
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθ.Αποφ 41/2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 5/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Σκύδρας  
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ‘Ορων  για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη 
θέση «ΥΨΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΡΥΦΗ» από το αρίθμ. 671 κοινόχρηστο 
τεμάχιο της Τ.Κ. Μαυροβουνίου για την «Εγκατάσταση Κεραίας Κινητής 

Τηλεφωνίας» 
 

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 12:00μ., στο γραφείο συσκέψεων της 

Δημάρχου στο Δημοτικό  κατάστημα Σκύδρας, συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή Σκύδρας, 

ύστερα από την αριθμ. 1684/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου της, που είχε 

επιδοθεί εμπρόθεσμα στα τακτικά μέλη αυτής και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα Σκύδρας και στην ιστοσελίδα του Δήμου, για να συζητήσει και να πάρει 

απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρχε νόμιμη 

απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν  παρόντα  τα 

τέσσερα (4). 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

2. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

4.ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κολυμπάρη Πετρούλα. Μετά τη 

διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κάνει έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  θέτει υπόψη της οικονομικής 

επιτροπής τα εξής:  

Με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει την διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

Με την αρίθμ. 244/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας εγκρίθηκε η 

διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση τμήματος 374,16 τ.μ. από 

το δημοτικό ακίνητο με αριθμό 671 κοινόχρηστο τεμάχιο συνολικής έκτασης 1.127,031τ.μ. 

στη θέση «ΥΨΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΡΥΦΗ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου για την 

εγκατάσταση Σταθμού Βάσης  Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας. Το ανωτέρω κοινόχρηστο 

τεμάχιο περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Σκύδρας με την αρίθμ.1792/1992 

Απόφαση Νομάρχη η οποία μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Σκύδρας με 

αριθμ. Πρωτ. 1004/24-8-1992/τομ.124/αριθμ.4. Το προς εκμίσθωση ακίνητο 

συνολικού εμβαδού 374,16 τ.μ. αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα το 

οποίο έχει ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. 

ΑΔΑ: ΩΖΒΣΩ12-ΛΕΖ



Σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ΠΔ 270/81 και 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010 κρίνεται αναγκαία 

η διενέργεια της δημοπρασίας και του καθορισμού των όρων. Η εκμίσθωση κρίνεται 

απαραίτητη  για το οικονομικό όφελος που μπορεί να  επιφέρει στο Δήμο μας.  Στη 

συνέχεια κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να πάρουν απόφαση για την εκμίσθωση του 

ανωτέρω ακινήτου και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της 

Προέδρου και έλαβε υπόψη της : α) τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περιπτ.ε του 

Ν. 3852/2010 και το Π.Δ. 270/81 “περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας των δημοπρασιών κ.λ.π., β) το άρθρο 65 του Ν. 

3852/2010, γ) το άρθρο 192 του Ν.3463/2010  δ) την αρίθμ. 4/2016 απόφαση 

Τ. Συμβουλίου Μαυροβουνίου, ε)την αρίθμ. 244/2018 απόφαση του Δ.Σ., καθώς 

και την  αρίθμ.18554/29-10-2018 εγκριτική  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης για την διεξαγωγή της δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας και τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου, 

ομόφωνα,     
 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Καθορίζει τους όρους της φανερής, προφορικής και  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση έκτασης 374,16 τ.μ. στην θέση «ΥΨΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΡΥΦΗ» Της Τ.Κ. Μαυροβουνίου 
του Δήμου Σκύδρας για την Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας οι οποίοι 
είναι οι εξής:  
 
Αρθρο 1

ο
  

 
Η προς εκμίσθωση έκταση, η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Τοπ. 
Κοινότητα 

Θέση Έκταση Κατώτατο 
ετήσιο 

μίσθωμα 

Ποσό Εγγυητικής 
Συμμετοχής 

1. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΨΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΟΡΥΦΗ 

 
374,16 Τ.Μ. 

 
6.000,00 ευρώ 

 
600,00 ευρώ 

 
 
Αρθρο 2

ο
 

 
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό 
κατάστημα Σκύδρας  (δημαρχείο) κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την  εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκύδρας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 που ορίζεται με την αρίθμ. 8/2019 απόφαση του Δ.Σ. ως 
εξής:Ιγνατιάδου Αικατερίνη, Πρόεδρος και μέλη τους δημοτικούς συμβούλους Χατζηιωαννίδη 
Νικόλαο & Αλεξανδρίδου Ραχήλ με αναπληρωματικά μέλη τους δημοτικούς συμβούλους 
Ανδρεάδη Ευστάθιο, Καρασαρλίδη Παναγιώτη και Καραγιάννη Μιχάλη του Δήμου Σκύδρας.  Οι 
προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 
δέσμευση αυτή δε μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στην 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. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας προ 
της  ενάρξεως του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο 
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
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Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 
στη δημοπρασία επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 
αναγράφεται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεων με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. 
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Η δημοπρασία κατακυρώνεται, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 
Με την συμμετοχή στην δημοπρασία, ο ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της δημοπρασίας. 
 
