ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 362/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25449/9-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση δηµοτικών εκτάσεων για
εγκατάσταση σταθµών τηλεπικοινωνιών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε την αριθ. 440/2016 απόφαση του ∆.Σ. ο ∆ήµος µας προτίθεται να προβεί στην
διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση πέντε (05) ∆ηµοτικών εκτάσεων
για την εγκατάσταση συστηµάτων τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 192 του Π.∆.
3463/2006 και του Π.∆. 270/1981, στις παρακάτω θέσεις :
1.
2.
3.
4.
5.

Απιδιά Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων , 500,00 τ.µ.
Πιατέλα Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆.Ε. Ελλοµένου , 500,00 τ.µ.
Πλησίον Καρυάς ∆.Ε. Καρυάς 500,00 τ.µ.
Πλησίον Οικισµού Αθανίου - Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων 500,00 τ.µ.
Πλησίον Πανοχωρίου ∆ραγάνου ∆.Ε. Απολλωνίων 684, 57 τ.µ.
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Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Π.∆./τος 270/81, για τη µίσθωση ακινήτων από το ∆ήµο, απαιτείται
δηµοπρασία, οι όροι δε της δηµοπρασίας καθορίζονται από την Οικονοµική Επιτροπή.
Θέτω υπόψη σχέδιο των όρων της διακήρυξης.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
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: 440/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
«∆ηµοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκµίσθωση πέντε (05) ∆ηµοτικών
εκτάσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 192
του Π.∆. 3463/2006 και του Π.∆. 270/1981, στις παρακάτω θέσεις :
1.Απιδιά Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων, 500,00 τ.µ.
2.Πιατέλα Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆.Ε. Ελλοµένου, 500,00 τ.µ.
3.Πλησίον Καρυάς ∆.Ε. Καρυάς 500,00 τ.µ.
4.Πλησίον Οικισµού Αθανίου - Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων 500,00 τ.µ.
5.Πλησίον Πανοχωρίου ∆ραγάνου ∆.Ε. Απολλωνίων 684, 57 τ.µ.
1) Τόπος και τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία είναι πλειοδοτική , φανερή , προφορική και θα διεξαχθεί στα γραφεία
του ∆ήµου Λευκάδας – ∆ιοικητήριο (αίθουσα συνεδριάσεων Ο.Ε.) στις 25/1/2015, µε ώρα λήξης
κατάθεσης των δικαιολογητικών την 09:15 π.µ. για όλες τις θέσεις και λήξη δηµοπρασίας για
κάθε θέση καθώς και τιµή εκκίνησης ως εξής :
1.Απιδιά Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων , 500,00 τ.µ. λήξη 09:30 π.µ. τιµή εκκίνησης
8.000,00€
2.Πιατέλα Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆.Ε. Ελλοµένου , 500,00 τ.µ. λήξη 09:45 π.µ. µε τιµή εκκίνησης
9.000,00€
3.Πλησίον Καρυάς ∆.Ε. Καρυάς 500,00 τ.µ. 10:00 π.µ. µε τιµή εκκίνησης 8.400,00€
4.Πλησίον Οικισµού Αθανίου - Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων 500,00 τ.µ. 10:15 π.µ. µε τιµή
εκκίνησης 6.000,00€
5.Πλησίον Πανοχωρίου ∆ραγάνου ∆.Ε. Απολλωνίων 684, 57 τ.µ. 10:30.π.µ. µε τιµή εκκίνησης
8.400,00€
2) Στοιχεία ακινήτων
Τα ακίνητα βρίσκονται :
1. Απιδιά Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε.Απολλωνίων, 500,00 τ.µ. (Τοπογραφικό διάγραµµα
Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Νικόλαου- Θεσσαλονίκη)
2. Πιατέλα Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆.Ε. Ελλοµένου, 500,00 τ.µ. (Τοπογραφικό διάγραµµα Πολιτικού
Μηχανικού Βασιλείου Κασαγκελιδη - Αθήνα – Ζωγράφου)
3. Πλησίον Καρυάς ∆.Ε. Καρυάς 500,00 τ.µ. (Τοπογραφικό διάγραµµα Πολιτικού Μηχανικού
Παπαπέτρου Μπένη Παρασκευή – Θεσσαλονίκη )
4. Πλησίον Οικισµού Αθανίου - Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων 500,00 τ.µ. (Τοπογραφικό
διάγραµµα Πολιτικού Μηχανικού Μάζη Παναγιώτη – Θεσσαλονίκη) )
5. Πλησίον Πανοχωρίου ∆ραγάνου ∆.Ε. Απολλωνίων 684, 57 τ.µ. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Πολιτικού Μηχανικού Κούπη Αντωνίας - Θεσσαλονίκη) .
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3) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία, είναι τα παρακάτω:
∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας και υπεύθυνη ∆ήλωση των ενδιαφεροµένων περί του ότι
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρακαταθηκών . και ∆ανείων σε ποσοστό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς,
δηλαδή :
1.Απιδιά Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων, εγγύηση 800,00€.
2.Πιατέλα Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆.Ε. Ελλοµένου, εγγύηση 900,00€
3.Πλησίον Καρυάς ∆.Ε. Καρυάς εγγύηση 840,00€.
