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 Συνεδρίαση /06-11-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 209/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας φανερού , προφορικού , πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την εκµίσθωση της θέσης περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών 

Τσάφου & Υµηττού (µπροστά από το Ο.Τ.27) του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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. 11001 /02-11-2018   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 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 11000 / 02-11-2018 

εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου  η 

οποία έχει ως εξής.  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών   

(άρθρου 1 του ΠΔ 270/81) 

Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   

Τ.Κ.:16121 

                                       ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

                                                         ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση της θέσης περιπτέρου στη διεύθυνση 

Αδερφών Τσάφου & Υμηττού (μπροστά από το Ο.Τ. 27) του Δήμου 

Καισαριανής. 

 

Παρακαλείστε όπως εγκρίνετε το ακόλουθο πρακτικό της διενέργειας του φανερού, 

προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της αναφερθείσας στο 

θέμα θέσης περιπτέρου  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής σήμερα Τετάρτη 30-10-2018 

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

Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 296/29.12.2017 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για να διενεργήσει φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό 

διαγωνισμό για την εκμίσθωση της θέσης περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών 

Τσάφου & Υμηττού (μπροστά από το Ο.Τ. 27) του Δήμου Καισαριανής.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού ορίζονται στην με αρ. πρωτ 9738/09-

10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο 

διαδίκτυο (ΑΔΑ: 7ΥΟΒΩΕΨ-ΑΕ3), 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 Μιχαήλ Χριστοφής, μέλος της επιτροπής 

3. ο Αλεβίζος Λυκούδης, μέλος της επιτροπής. 

 

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

διακήρυξη. 

Φάκελο κατέθεσε ο:  

I. ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Δ.Τ. ΑΜ035841 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 02 /11/2018  

ΑΡ.ΠΡΩΤ.        11000 



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

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

αποσφράγισης. 

 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία του κατατεθέντος φακέλου. Στη 

συνέχεια εξέτασε την πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

του ενδιαφερομένου. Μέσα στον κυρίως φάκελο του ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΗ βρέθηκαν τα 

εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τη διακήρυξη: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά Κατατέθηκε(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος/Αίτηση με τα 

στοιχεία του συμμετέχοντος 

(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, 

στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ), 

πρωτοκολλημένη στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής.   

ΝΑΙ 

2. 
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, είτε 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για 

εκπρόσωπο νομικού προσώπου καθώς 

και του αξιόχρεου εγγυητή. 

ΝΑΙ 

3. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

Δημοσίου. 

ΝΑΙ 



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. 

ΝΑΙ 

5. 
Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. σε ισχύ, του συμμετέχοντος καθώς 

και του εγγυητή. 

ΝΑΙ 

6. 
Ασφαλιστική Ενημερότητα του 

συμμετέχοντος σε ισχύ 
ΝΑΙ 

7. 
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου 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 

Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και 

για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τους αντίστοιχους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

ΝΑΙ 

8. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου Καισαριανής περί μη οφειλής 

του εγγυητή. Σε περίπτωση που ο 

εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο ισχύουν 

τα ανωτέρω στην παρ. 7. 

ΝΑΙ 



9. 
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο 

εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% του 

ετήσιου καταβαλλόμενου μισθώματος 

υπολογιζόμενου βάσει του καθορισμένου 

ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς.  

ΝΑΙ 

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. 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

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 Διευθύνοντα 

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.Δ. 60/07 (περί 

συντονισμού διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων - οδηγ. 

2004/18/ΕΚ (416695).  

ΝΑΙ 



12.  
(Για εταιρείες) Προσκόμιση των 

καταστατικών ή εταιρικών 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. 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

(ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

 

 

 

Η επιτροπή βρήκε ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, ήταν πλήρη και σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης και έκανε αποδεκτή την αίτηση του ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΗ για 

τη Β’ Φάση του πλειοδοτικού διαγωνισμού.  

 

Ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πλειοδότησε προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, προσφέροντας για μηνιαίο μίσθωμα στο εν λόγω περίπτερο, το 

ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ( 310 ) ευρώ. 

 

Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά του ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΗ 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                            Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                   Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                      ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   

                                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ       

 

 

 

                                                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ     

 

                                                                                                               

                                                    

          



 

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 το πρακτικό διενέργειας φανερού , προφορικού , πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση της θέσης περιπτέρου στη διεύθυνση Αδερφών Τσάφου & 

Υµηττού (µπροστά από το Ο.Τ.27) του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Κάνει δεκτή την προσφορά του ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΗ που πλειοδότησε προφορικά 

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προσφέροντας για µηνιαίο 

µίσθωµα στο εν λόγω περίπτερο, το ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ∆ΕΚΑ ( 310 ) ευρώ. 

 

 

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       06/11/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 