 Άρθρο 3ο  
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας γραφείο Δημάρχου ενώπιον της 
Αρμόδιας Επιτροπής την Παρασκευή  10/5/2019 και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00π.μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σκύδρας γραφείο Δημάρχου. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, η δημοπρασία θα 
επαναληφθεί  στον ίδιο χώρο την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. 
Εξαιρούνται όσοι οφείλουν στον Δήμο Σκύδρας και στα νομικά πρόσωπα αυτού. 
 
 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 

 
1)Γραμμάτειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία 
ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ 
΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό 
του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που 
αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί του ετησίου μισθώματος, 
του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 600,00 ευρώ, η οποία θα 
αντικατασταθεί για την υπογραφή της σύμβασης με καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το ανωτέρω 
ποσοστό επί του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε 
όσους πήραν μέρος στη δημοπρασία μόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν 
είναι πλειοδότες. 
2)Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς και το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που 
ανήκουν. 
Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού 
προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε 
τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ, σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον επικυρωμένο 
απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και 
ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά. 
3)Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής & Φορολογικής Ενημερότητας του συμμετέχοντος και του 
εγγυητή του 
4)Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
συμμετέχων και ο εγγυητής  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της  παρούσης διακήρυξης και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
6) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο 
α) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος καθώς 
και του εγγυητή. 
β) το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους, εφόσον είναι εταιρεία 
7)Πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη των δέκα ημερών) πιστοποιητικό από το 
αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. για την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις τυχόν τροποποιήσεις του 
καταστατικού της. Αν η εταιρεία είναι παλαιά και είχε εγγραφεί στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου (προ της ισχύος του Γ.Ε.ΜΗ.) αντίστοιχο πιστοποιητικό του Γραμματέα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας για την εγγραφή της στα βιβλία εταιρειών του 
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Πρωτοδικείου και τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της μέχρι την ημερομηνία 
λειτουργίας αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγγραφή των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών στο 
Γ.Ε.ΜΗ. είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, αν αυτές δεν έχουν εγγραφεί στο 
Γ.Ε.ΜΗ., προσκομίζεται πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου. 
 
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ως και το συμφωνητικό μισθώσεως και έτσι καθίσταται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν έναντι του Δήμου για την ακριβή και σύμφωνο 
εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως. Ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα εγγυάται την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση, 
πάσης αξιώσεως του Δήμου κατά του μισθωτή, που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξ αιτίας ή εξ 
αφορμής της συμβάσεως, πλέον τόκων και εξόδων. 
 Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι 
στον Δήμο, κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας 

 
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον 
ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συμμετοχής. 
 
 
Άρθρο 4

ο
   

 

Κατώτατο όριο προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) 
ευρώ ετησίως. 
 Μετά το πρώτο χρόνο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών 
καταναλωτή.  

 
Άρθρο 5

ο
  

 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτούμενος του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

 Ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα εγγυάται την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση, πάσης 
αξιώσεως του Δήμου κατά του μισθωτή, που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξ αιτίας ή εξ αφορμής της 
συμβάσεως, πλέον τόκων και εξόδων. 
 Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι 
στον Δήμο, κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας 
 
Άρθρο 6ο 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά  δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας  ή μη έγκρισης της νομιμότητας της 
διαδικασίας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Πέλλας. Ο μισθωτής δεν 
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη μισθίου ή προϊόντων από θεομηνία, 
πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλη παρόμοια αιτία. 
 
Άρθρο 7

ο 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
κατακυρωτικής απόφασης που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του  αποτελέσματος  της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί 
με τον εγγυητή του για την σύνταξη και  υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του συμβολαίου ίση με το 1/10 του  συνολικού 
επιτευχθέντος μισθώματος, Διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για τη συμμετοχή του στη 
δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκύδρας  χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο 
οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω 
προθεσμίας των δέκα ημερών  το συμφωνητικό  θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  
 
Άρθρο 8

ο
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Βασική προϋπόθεση είναι το προς εκμίσθωση ακίνητο να χρησιμοποιηθεί ως Χώρος Εγκατάστασης 
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. Οι άδειες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία 
της Κεραίας βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη. 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα εννέα (9) έτη με δικαίωμα παράτασης της εφόσον αιτηθεί 
από τον μισθωτή με δήλωσή του και μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
άλλα εννέα (9) έτη. 
 