4.Πλησίον Οικισµού Αθανίου - Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων εγγύηση 600,00€
5.Πλησίον Πανοχωρίου ∆ραγάνου ∆.Ε. Απολλωνίων εγγύηση 840,00€.
Οι εγγυητικές αυτές θα αντικαταστούν µε την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού από άλλες
ποσού ίσου και αντιστοίχου µε το τελικό επιτευχθέν µίσθωµα .
Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια επιτροπή και
να προσκοµίσει σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη .
Κάθε ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη
θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί
ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Προκειµένου για Α.Ε πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να αποφασίζετε η
συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του
διαγωνισµού.
β. Προκειµένου περί άλλων Ν.Π πρακτικό που θα αποφασίζετε η συµµετοχή στην δηµοπρασία
και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας.
4) Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στη κατοχή του µισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα
όρια αυτού και γενικά το µίσθιο, σε όποια κατάσταση αυτό ευρίσκεται και να προστατεύει αυτό από
κάθε καταπάτηση, διαφορετικά θα ευθύνεται για κάθε νόµιµη αποζηµίωση ήθελε αξιώσει ο ∆ήµος
Λευκάδας. Ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο κατά την λήξη της µισθώσεως, στην
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζηµίωση για οιανδήποτε ζηµία έχει
προκαλέσει σε αυτό. Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί το ακίνητο µε επιµέλεια και σε τρόπο
ώστε να µη θίγει ή προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους. Ο µισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για
αποζηµίωση για ζηµιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγµατα, έναντι οποιουδήποτε
είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόµενη στη σφαίρα
αντικειµενικής του ευθύνης.
Η έκδοση των σχετικών αδειών για την λειτουργία του χώρου θα γίνει µε αποκλειστική ευθύνη
, δαπάνες και επιµέλεια του τελευταίου πλειοδότη -µισθωτή.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το ακίνητο, της οποίας από την υποβολή αιτήµατος συµµετοχής στην δηµοπρασία θεωρείται
(τεκµαίρεται) ότι έχει λάβει γνώσιν αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού,
ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στην λύση της
µίσθωσης.
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.
5) Προθεσµία καταβολής του Τιµήµατος
Η καταβολή του τιµήµατος θα είναι µηνιαία µέσα στο πρώτο δεκαήµερο έκαστου µήνα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µηνιαίου µισθώµατος ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα να
κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο.
Το αναλογούν χαρτόσηµο (3,6%) θα καταβάλλεται καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης εξ
ολοκλήρου από το µισθωτή µαζί µε την καταβολή του µηνιαίου τιµήµατος.
6) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της ∆ηµοτικής αρχής περί κατακυρώσεως ή
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Η Μίσθωση του χώρου ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης και θα έχει εννεαετή ισχύ .
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7) Αναµίσθωση - Υπεκµίσθωση
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.
8) Άλλοι Όροι
Τα ανωτέρω ∆ηµοτικά ακίνητα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξοπλισµού πληροφορικής, για την προσφορά των εκάστοτε
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και την εγκατάσταση
κατασκευών, µεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και
ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων
απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και
αναβάθµιση του σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας, προκειµένου η ανωτέρω περιγραφόµενη χρήση
του µισθίου να τύχει της καλλίτερης ασφάλειας .
Η µισθώτρια έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον παραχωρηµένο χώρο µε κάθε κατάλληλο
µέσο προκειµένου να διασφαλίσει τις εγκαταστάσεις της. Ο Μισθωτής έχει υποχρέωση βεβαίωσης
ότι οι εγκαταστάσεις και η εκπεµπόµενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύµφωνη και εντός των ορίων
που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νοµοθεσία.
Ο εκµισθωτής θα διευκολύνει την σύνδεση των ακινήτων για τυχόν σύνδεση του εξοπλισµού µε
δίκτυα κοινής ωφέλειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον µισθωτή και µετά
από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Τα έξοδα για τις συνδέσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή.
Επίσης πριν από τυχούσα επέµβαση τεχνικής φύσεως που θα απαιτηθεί από το µισθωτή να γίνει
στον παραχωρούµενο χώρο, και δεν αφορά τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό ή τυχόν βοηθητικό
εξοπλισµό, θα πρέπει να γίνει ενηµέρωση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας.
9) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε ευθύνη των υπηρεσιών του ∆ήµου στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου µας και σε δύο εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού Λευκάδας , όπως επίσης και στο
πρόγραµµα «∆ιαύγεια». Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον τελικό πλειοδότη – µισθωτή.
10) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται :
1) οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης .
2) Κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 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 µειοδότης και εγγυητής αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης σε διάρκεια δέκα (10) ηµερών ( άρθρο 7)
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Στις περιπτώσεις (β & γ) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο 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 που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται 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) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίες ∆ήµου
Λευκάδας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ∆ιεύθυνση Αντ.Τζεβελέκη –∆ιοικητήριο Τηλέφωνο
2645360563 FAX 2645360586
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση δηµοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση
σταθµών τηλεπικοινωνιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Ηµεροµηνία δηµοπράτησης ορίζεται η 25/1/2017 ηµέρα Τετάρτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 362/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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