά τη λήξη της μίσθωσης, ούτε να συμψηφίσει τις όποιες δαπάνες με 
οφειλόμενα μισθώματα.  

19. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 
διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  
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20. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε καμία προσθήκη ή άλλη ουσιώδη 
τεχνική επέμβαση επί του μισθίου, άνευ της προηγούμενης έγγραφης 
συγκατάθεσης των δημοτικών αρχών. Αν παρά ταύτα το πράξει, οι προσθήκες – 
μεταβολές παραμένουν προς όφελος του μισθίου, του μισθωτού μη δικαιουμένου 
να αξιώσει χρηματικό αντάλλαγμα ή να προτείνει συμψηφισμό με μισθώματα. 
Αυτονόητο είναι ότι εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η συμπεριφορά του μισθωτού 
θα συνιστά αυτοτελή λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου, ο 
οποίος θα δύναται συγχρόνως να αξιώσει και πρόσθετη αποζημίωση για όποια 
βλάβη ήθελε υποστεί.  

21. Ο μισθωτής υποχρεούται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή/και λύση της 
μίσθωσης, να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, με την 
επιφύλαξη του επομένου άρθρου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

22. Ο μισθωτής αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να τηρεί την κείμενη νομοθεσία 
και ιδίως σε ό,τι αφορά στις πολεοδομικές διατάξεις και εκείνες που άπτονται 
θεμάτων προστασίας δασικών εκτάσεων, περιβάλλοντος κ.λ.π.. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι πριν οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στο μίσθιο, 
απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές, καθ’ υπόδειξιν και 
του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Σιντικής.  

23. Η λήψη των απαιτουμένων αδειών λειτουργίας θα γίνει με έξοδα, επιμέλεια 
και ευθύνη του μισθωτή και ο Δήμος δεν υπέχει ευθύνη σε οποιαδήποτε 
περίπτωση αδυναμίας/κωλύματος στη διαδικασία αδειοδοτήσεων.  

24. Δεν επιτρέπεται υπεκμίσθωση ή σιωπηρή αναμίσθωση του μισθίου.  

25. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
λύση της μίσθωσης κατά τις διατάξεις  του ΑΚ και του ΚΠολΔ 

26. Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
«Προγράμματος Δι@ύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημαρχείου Σιντικής, στο Κοινοτικό Κατάστημα Καπνοφύτου  και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου (www.sidiki.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
4 του Π.Δ/τος 270/1981. 
 
 

          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

             Αθανάσιος Μελαδίνης                                                                         
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