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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

 

β) το άρθρο 72 παρ.1ε του ∆ΚΚ 3852/2010 

 

γ) το άρθρο 192 του ∆.Κ.Κ  

 

δ) την αριθ. 125/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 

ε) τους όρους δ4.28, δ4.29 και δ4.30 της  ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 

 

στ) την 05/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν 

οι όροι της δηµοπρασίας. 

 

                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

 



∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση δηµοτικών 
χώρων που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες  Ολυµπιάδας, Στρατονίκης, 
Σταγείρων, Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου,  για την εγκατάσταση Σταθµών  
παρακολούθησης της ατµόσφαιρας και µέτρησης της περιβαλλοντικής ρύπανσης ,  
και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και την 
προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας ήτοι 15/02/2016. 
 

1) Περιγραφή του ακινήτου 

 

-Στην Τ.Κ Ολυµπιάδας,  
θέση 1 ,περιοχή κόµβος Ολυµπιάδας, πλάτος 2,40 µ., µήκος 4,20 µ., επιφάνεια 
6,60 τ.µ. 
θέση 2 , περιοχή γηπέδου, πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ., επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
θέση 3 , περιοχή Απόπλους, πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ., επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
                                                       ΣΥΝΟΛΟ     14,20 τ.µ.  
-Στην Τ.Κ Στρατονίκης 
θέση 1, περιοχή παλιά γαλαρία, πλάτος 2,40 µ., µήκος 4,60 µ. ,επιφάνεια 7,00 τ.µ. 
θέση 2 , περιοχή Προφήτη Ηλία, πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ., επιφάνεια 3,80 
τ.µ. 
θέση 3, περιοχή γηπέδου, πλάτος 1,80 µ.,µήκος 2,00 µ. ,επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
                                                       ΣΥΝΟΛΟ     14,60  τ.µ. 
                                          
-Στην Τ.Κ Σταγείρων  
Θέση 1 , περιοχή κούτρος ,πλάτος 2,40 µ. ,µήκος 4,60 µ. ,επιφάνεια 7,00 τ.µ. 
Θέση 2 , περιοχή ορίων Σταγείρων-Στρατονίκης, πλάτος 1,80 µ., µήκος 2,00 µ., 
επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
Θέση 3,περιοχή νεκροταφείου, πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ. ,επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
                                                    ΣΥΝΟΛΟ   14,60 τ.µ. 
-Στην Τ.Κ Νεοχωρίου 
Θέση 1 , περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου, πλάτος 2,40 µ. ,µήκος 4,20 µ., επιφάνεια 6,60 
τ.µ. 
Θέση 2, περιοχή γηπέδου ,πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ. ,επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
Θέση 3,περιοχή καραούλι ,πλάτος 1,80 µ. ,µήκος 2,00 µ., επιφάνεια 3,80 τ.µ. 
                                                   ΣΥΝΟΛΟ      14,20 τ.µ. 
-Στην Τ.Κ Παλαιοχωρίου 
Θέση 1, περιοχή γηπέδου ,πλάτος 2,40 µ. ,µήκος 4,20 µ. ,επιφάνεια 6,60 τ.µ. 
Θέση 2, περιοχή πεζογέφυρα Χαβρία, πλάτος 1,80 µ., µήκος 2,00 µ. ,επιφάνεια 
3,80 τ.µ. 
Θέση 3, περιοχή δηµοτικού σχολείου, πλάτος 1,80 µ., µήκος 2,00 µ. ,επιφάνεια 
3,80 τ.µ. 
                                                  ΣΥΝΟΛΟ      14,20 τ.µ. 
Σύµφωνα µε τα συνηµµένα τοπογραφικά. 
Συνολική επιφάνεια διαθέσιµων δηµοτικών χώρων 71,80 τ.µ.  
 

 

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. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράµµατος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, 

βάσει, ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά 

την διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ο 

τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. 

 

3) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 16/02/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00µ. στο 

∆ηµοτικό κατάστηµα Ιερισσού 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) 

ετησίως ανά τ.µ..  

 

5) 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. 

 

6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το κατά νόµο  αρµόδιο όργανο. Του 

∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  

 

7) 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.  