 Άρθρο 9

ο
   

 
Το μίσθωμα, για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού στην 
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας. Για τα υπόλοιπα έτη θα κατατίθεται, εφάπαξ, κάθε χρόνο στην 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του 
μισθώματος, ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Επιπλέον, αν δύο (2) ετήσια μισθώματα καταστούν ληξιπρόθεσμα, ο Δήμος Σκύδρας  
μπορεί να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο από την συνέχεια της μίσθωσης με την κατάπτωση της σχετικής 
εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπέρ του Δήμου Σκύδρας  χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
 
 Υποχρεώσεις μισθωτή 
  
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να 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, και να αποκαθιστά κάθε ζημία  που τυχόν προκληθεί στο κτίριο και στον 
περιβάλλοντα χώρο, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

- Η επέμβαση θα περιορισθεί αυστηρά εντός της καθοριζόμενης, με την παρούσα, 
έκτασης. 

- Κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του εν λόγω έργου, να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων της Δασικής 
Υπηρεσίας. 

- Ο Μισθωτής οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς 
λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα, τα οποία θα 
υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

- Ο Μισθωτής οφείλει να απομακρύνει και να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα προκύψουν κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης όσο και της λειτουργίας του σταθμού.  

- Να διατηρηθεί ο σκοπός για τον οποίο παρέχεται η έγκριση, η οποία ισχύει για όσο 
διάστημα λειτουργεί νομίμως ο υπό κατασκευή σταθμός κινητής τηλεφωνίας. 

- Εφόσον εκλείψει ή μεταβληθεί η συγκεκριμένη χρήση της έκτασης, η παρούσα έγκριση 
θα ανακληθεί. 

- Σε κάθε περίπτωση με την χορηγηθείσα έγκριση δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα 
του δημοσίου ή ιδιωτών επί της εκτάσεως. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση εκνίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί της έκτασης. 

- Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου η εταιρεία υποχρεούται στην 
αποξήλωση των εγκαταστάσεων και στην οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Η μη τήρηση του όρου υπόκειται 
στις κυρώσεις των διατάξεων της Δασική Νομοθεσίας. 

- Ο Μισθωτής οφείλει να διασφαλίζει τους όρους σύμφωνα με την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει εγκριθεί (ΑΔΑ:ΩΟ9ΠΟ1Υ-Ω3Υ). 
 
 

Τυχόν έξοδα  που θα προκύψουν από οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί να γίνει για τις ανάγκες του 
εκμισθωτή  θα βαρύνουν τον ίδιο, ενώ επί πλέον βελτιώσεις  που τυχόν θα κάνει, θα αποβούν σε 
όφελος του μισθίου και θα παραμείνουν μετά την λήξη της μίσθωσης στο δήμο.  
 
 Λήξη Μίσθωσης 
 
Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 
 
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση  
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Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή 
με ή χωρίς αντάλλαγμα. 
 
Ευθύνη Δήμου 
 
Ο Δήμος Σκύδρας δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του 
μισθίου, για την οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. 
Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος και επιπλέον αποκλείεται στο 
μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. Ο Δήμος Σκύδρας δεν έχει καμία 
υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα του ακινήτου την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης. Ο 
τελευταίος αναλαμβάνει να προστατεύει το ακίνητο  με κάθε νόμιμο μέσο. 
 
 
 Δημοσίευση Διακήρυξης  
 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα της δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος Σκύδρας, στην εξώθυρα της Δ. Κοινότητας Σκύδρας καθώς και στα 
δημοσιότερα μέρη της έδρας του δήμου αλλά και των Τοπικών μας Κοινοτήτων. Επίσης, θα 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. 
 
 
Επανάληψη της Δημοπρασίας 
 
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αν  μετά την κατακύρωση της 
δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή 
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 αυτή, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατ ακυρωθέν 
ποσόν. 
 
 Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων 
 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια κα. Π.Κολυμπάρη, τηλέφωνο 2381351881. 
Αντίγραφο της διακήρυξης δύναται να αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και 
χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της 
δημοπρασίας. 
 
 Ακροτελεύτιο 
  
Όποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει 
λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 
Κάθε θέμα σχετικό με την εν λόγω μίσθωση με το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου72 του Ν. 3852/10 και του Π.Δ. 
270/81 
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία θα υπογραφεί 
από τη Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81 και θα δημοσιευθεί 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη  παρούσα απόφαση.                                                     
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  41/2019. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                   
Ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπή 

 
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ 
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