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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Άγιος Κήρυκος , 01/03/2018
Αρ. Πρωτ: 911
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΕΣ» ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 12 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
-

Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του N.3463/2006 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,

-

τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 & 72 παρ.1ε΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,

-

τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων»,

-

Την υπ’ αριθμ 221/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την εκποίηση
ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου».

-

Την υπ’ αριθμ 241/2017 απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης Επιτροπών Καθορισμού
Τιμήματος ενοικίασης δημοτικών εκτάσεων.

-

Την απόφαση καθορισμού τιμήματος της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος (Α.Πρ: 722826/9/2016) για την τοποθεσία «Κεφάλες» της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου.

-

Την υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου.

-

Την 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων του
επαναληπτικού διαγωνισμού

ΑΔΑ: 7ΤΔ3ΩΕ4-ΛΗ6

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου
που περιγράφεται παρακάτω βάση των όρων:
Άρθρο 1
Θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
12.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στην τοποθεσία «Κεφάλες» της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου για
εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας νέας τεχνολογίας με την πραγματοποίηση των απαραίτητων για το
σκοπό αυτό έργων και εγκαταστάσεων.
Άρθρο 2
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Ικαρίας , στον Άγιο Κήρυκο από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 (Α΄77): «Περί
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή
εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» όπως συγκροτήθηκε με την 221/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου , στις 16 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.
Άρθρο 3
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής και θα αρχίσει από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 4
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται , σύμφωνα με την απόφαση καθορισμού
τιμήματος της Επιτροπής

Καθορισμού Τιμήματος (Α.Πρ: 7228-26/9/2016) , στο ποσό των

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (416,00 € Χ12 στρέμματα= 4.992,00€) ετησίως
και όπως τελικά διαμορφωθεί θα καταβάλεται στην αρχή έκαστου μισθωτικού έτους από τα συνολικά
είκοσι.
Άρθρο 5
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία: Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται ημεδαπά και
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών
και τα οποία τουλάχιστον διαθέτουν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την σχετική/ές άδεια/ες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

του/των αιολικού/ών σταθμού/ών που προτείνουν να

εγκαταστήσουν, και έχουν εξασφαλίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την απορρόφηση της
ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί από την λειτουργία του/των αιολικού/ών
σταθμού/ών.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής: Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία, θα πρέπει να
καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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Α) την/τις άδεια/ες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Β) αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για
την εξασφάλιση απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ήτοι
Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και Σύμβαση Πώλησης Α.Ε. ή
Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης με ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»
Γ) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :
1 ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Προκειμένου περί νομικών προσώπων:
1) τα έγγραφα νομιμοποίησής τους και των νόμιμων εκπροσώπων τους νομίμως επικυρωμένα.
Ειδικότερα απαιτείται να κατατεθούν καταστατικό σύστασης εταιρίας, τροποποιήσεις, εκπροσώπηση
και προκειμένου για ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του ΔΣ για την έγκριση συμμετοχής της
και την εκπροσώπησή της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε., ΕΕ ή ΕΠΕ, όταν δεν
παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο από το οποίο να
προκύπτει ότι το προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση,
ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία για την κήρυξή του σε
κατάσταση πτωχεύσεως ή διορισμού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης.
Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για
παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία , ως εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 9.984,00 ευρώ (10% της πρώτης προσφοράς)
Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη
καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί και θα επιστραφεί
στον μισθωτή μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης.
Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν
ατόκως εντός 10ημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
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Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία συμμετοχής.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να
καταθέσει για το σκοπό αυτό αντίστοιχο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο πριν την έναρξη του
διαγωνισμού .
Άρθρο 7
Όταν ο τελευταίος πλειοδότης είναι φυσικό πρόσωπο , υποχρεώνεται να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή του διαγωνισμού: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και
διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να
συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξεως του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι
προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η
Επιτροπή και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.
Η Επιτροπή καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους,
κατά τη σειρά προσέλευσης και παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα μονογράφει ένα προς ένα και
ελέγχει την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει
στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές, οι οποίες καταχωρούνται στα
πρακτικά, μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νόμιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε
προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο
στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής , τον
τελευταίο πλειοδότη και αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο τον εγγυητή του.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν
πλειοδότης. Επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εάν το
αποτέλεσμά της κριθεί ασύμφορο και δεν εγκριθεί ή για σφάλμα κατά τη διενέργειά της ή όταν μετά
την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και ο εγγυητής του
αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκριτικής
επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στις αμέσως πιο πάνω περιπτώσεις η
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δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο
και του εγγυητή του, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν
ποσό, καταπίπτει δε σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
Περίληψη της προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του Δήμου)
Άρθρο 9
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση που δεν
εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση, η οποία θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής , της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει και αν αυτός είναι
φυσικό πρόσωπο με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε
διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική
παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός

σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι

ευθύνονται για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
Από της λήξεως της προαναφερόμενης προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς
καταρτισθείσα.
Άρθρο 10
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια
αυτού, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 11
Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στη οποία
βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη
οιασδήποτε δουλείας στο ακίνητο, ούτε συνεπώς υποχρεώνεται για το λόγο αυτό στην επιστροφή ή
μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
Άρθρο 12
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που
το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Εξαιρούνται τα έργα υποδομής του/ων αιολικού/
ών σταθμού/ών, δρόμοι, πλατείες, θεμέλια, κτίρια, που θα παραμείνουν προς όφελος του δήμου, εκτός
αν προβλέπεται από τις άδειες του/ων αιολικού/ων σταθμού/ων η αποκατάσταση αυτών ή μέρος
αυτών.
Άρθρο 13
Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση από το μισθωτή απαγορεύεται.
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Άρθρο 14
Η διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας
δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο , θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του Δήμου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