 

8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος  

 

Η διάρκεια της µισθώσεως ορίζεται σε δέκα έτη (10) και αρχίζει από την ηµέρα 

υπογραφής του µισθωτηρίου . Εξάλλου προβλέπεται παράταση επαγγελµατικής 

µίσθωσης, εάν ζητηθεί , αλλά 2 έτη , έως τη συµπλήρωση δωδεκαετίας. Το 

µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους , θα αναπροσαρµόζεται 

ετησίως µε 4% του δείκτη τιµών καταναλωτή επί του ετήσιου µισθώµατος του 

εκάστοτε προηγούµενου µισθωτικού έτους. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το ετήσιο 

µίσθωµα δεν θα είναι κατώτερο από το καταβαλλόµενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται 

ετησίως ως ανωτέρω.  

 

9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

 



Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε αρχή του έτους, στην Ταµειακή Υπηρεσία του 

∆ηµαρχιακού καταστήµατος στη Ιερισσό, ειδικά για το 2016 το µίσθωµα θα 

καταβληθεί µε την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

 

10) Υποχρεώσεις µισθωτή 

 

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. Οι 

κρατήσεις θα βαρύνουν τον εκµισθωτή: 1ον Υπέρ ΤΕΑ∆Υ 1,5%, 2ον Υπέρ ΤΠ∆Υ 

0,5%, 3ον Υπέρ Χαρτοσήµου 3% και 4ον Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του 

ανωτέρω 3% χαρτοσήµου. Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να 

παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 

 

11) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του 

µισθίου από τον µισθωτή. 

 

12) 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 υποχρεούται σε 

επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της σύµβασης άνευ 

αποχρώντος λόγου.  

 

 

13 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην 

επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1)Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του 



2)Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου φυσικού 

προσώπου 

3)Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις 

αυτού καθώς και πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο που να προκύπτει το 

καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.  

4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ίσης  προς το 10% του  

οριζόµενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης  προσφοράς ήτοι  2.154 

ευρώ η οποία µετά τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους 

διαγωνιζόµενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραµείνει στην 

υπηρεσία του ∆ήµου Αριστοτέλη µέχρι κατακυρώσεως της δηµοπρασίας , οπότε θα 

αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης µε εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησοµένου 

µισθώµατος, η οποία θα επιστραφεί µετά την λήξη της σύµβασης. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι θα προσέλθει στην 

σύνταξη του µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα σε 10 µέρες από την κοινοποίηση της 

εγκριτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και ότι κατά την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση µε το ποσό 10% 

του κατακυρωθέντος ετήσιου µισθώµατος ως προκαταβολή, για την τήρηση των 

συµφωνηθέντων, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

6)Βεβαίωση από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής (από 

οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους 

εταίρους , αν είναι εταιρεία καθώς  και Υπεύθυνη ∆ήλωση των εταίρων µη 

συµµετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής η οποία έχει οφειλές 

προς τον ∆ήµο Αριστοτέλη)  

7)Βεβαίωση από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής (από 

οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη ∆ήλωση µη συµµετοχής του σε 

άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής η οποία έχει οφειλές προς τον ∆ήµο 

Αριστοτέλη  

8)Φορολογική ενηµερότητα της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας(∆.Ο.Υ.) 

για χρέη προς το δηµόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους 

εταίρους , αν είναι εταιρεία) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ  

9)Βεβαίωση περί µη οφειλής (ασφαλιστική ενηµερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισµένος (ο 

συµµετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή µη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού 

φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 



10)Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη πτωχευτικού συµβιβασµού (αν πρόκειται 

για εταιρεία).  

11)Αντίγραφο (επικυρωµένο) της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των 

χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαµονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε. 

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 Ιερισσού στα δηµοσιότερα 

σηµεία του ∆ήµου , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του 

Νοµού. 

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 επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 

δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, 

στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου Αριστοτέλη ή όπου άλλου ήθελε κριθεί απαραίτητο 

πέντε (5) ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας. 

 



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 Γραφείο Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων εργάσιµες  ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση 

Ιερισσός Χαλκιδικής  , κ. Καραβασίλη Ελένη τηλέφωνο 2377350010 FAX 

2377022414 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι 15/02/2016. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ 

 

 


