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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..339/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..21ης/27-10-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..27η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα .. Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..30110/23-10-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Γερανού για την Ανέλκυση – 
Μεταφορά Οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της αριθ. 219/20-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το ποσό της δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Συντήρηση, µεταφορά και 
εγκατάσταση συστήµατος αδιάλλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο» 
συνολικού προϋπολογισµού 4.981,50€ 
ΘΕΜΑ 3ο: ««Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
ταφών -  εκταφών στα κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο 1 και της από 22-9-2015 γνωµοδότησης της 
Επιτροπής επί της ενστάσεως για την «Προµήθεια Συντήρηση και Παρακολούθηση 
Συστηµάτων Ασφαλείας (Συναγερµοί Πυρανίχνευσης) ∆ηµοτικών Κτιρίων» και λήψη 
σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για µεταστέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 185/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 192/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.571,23 ευρώ  για την 
καταβολή τόκων  µετά από την  υπ΄αριθ. 1657/2015 Απόφαση  του ∆ΠρΑθ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (200,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 4.483,35€ για την 
πληρωµή της υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. 
Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισµού 222.000,00€(µε ΦΠΑ) 
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Β) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Άλατος του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο:  Αίτηµα του κ. Γιαννάκη Ιωάννη για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατος του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο:  «Αίτηµα του κ. Πίτσιου Παναγιώτη για αποζηµίωση λόγω πρόσκρουσης 
σε (κοµµένο) κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων 
Χώρων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος 
Αντλιοστασίου οδού Παπανικολή». 
ΘΕΜΑ 17ο:  «Τροποποίηση της 311/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Ιούλιου». 
ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Αύγουστου». 
ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Σεπτέµβριου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

δηµοτικού περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας. 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση: α) τεχνικών προδιαγραφών, β) απ’ ευθείας ανάθεσης και γ) 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ»».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2.  Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος   
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..339/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

δηµοτικού περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

Εισαγωγή 
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Με την αριθ. 181/07-09-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου 
αποφασίστηκε η δηµοπράτηση του δηµοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη ∆.Ε. 
∆ιονύσου στη συµβολή των οδών Μητρ.Κυδωνιών και Λ.∆ιονύσου. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των δηµοτικών ακινήτων γίνεται µε 
πλειοδοτική δηµοπρασία.  

Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 1 
του Π.∆. 270/81 τριµελής επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το ∆εκέµβριο κάθε έτους. 

Αρµόδιο όργανο για τον καθορισµό και την έγκριση των όρων της δηµοπρασίας 
είναι η Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 § 1ε του Ν. 3852/2010).Για το λόγο αυτό σας 
διαβιβάζουµε σχέδιο όρων διακήρυξης καθώς και το αντίστοιχο τοπογραφικό 
διάγραµµα του περιπτέρου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.  

Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι για το εν λόγω περίπτερο, η ∆/νση Εσόδων 
και Περιουσίας ζήτησε: α) µε το µε αρ. πρωτ. 27684/1-9-2014 έγγραφο σχετική 
γνωµοδότηση από το Συµβούλιο της ∆Ε ∆ιονύσου και εκείνο έλαβε την υπ΄αριθ. 
22/26-9-2014 Απόφαση µε την οποία οµόφωνα εκφέρει τη σύµφωνη γνώµη του υπέρ 
της εκµίσθωσης του περιπτέρου, όπως καθορίζεται από το άρθ. 129 παρ. 1β του 
∆ΚΚ (Ν. 3463/2006), β) κατόπιν του υπ΄αρ. πρωτ. 27674/01-9-2014 σχετικού 
αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
προέβη σε τοπογραφική αποτύπωση της θέσης του περιπτέρου όπως µας 
ενηµέρωσε µε το υπ΄αρ.πρωτ. 27674/8-9-2014. Ζητήθηκε επίσης γ) µε το υπ΄αρ. 
πρωτ. 34874/3-11-2014 έγγραφό µας σχετική γνωµοδότηση για την καταλληλότητα 
της θέσης από τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Κηφισιάς, η οποία µας απάντησε θετικά µε το 
1012/15/128-α/12-11-2014 έγγραφό της.  

