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 Συνεδρίαση /24-09-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 187/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

θέσης περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών Τσάφου  & Υµηττού (µπροστά από Ο.Τ 

27). 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 29ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 24
η
  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 

2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9047 /20-09-2018   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                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 9046 /20-9-2018 εισήγηση 

της κ. Ατραΐδου Α . Προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου  η 

οποία έχει ως εξής.  



  
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καισαριανή  20 /09 /2018. 
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           ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α∆ΕΡΦΩΝ  ΤΣΑΦΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ (µπροστά από Ο.Τ. 27) 
 

 
Σχετικά: 
1. το άρθρο 72 παρ. Γ του Ν. 3852/10.  

2. το άρθρο 199 παρ. 2 του Ν. 3463/06. 

3. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες 

διατάξεις. 

4. το Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5. τα άρθρα 50 και 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’) 

«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

6. το άρθρο 3 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3254/2004  

7. το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77Α/30-3-1981) περί καθορισµού των οργάνων της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή µίσθωση 

πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 

8. την  υπ’ αριθµ. 4/26-01-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 

«Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 (Όργανα διενέργειας διαγωνισµών) και 7  

(Εκτίµηση εκποιούµενων ακινήτων) του Π.∆. 270/1981, για το 2017». 



9. την υπ΄ αριθµ. 179/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονιστική 

Απόφαση για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων». 

10. την υπ΄ αριθµ. 41/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονισµός 

λειτουργίας περιπτέρων ∆ήµου Καισαριανής». 

11. τις υπ΄ αριθµ. 99/2017 και 40/2018 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη 

διάθεση και τον τρόπο παραχώρησης της υφιστάµενης κενωθείσας θέσης 

περιπτέρου. 

12. την υπ’ αριθµ. 184/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το µέγιστο 

χρόνο παραχώρησης των προς διάθεση θέσεων περιπτέρων.  

13. το µε αριθµό πρωτοκόλλου 8427/ 30-8-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 

7 του Π.∆. 270/81 (Επιτροπή εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων) σύµφωνα µε το 

οποίο ορίζεται ως προσφορά εκκίνησης της δηµοπρασίας(πλειοδοτικός 

διαγωνισµός) για την εκµίσθωση του περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών 

Τσάφου και Υµηττού το ποσό των τριακοσίων(300) ευρώ µηνιαίως(συνολικά 

τριών χιλιάδων εξακοσίων(3600) ευρώ ετησίως).  

 
 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

Η θέση του περιπτέρου και οι προδιαγραφές βρίσκονται σε συµφωνία µε τα άρθρα  6, 
10 και 12 της υπ’αριθµ.195/2015 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έχουν 
ως εξής:  
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ιεύθυνση Αδερφών Τσάφου & Υµηττού(µπροστά από Ο.Τ. 27) 
Μέγιστες ∆ιαστάσεις Κουβουκλίου 2,50 X 2,00 τ.µ. 
Μέγιστο ϋψος 2,60 
Μέγιστο Ύψος Βάσης Μπετόν (στήριξη κουβουκλίου 0,1 µ.) 
Κινητό Προστέγασµα (τέντα) µε στήριξη µόνο πάνω στο περίπτερο, χωρίς 
κατακόρυφα στηρίγµατα, η οποία θα προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ. περιµετρικά 
Μέγιστη δυνατότητα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πέριξ του περιπτέρου από 
ψυγεία και λοιπούς λειτουργικούς χώρους είναι 4,49 τ.µ. Ο µέγιστος χώρος που 
δύναται να καταληφθεί συνολικά από κουβούκλιο και λοιπά αντικείµενα δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 12 τ.µ. 
Το υλικό κατασκευής και το χρώµα του κουβουκλίου θα επιλεγούν σε συνεργασία µε 
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, και ο καθορισµός θα λαµβάνει υπόψη τον 
περιβάλλοντα χώρο και τυχόν ιστορικά ή άλλα σηµαντικά µνηµεία της περιοχής. 
Κάθε επέκταση ή αλλαγή θέσης, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης.  

Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον µισθωτή της 

θέσης. 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία είναι φανερή προφορική και πλειοδοτική σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) του Π.∆. 270/81 και του Ν.4093/2012. Θα 
διεξαχθεί την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µετά την έγκριση των όρων από την 
Οικονοµική Επιτροπή ενώ θα λάβουν µέρος µόνο εκείνοι των οποίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο ∆ήµο 
αυστηρά µία εβδοµάδα νωρίτερα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.   



Η ∆ηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη 
ώρας, εφόσον 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 ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 
δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιάδοχος από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 
τελευταίο πλειοδότη. 

       
 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την επί 

της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως αυτής, 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 διακήρυξης προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας συντάσσονται επι απλού χάρτου τύπου Α4. 

        Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 
αυτού. Αν κάποιος είναι αγράµµατος υπογράφει αντ' αυτού άλλος, βάσει ειδικού 
νόµιµου πληρεξούσιου ή δύο πρόσωπα εκ των παριστάµενων κατά τη 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. 

       Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσης από τη µη 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

        Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή όλων των 
όρων της παρούσης και θα διεξαχθεί σε τρία στάδια ως εξής:  

     1
ον

 Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν, µπορούν να καταθέσουν φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου αυστηρά µία εβδοµάδα νωρίτερα από τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος µετά το πέρας της πιο πάνω ηµεροµηνίας και ώρας 
δε θα γίνει δεκτή. 

       2
ον

 Η επιτροπή δηµοπρασιών θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων σε ηµέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες 
εγγράφως από το προεδρείο της επιτροπής. 

       3
ον

 Την ηµέρα που έχει οριστεί για τη δηµοπρασία διεξάγεται ο ανοιχτός 
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι εκείνοι των 
οποίων τα δικαιολογητικά θα γίνουν αποδεκτά από την επιτροπή κατά το ως άνω 2° 
Στάδιο.  

     Η επιτροπή θα διενεργήσει τη δηµοπρασία βάσει του Π.∆. 270/81 και της υπ 
αριθµ. 40/2018 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καισαριανής οδός 
Βρυούλων 125 Καισαριανή Τ.Κ. 16122 στην Αίθουσα του ∆ηµ. Συµβουλίου, Θα 
διεξαχθεί την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου.  

Ε∆ΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.πρωτοκόλλου 8427/30-8-2018 Πρακτικό της Εκτιµητικής 
επιτροπής, πρώτη προσφορά που αποτελεί και τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, 



ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ( 300,00 ) ευρώ. Κάθε αύξηση της προσφοράς από 
την πρώτη και µετά θα γίνεται ανά δεκάδες και τουλάχιστον κατά δέκα (10,00 ) ευρώ. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη δηµοπρασία έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νοµικά 
πρόσωπα και συνεταιρισµοί φυσικών προσώπων, µε την προϋπόθεση να ισχύουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006(Ο ενδιαφερόµενος δεν πρέπει να 
βαρύνεται µε βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ήµο, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας η/και διακανονισµού οφειλής). 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή 

ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος τους στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα και να 

προσκοµίσουν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά συµµετοχής.  

1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος µε τα στοιχεία του συµµετέχοντος (Ονοµατεπώνυµο, 

∆ιεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ), πρωτοκολληµένη στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καισαριανής.  

2. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για 

εκπρόσωπο νοµικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του συµµετέχοντος ή του νοµίµου 

εκπροσώπου της εταιρείας θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγµατικής κατάστασης 

του προς µίσθωση χώρου και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν. Επίσης 

ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµό ∆ηµοσίου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό πρόσωπο ή από νόµιµο εκπρόσωπο νοµικού 

προσώπου, περί της αποδοχής ορισµού του ως αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη 

προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ του. Ο εγγυητής θα είναι 

αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση 

των όρων της σύµβασης. 

5. Φορολογική ενηµερότητα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σε ισχύ, του συµµετέχοντος 

καθώς και του εγγυητή. 

6. Ασφαλιστική Ενηµερότητας του συµµετέχοντος σε ισχύ, για τον ίδιο και τους 

εργαζόµενους που τυχόν απασχολεί. 

7. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής περί µη οφειλής 

του συµµετέχοντος φυσικού ή νοµικού προσώπου ή για την ένταξη των οφειλών 

του σε ρύθµιση που εκτελείται κανονικά. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η 

βεβαίωση της Ταµιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη οφειλής και για 

το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

Συγκεκριµένα, προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, η υποχρέωση 

συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Οµόρρυθµους εταίρους και 

διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε., τους ∆ιαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και 

για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τους αντίστοιχους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 



8. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής περί µη οφειλής 

του εγγυητή. Σε περίπτωση που ο εγγυητής είναι νοµικό πρόσωπο ισχύουν τα 

ανωτέρω στην παρ. 7. 

9. Κατάθεσης εγγυητικής επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο 

εγγυήσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αξίας ίσης προς το 10% 

του ετήσιου καταβαλλόµενου µισθώµατος υπολογιζόµενου βάσει του 

καθορισµένου ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς.  

10. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συµµετέχων (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) δεν έχει πτωχεύσει, 

ούτε εκκρεµεί σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

πτωχευτική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

11. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: 

α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στη δηµοπρασία 

β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµορρύθµων Ο.Ε και ετερορρύθµων Ε.Ε. και 

των Εταιρειών Περιορισµένης ευθύνης. 

 

γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης 

εταιρείας Α.Ε., 

από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για 

αδικήµατα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 

60/07 (περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων - 

οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695).  

12. Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και 

όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι µεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. 

περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του καθώς και τα ΦΕΚ που 

έχουν δηµοσιευτεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις. 

13. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα τοποθετηθούν σε φάκελο. Ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφει τα κάτωθι: 

Προς την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών. 

Για τον πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης περιπτέρων. 

Για το περίπτερο του ∆ήµου Καισαριανής/οδός Χρυσοστόµου Σµύρνης 66. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων 

συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους απαιτείται η προσκόµιση 

παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός 

από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το 

∆ιοικητικό τους Συµβούλιο. 

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον 

ενδιαφερόµενο από την διαδικασία της συµµετοχής. Την ευθύνη για την 

συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει 

αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος.       

ΕΓΓΥΗΤΗΣ 



Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι θα καθίσταται αλληλέγγυος και εις 
ολόκληρον συνυπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση 
των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή τη διοικητική 
αρχή που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών αρχόµενων από 
την κοινοποίηση µε αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει 
µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύναξη και υπογραφή της σύµβασης. Σε διαφορετική 
περίπτωση 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 
 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης σύµφωνα µε την Απόφαση 184/2017 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ορίζεται σε δέκα (10) έτη, αρχόµενης από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. Το συνολικό ετήσιο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται για κάθε επόµενο 
έτος της σύµβασης κατά τέσσερα τοις εκατό(4%).   

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

 
Το µίσθωµα θα κατατίθεται από το µισθωτή στο Ταµείου του ∆ήµου, θα είναι 
µηνιαίο και θα προκαταβάλλεται µέσα στις  δέκα (10) πρώτες ηµέρες κάθε 
µισθωτικού µήνα  

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, είτε αντιπροσωπεύει τον εαυτό του είτε 
λειτουργεί για λογαριασµό τρίτου, αν δεν προσκοµίσει εγγύηση συµµετοχής στην 
επιτροπή διενέργειας. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου η τα κράτη µέλη της Σ.∆.Σ. και έχουν σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.∆.Ε. η να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακαταθήκη σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. H 
εγγύηση ορίζεται ως ισόποση µε το δέκα τοις εκατό(10%) του ετήσιου µισθώµατος 
όπως αυτό προσδιορίζεται στην τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 



την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία 

της σχετικής διακήρυξης, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

 Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε 
άλλη εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατό(10%) του 
επιτευχθέντος µισθώµατος, µε σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από 
τη διακήρυξη οριζόµενων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 

Η εγγύηση αυτή παραµένει στα χέρια του εκµισθωτή µέχρι το τέλος της µίσθωσης 
και επιστρέφεται στο µισθωτή µετά το τέλος αυτής, εφόσον δεν υπάρχουν µεταξύ των 
µερών διαφορές από τη µίσθωση. Σε περίπτωση λύσης της µίσθωσης από υπαιτιότητα 
του µισθωτή ή κήρυξης αυτού έκπτωτου, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή, 
ως συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας. 
 
Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ 
του δήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που 
αφορούν στη χωροθέτηση και την κατασκευή του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης 
επιστρέφεται άτοκα όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των συµφωνηθέντων 
όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής περιπτέρου. 
Παρερχόµενης άπρακτης της προθεσµίας αυτής, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο τριπλάσιο του επιτευχθέντος κατά τη 
δηµοπρασία  µηνιαίου µισθώµατος.  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 
Με την αποδοχή της σύµβασης ο µισθωτής αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
Την κάθε δαπάνη που θα προκόψει για τη δηµιουργία νέας θέσης του περιπτέρου 

Εντός εξήντα(60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να κάνει έναρξη πλήρους 
λειτουργίας του περιπτέρου. Αν εντός δύο µηνών από την υπογραφή του 
συµφωνητικού δε θέσει σε λειτουργία το περίπτερο, ο εκµισθωτής δύναται να 
κηρύξει αυτόν έκπτωτο µε τις σε βάρος του συνέπειες εκ της παραβιάσεως της 
µισθώσεως. Σε κάθε περίπτωση τίθεται προθεσµία σαράντα οκτώ(48) ωρών από το 
δήµο στον µισθωτή για παροχή εξηγήσεων ως προς τους λόγους µη συµµόρφωσης 
στα συµφωνηθέντα. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις κρίνονται ανεπαρκείς από την 
αρµόδια επιτροπή του δήµου, η σύµβαση µίσθωσης λύεται και ο µισθωτής δεν έχει 
δικαίωµα να ζητήσει το τυχόν υπόλοιπο καταβληθέν µίσθωµα, το οποίο καταπίπτει 
υπέρ του εκµισθωτή ως συµφωνηµένη ποινική ρήτρα για παραβίαση ουσιώδους όρου 
της µίσθωσης. 
 
Την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισµού. Όµοια και των κάθε είδους 
φόρων, τελών και εισφορών υπέρ τρίτων όπως και της κάθε άλλης σχετικής µε τη 
λειτουργία του περιπτέρου δαπάνη.  



Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε δηµόσιας ή άλλης αρχής, ασφαλιστικού 
Οργανισµού, οποιουδήποτε άλλου φορέα ή υπηρεσίας που συνδέεται µε τη χρήση του 
µισθίου κατά τη λειτουργία αυτού.   

Αναλαµβάνει τις πιθανές τεχνικές επισκευές.  

Επιβαρύνεται µε τα έξοδα της υπηρεσίας ηλεκτροδότησης.  

Υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις δουλείες, 
τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 
απέναντι σε κάθε καταπάτηση. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται µε αποζηµίωση. 

Υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους του µισθίου 

Υποχρεούται να παραδώσει το µισθίο µε τη λήξη της µίσθωσης στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση ίση µε το ποσό της ζηµιάς 
η οποία θα εκτιµηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον µισθωτή. 

ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ - ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Η παραχώρηση της εν λόγω θέσης περιπτέρου γίνεται µε την προϋπόθεση ότι η 

εκµετάλλευση θα γίνεται αυτοπροσώπως από το δικαιούχο στον οποίο θα 

παραχωρηθεί, απαγορεύεται δε αυστηρά η αναµίσθωση και η εκµίσθωση της σε 

τρίτους. Εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι η εκµετάλλευση γίνεται από τρίτους 

και όχι από το ίδιο, η παραχώρηση θα ανακαλείται.  

Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται µόνο για λόγους 

γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε  ποσοστό 67% και άνω. Τον 

δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των 

οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.  

Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή, σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται 

κληρονόµοι του υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα για το υπόλοιπο 

του χρόνου παραχώρησης, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. 

Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων, προσκοµίζεται και υπεύθυνη δήλωση του 

ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το 

δικαίωµα στον αιτούντα. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου πέραν του χώρου που καταλαµβάνει το 
κουβούκλιο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 3254/2004 και το άρθρο 50 του Ν.4257/2014. 
Λαµβάνονται επίσης υπόψη ο κανονισµός χρήσης κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 
Καισαριανής όπως καθορίστηκε µε την υπ'αριθµ.179/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ο κανονισµός λειτουργίας περιπτέρων του δήµου όπως καθορίστηκε 
µε την υπ’αριθµ. 195/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται κάθε φορά το µίσθιο, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση 



του µισθώµατος η στη λύση της µισθώσεως για παρόµοιους λόγους.  

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Η παραβίαση από το µισθωτή οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύµβασης, 
θεωρούµενων όλων ουσιωδών, ανεξαρτήτως των λοιπών µέτρων που θα ληφθούν σε 
βάρος του δυνάµει της παρούσας, επιφέρει τη λύση της µίσθωσης και την άµεση 
αποβολή του από το µίσθιο µετά των νοµίµων εις βάρος των συνεπειών. 
 
Για την καταγγελία της σύµβασης και την έκπτωση του µισθωτή αποφασίζει το 
αρµόδιο όργανο του ∆ήµου, ή δε σχετική απόφαση εκτελείται άµεσα. Η εκ µέρους 
του εκµισθωτή σιωπηρή ανοχή τυχούσας παράβασης ή καταστρατήγησης κάποιας 
διάταξης της παρούσας δε λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση από οποιοδήποτε 
δικαίωµα ή τροποποίηση της µισθώσεως, ούτε παρέχει κάποιο δικαίωµα στον 
µισθωτή. 
 
Η κήρυξη έκπτωτου µισθωτή έχει τις εξής συνέπειες: 

Εκπίπτει υπέρ του µισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση ως ποινική ρήτρα µη 
συνυπολογιζόµενη σε τυχόν άλλες οφειλές του έκπτωτου µισθωτού. 

Υποχρεούται ο µισθωτής να παραδώσει το µίσθιο εντός δέκα πέντε(15) ηµερών από 
της κοινοποίησης σε αυτόν της περί έκπτωσης απόφασης του αρµόδιου οργάνου. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης αποχώρησής του, αποβάλλεται από το µίσθιο 
είτε διοικητικά, είτε µε απόφαση εισαγγελέα, είτε δικαστικά, είτε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί απόδοσης µισθίου του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά. Τα µέτρα των προαναφερθέντων δύναται να λαµβάνονται 
αθροιστικά και ταυτόχρονα. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες 
πριν από τη τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη 
συµµετοχή στη δηµοπρασία, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας 
του ∆ήµου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί 
σε µία εφηµερίδα όπως και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της 
Επιτροπής εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης.  
 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: 
Α. Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή 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 η τη σύµβαση µίσθωσης. 
Γ. Όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέτως για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.   
Στις Β και Γ περιπτώσεις η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 
κατακηρωθέν ποσό. 
 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περίληψη διακήρυξης του ∆ηµάρχου 



η οποία θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης. Η γνωστοποίηση της 
διαδικασίας γίνεται µε δηµοσίευση αντίστοιχη µε τα ως άνω πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας. Η διεξαγωγή της γίνεται 
σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε 
βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον κο. Γκαϊδατζή Σωτήριο ηµέρες 
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 -13.00  
∆ηµαρχείο Καισαριανής  
∆ιεύθυνση Βρυούλων 125, Τ.Κ 16122  
Τηλ. 2132010754  
ΦΑΞ 2132010762 
 
 Και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
της χρήσης του περιπτέρου. 
 
 
                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                               ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                    
 
                                                                                 ΑΤΡΑΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 

 

                                                                                              

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

 

                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                       

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Εγκρίνει  τους όρους διακήρυξης διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση θέσης 

περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών Τσάφου  & Υµηττού (µπροστά από Ο.Τ 27). 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       24/09/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 


