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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 165/2015 
  
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την εκµίσθωση της αίθουσας 
µε στ. «Κατάστηµα 2» (Μαρµαράδικο) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 34ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13707/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθη και ο κ. Γαβριλάκης - Μπαµπάς Κων/νος 
αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση».  
 
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών το από 08-12-2015  και µε αριθµό πρωτοκόλλου 13624 
πρακτικό της επιτροπής του  δεύτερου επαναληπτικού  διαγωνισµού για την µίσθωση 
της αίθουσας µε στ. «Κατάστηµα 2» (Μαρµαράδικο) στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο του 
∆ήµου Καισαριανής το οποίο έχει  ως εξής : 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καισαριανή 08/12/2015                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρωτ.13624                                                     

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

 

Πρακτικό διενέργειας δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση της αίθουσας με στ. «Κατάστημα 2» 

(Μαρμαράδικο) στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου 
Καισαριανής. 

 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής σήμερα Παρασκευή 04-12-

2015 και ώρα 11:00μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 140/16-6-2015 απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει το δεύτερο επαναληπτικό διαγωνισμό 

για την εκμίσθωση της αίθουσας με στ. «Κατάστημα 2» (Μαρμαράδικο) στο 

Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Καισαριανής.  

Η επανάληψη του διαγωνισμού ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου έπειτα από 

την ματαίωση λόγω ελλείψεων στα απαραίτητα δικαιολογητικά των 

ενδιαφερόμενων στην αρχικές δημοπρατήσεις.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζονται στην με αρ. 

Πρωτ 13168/27-11-2015 διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε εκ νέου στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:7ΕΡΟΩΕΨ-6ΜΖ), σε ημερήσια 

εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου 

Καισαριανής. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1. ο Δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος, ως Πρόεδρος της επιτροπής 

2. ο Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος, μέλος της επιτροπής 

3. ο Αντωνόπουλος Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής σε 

αντικατάσταση του τακτικού μέλους Κοντόσταυλου Γεώργιου που δεν 

κατόρθωσε να παρευρεθεί. 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τα δικαιολογητικά που όριζε η 

διακήρυξη. 

Φάκελο κατέθεσαν οι  

i) Σ. Χ. του Α, με ΑΔΤ: ΑΙ 120488 

ii) Δ. Ρ. του Π., με ΑΔΤ: Χ124719 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 

αποσφράγισης. 



 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος 

φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο των ενδιαφερόμενων βρέθηκαν τα εξής 

δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τη διακήρυξη: 

 

 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Κατατέθηκε 

2. Στοιχεία και πληροφορίες για τη νομική 

μορφή της επιχείρησης-πρόσφατα 

θεωρημένα καταστατικό της επιχείρησης, 

κτλ). 

Κατατέθηκαν 

3. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο 

οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική 

οργάνωση. 

 

Κατατέθηκε 

4. Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές ότι 

η επιχείρηση δεν τελεί και δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος της διαδικασία για τη 

κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, 

εκκαθάρισης και αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

 

Κατατέθηκαν 

5. Φορολογική ενημερότητα από τη ∆.Ο.Υ., 
καθώς και αντίγραφο της δήλωσης Ε3. 

 

Κατατέθηκαν 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα από τα ταμεία 

ασφάλισης προσωπικού και των 

υπευθύνων της επιχείρησης. 

Κατατέθηκαν 

7. 

Βεβαίωση μη οφειλής της ιδίας και των 

συγγενών Α’ και Β’ βαθμού της, στο Δήμο 

Καισαριανής, από την Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου. 

Κατατέθηκαν για τον ίδιο 

και για τους συγγενείς Α’ 

και Β’ Βαθμού. Ο 

ενδιαφερόμενος είναι 

ενταγμένος σε ρύθμιση 

έναντι οφειλής στο Δήμο, 

που τηρεί κανονικά. 

