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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

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), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 

196 του Ν.4555/2018, 

δ) την αριθ. 242/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση 

ακινήτου, 

δ)την 48/2019 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας, 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 



 

δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του 

δηµοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε τους 

ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον: 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου 

 

Έκταση: 500 τ.µ. Θέση: Μοσχοπλάι της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού 

του ∆ήµου Καρπενησίου. 

Το εν λόγω µίσθιο µπορεί να 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, αποκλειόµενης κάθε άλλης 

χρήσης. 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία είναι φανερή 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 διενέργειας της 

δηµοπρασίας, 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 για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 

τον τελευταίο πλειοδότη.   

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς 

την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, 

παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς 



θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

 

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.  

 

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

αυτού. 

3) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 12/03/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα από 12
η
 

µεσηµβρινή ως 12:15 µ.µ., στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου στο 

Καρπενήσι, στην οδό Ύδρας 6. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη ή ασύµφορη, 

θα επαναληφθεί στις 19-03-2019, ηµέρα Τρίτη, χωρίς άλλη δηµοσίευση, στον 

ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και µε τους ίδιους όρους διακήρυξης. 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς  

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ 

(€ 4.000,00)  για το πρώτο µισθωτικό έτος.  

 

5) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος - Αναπροσαρµογή µισθώµατος -

Κρατήσεις 

 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήµερο του µηνός ∆εκεµβρίου 

εκάστου έτους, στον αριθµό λογαριασµού που τηρεί ο ∆ήµος Καρπενησίου 

στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ενοικίου 

θα καταγγέλλεται η µίσθωση και θα ξεκινά η διαδικασία εξώσεώς του. 

Με την έναρξη του δεύτερου και κάθε επόµενου χρόνου της µίσθωσης, το 

µηνιαίο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, σύµφωνα µε τον µέσο όρο 



του Γενικού δείκτη τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου δωδεκάµηνου, επί 

του προηγουµένου ετησίου µισθώµατος.  

Τον  µισθωτή βαρύνουν οι εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις και θα υπολογίζονται 

επί της καθαρής αξίας του µισθώµατος.  

 

6) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να υποβάλλει τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο αστυνοµικής  

ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του. 

Εάν πρόκειται για µη φυσικό πρόσωπο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού 

του νοµικού προσώπου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού και αντίγραφο 

αποσπάσµατος πρακτικού του αρµόδιου συλλογικού του οργάνου, µε το οποίο 

αποφασίζεται η συµµετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε 

πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να 

παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα. 

2.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) του 

οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 

τετρακόσια ΕΥΡΩ ( € 400,00).  

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης 

µε άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος 

µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη 

οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 



3.∆ηµοτική ενηµερότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου καθώς και του 

εγγυητή του.  

4.Φορολογική ενηµερότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου καθώς και του 

εγγυητή του.  

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται:  

α) ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης του ακινήτου (για το 

οποίο πλειοδοτεί) και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  

β) ότι έλαβε γνώση του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και της κατάστασης 

στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) ότι αποδέχεται τον εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς 

και τον ΑΦΜ του.  

δ)ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

ε)(i) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση & δεν έχει 

κινηθεί κατ' αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή (ii) για νοµικά 

πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν βρίσκεται σε διαδικασία 

λύσης/εκκαθάρισης/αναγκαστικής διαχείρισης, δεν έχει κινηθεί κατ' αυτού 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση/διορισµού εκκαθαριστή. 

 

7) 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. 

8) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου  ή 

της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

 

 

 



9) 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 ∆ήµου 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.  

 

10) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης 

 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια, ξεκινά µε την 

υπογραφή του συµφωνητικού και λήγει µετά την συµπλήρωση εννέα (9) ετών. 

 

11) Υποχρεώσεις µισθωτή 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται να βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις του και κάθε 

εκπεµπόµενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία 

περί ορίων ακτινοβολίας. Ο µισθωτής θα αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις του 

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. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, 

τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή 

κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζηµίωση.  



Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον 

στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

 

12) Υπεκµίσθωση-Αναµίσθωση 

 

Σιωπηρή αναµίσθωση και υπεκµίσθωση του µισθίου απαγορεύεται, πλην όµως, 

λόγω του αντικειµένου, του σκοπού και της φύσης της εκµίσθωσης, 

επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του µισθίου µόνο σε συγγενή µητρική ή 

θυγατρική εταιρεία ή εξαρτηµένη άµεσα ή έµµεσα από το µισθωτή στην οποία 

συµµετέχουν κατά πλειοψηφία οι κύριοι µέτοχοι της µισθώτριας.  

 

13) Ευθύνη ∆ήµου 

 

Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, 

ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς, 

υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της 

µισθώσεως.  

 

14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα 

ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, στη 

«∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του δήµου 

(https://www.karpenissi.gr). 

 

15) 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 απόφασης 

του δηµοτικού συµβουλίου.  

 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 

 

16) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα ∆ηµοτικών 

Προσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου Καρπενησίου κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100,  Τηλέφωνο: 

2237350060,  FAX: 2237350062. 

 

 

                                                      Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου                  

                                          Νικόλαος Σουλιώτης 