8. Βεβαίωση κανονικής εκτέλεσης 

συμβάσεων με ΝΠ του Δήμου 

Καισαριανής. 

Κατατέθηκε 

9. 

Σ. Χ. του Ν. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναγράφονται οι ΟΤΑ με τους οποίους 

έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις την 

Κατατέθηκε δήλωση με 

την οποία ο 

ενδιαφερόμενος 



τελευταία τετραετία και βεβαίωση 

κανονικής εκτέλεσης σύμβασης με 

αυτούς. 

 

βεβαιώνει ότι δεν έχει 

συνάψει σύμβαση με άλλο 

Ν.Π. ΟΤΑ πέραν του Δήμου 

Καισαριανής. 

10. Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση των 

όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Κατατέθηκε 

11. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τα 

μέλη της εταιρίας. 
Κατατέθηκε 

12. Εγγυητική τραπέζης, για ποσό ίσο με δέκα 

τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης 

προσφοράς επί των μισθωμάτων ενός 

έτους, όπως ορίζεται στην παρούσα, ήτοι 

ποσού 1800€ 

Κατατέθηκε 

 Δικαιολογητικά του εγγυητή 

 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ότι θα 

αναλάβει την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του 

πλειοδότη σε περίπτωση που αυτός 

αποδείξει αντισυμβατική 

συμπεριφορά. 

 

Κατατέθηκε 

2. Αποδεικτικά έγγραφα της 
φερεγγυότητάς του εγγυητή, ήτοι 
φορολογική ενηµερότητα, αντίγραφο Ε1 
και βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καισαριανής ότι δεν οφείλει 
στον ∆ήµο οποιοδήποτε ποσό από 
οποιαδήποτε αιτία. 

Κατατέθηκαν 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Κατατέθηκε 

2. Στοιχεία και πληροφορίες για τη νομική 

μορφή της επιχείρησης-πρόσφατα 

θεωρημένα καταστατικό της επιχείρησης, 

κτλ). 

Κατατέθηκαν 

3. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο 

οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική 

οργάνωση. 

 

Κατατέθηκε 

4. 

Δ. Ρ. του Π. 

Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές ότι Κατατέθηκαν 



η επιχείρηση δεν τελεί και δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος της διαδικασία για τη 

κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, 

εκκαθάρισης και αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

 

5. Φορολογική ενημερότητα από τη ∆.Ο.Υ., 
καθώς και αντίγραφο της δήλωσης Ε3. 

 

Κατατέθηκαν 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα από τα ταμεία 

ασφάλισης προσωπικού και των 

υπευθύνων της επιχείρησης. 

Κατατέθηκαν 

7. 

Βεβαίωση μη οφειλής της ιδίας και των 

συγγενών Α’ και Β’ βαθμού της, στο Δήμο 

Καισαριανής, από την Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου. 

Κατατέθηκε για την 

ενδιαφερόμενη η οποία 

έχει οφειλές προς το Δήμο 

σε ρύθμιση. Κατέθεσε 

ελλιπείς βεβαιώσεις περί 

μη οφειλής των συγγενών 

της Α’ και Β’ Βαθμού. 

8. Βεβαίωση κανονικής εκτέλεσης 

συμβάσεων με ΝΠ του Δήμου 

Καισαριανής. 

Κατατέθηκε 

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναγράφονται οι ΟΤΑ με τους οποίους 

έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις την 

τελευταία τετραετία και βεβαίωση 

κανονικής εκτέλεσης σύμβασης με 

αυτούς. 

 

Κατατέθηκε 

10. Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση των 

όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Κατατέθηκε 

11. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τα 

μέλη της εταιρίας. 
Κατατέθηκε 

12. Εγγυητική τραπέζης, για ποσό ίσο με δέκα 

τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης 

προσφοράς επί των μισθωμάτων ενός 

έτους, όπως ορίζεται στην παρούσα, ήτοι 

ποσού 1800€ 

Κατατέθηκε 

 Δικαιολογητικά του εγγυητή 

 
 

1. 

Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ότι θα 

αναλάβει την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του 

Κατατέθηκε 



πλειοδότη σε περίπτωση που αυτός 

αποδείξει αντισυμβατική 

συμπεριφορά. 

 

2. Αποδεικτικά έγγραφα της 
φερεγγυότητάς του εγγυητή, ήτοι 
φορολογική ενηµερότητα, αντίγραφο Ε1 
και βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καισαριανής ότι δεν οφείλει 
στον ∆ήµο οποιοδήποτε ποσό από 
οποιαδήποτε αιτία. 

Κατατέθηκαν 

 

Η επιτροπή βρήκε ότι τα αναγκαία δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, ήταν ελλιπή για τη Δ. Ρ. του Π. και δεν έκανε δεκτή τη συμμετοχή της 

στη Β’ Φάση του πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

Ο κος Σ. Χ. κατέθεσε πλήρη φάκελο και έγινε δεκτός στην Β’ Φάση του 

πλειοδοτικού διαγωνισμού.  

Η κα Δ. κατέθεσε επί της άνω απόφασης, ΕΝΣΤΑΣΗ με αριθμ. Πρωτ. 13485/4.12.15, 

υποστηρίζοντας ότι Σ. Χ. δεν έπρεπε να γίνει δεκτός στη Β’ Φάση του πλειοδοτικού 

διαγωνισμού από την Επιτροπή, διότι δεν προσκόμισε ΛΕΥΚΟ απόσπασμα ποινικού 

μητρώου. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εκτίμησε ότι δεν έπρεπε να γίνει δεκτή η 

ένσταση, διότι με βάση το άρθρο 7 – δικαιολογητικό 11 της Διακήρυξης, ο αιτών 

πρέπει μεν «να καταθέσει απόσπασμα ποινικού μητρώου για τις ατομικές 

επιχειρήσεις ή τα μέλη που δεσμεύουν τις προσωπικές εταιρίες με τις πράξεις 

του», χωρίς να θέτει όμως ως προϋπόθεση ότι αυτό θα πρέπει να είναι Λευκό. 

Επομένως ορθά ο Σ. Χ., έγινε δεκτός στη Β’ Φάση του πλειοδοτικού Διαγωνισμού. 

 

Ο ενδιαφερόμενος, Σ. Χ. του Α., πλειοδότησε προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, προσφέροντας για μηνιαίο μίσθωμα στο εν λόγω 

κατάστημα, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (1530€). 

 

Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά του ενδιαφερόμενου και παρέπεμψε τα 

πρακτικά της δημοπρασίας για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Καισαριανής. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

 

 



 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                     

 

 

1)ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                                             

     ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                                                                     

 

 

 

2)ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

3) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

               (ΑΝ. ΜΕΛΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 Μετά από διαλογική συζήτηση µειοψηφούντος του κ. Γαβρίλη Γεωργίου (αν.µέλος) 
ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ. 
 

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

        
Κατακυρώνει την ανωτέρω δεύτερη επαναληπτική δηµοπρασία για  την εκµίσθωση 
δύο  (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµα έτους, της αίθουσας µε στ. 
«Κατάστηµα 2» (Μαρµαράδικο)  στη πτέρυγα Α΄ του δηµοτικού Νεκροταφείου, του 
∆ήµου Καισαριανής στον κ. Σπανό Χρήστο του Αντωνίου, µε το ποσό των χιλίων 



πεντακοσίων τριάντα ευρώ (1530.00€) ο οποίος διαµένει στο ∆ήµο Καισαριανής,  επί 
της οδού  Βλητικός Σταθµός αριθ. 4, και έχει  επαγγελµατική έδρα το Νεκροταφείο 
Καισαριανής. 
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως :      
               
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                         
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
   ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                              2.Βασιλάκη Αικατερίνη                            
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                        4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                        5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
                                                                                  Καισαριανή   15/12/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                     Της υπηρεσίας 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               