Έχοντας υπόψη:  

1) τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2) τις διατάξεις του άρθρο 192 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

3) τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30-03-1981) «Περί 
καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι 
εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

4) την γνωµοδότηση υπέρ της εκµίσθωσής του µε την αρ. 181/7-9-2015 απόφαση 
του συµβουλίου της ∆Ε ∆ιονύσου  

5) την τοπογραφική αποτύπωση και έλεγχο θέσης από την Τ.Υ. του ∆ήµου (αρ. 
πρωτ. 27674/8-9-2014) 

6) την θετική γνωµοδότηση του Τµήµατος Τροχαίας Κηφισιάς της ∆ιεύθυνσης 
Τροχαίας Αττικής µε το αριθ. 1012/15/128-α/12-11-2014 έγγραφο (αρ. πρωτ. 
34874/03-11-2014) για την καταλληλότητά του 

7) την υπ’ αριθµόν 181/07-09-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
8) το από 02-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρ.7 του Π∆ 

270/1981 για την εκτίµηση εκποιούµενων ακινήτων που συστάθηκε µε την 59/2015 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

9) την υπ’αριθµόν 22/26-9-2014 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου ∆ιονύσου.  
10) τις διατάξεις του άρθρου 1, υποπαράγραφος ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012                                                                                       
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11) Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου. 
12) Την υπ΄αρίθµ.          /          απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία  

       καθορίστηκαν  οι όροι της δηµοπρασίας. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  

Α. Ο Καθορισµός των όρων της πλειοδοτικής δηµοπρασίας ως εξής: 
 
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία 
θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 
270/81. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις του άρθρο 192 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση 

του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
� τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30-03-1981) «Περί 

καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
� την γνωµοδότηση υπέρ της εκµίσθωσής του µε την αρ. 181/7-9-2015 απόφαση 

του συµβουλίου της ∆Ε ∆ιονύσου  
� την τοπογραφική αποτύπωση και έλεγχο θέσης από την Τ.Υ. του ∆ήµου (αρ. 

πρωτ. 27674/8-9-2014) 
� την θετική γνωµοδότηση του Τµήµατος Τροχαίας Κηφισιάς της ∆ιεύθυνσης 

Τροχαίας Αττικής µε το αριθ. 1012/15/128-α/12-11-2014 έγγραφο (αρ. πρωτ. 
34874/03-11-2014) για την καταλληλότητά του 
� την υπ’ αριθµόν 181/07-09-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� το από 02-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρ.7 του Π∆ 

270/1981 για την εκτίµηση εκποιούµενων ακινήτων που συστάθηκε µε την 
59/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
� την υπ’αριθµόν 22/26-9-2014 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου ∆ιονύσου.  
� τις διατάξεις του άρθρου 1, υποπαράγραφος ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Καταρτίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας ως εξής:  

1) Τόπος, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις …… µηνός ……………….. 2015 και ώρα ………….. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της Λεωφ. Λ.Μαραθώνος 29 στον Άγιο 
Στέφανο Αττικής. 

   2)Αντικείµενο της δηµοπρασίας- Περιγραφή του ακινήτου 
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το ∆ηµοτικό ακίνητο που θα εκµισθωθεί είναι το ∆ηµοτικό Περίπτερο που βρίσκεται στην 
συµβολή των οδών Μητρ.Κυδωνιών και Λ.∆ιονύσου στην ∆.Ε. ∆ιονύσου του ∆ήµου 
∆ιονύσου.  

Το ∆ηµοτικό Περίπτερο είναι κεραµοσκεπές και αποτελείται από αίθουσα επιφανείας πέντε 
(5) τετραγωνικών µέτρων, από πλακόστρωτο χώρο επιφανείας οκτώ (8) τετραγωνικών µέτρων 
που θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ περιοδικών. Το εν λόγω 
ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως περίπτερο και τα είδη προς πώληση θα 
είναι καθαρά είδη περιπτέρου. Η πώληση άλλων ειδών θα αποτελεί αιτία καταγγελίας της 
σύµβασης. 

 

3) 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 πληρεί 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 
η δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί ή 
Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της 
δηµοπρασίας ότι o τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς – µίσθωµα και λοιπές επιβαρύνσεις 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για 
κάθε µήνα του πρώτου µισθωτικού έτους. (όπως καθορίστηκε από την Επιτροπή εκτίµησης 
τιµής εκκίνησης του άρθ. 7 του Π∆ 270/1981). 

Το µίσθωµα θα διαµορφωθεί βάσει της τελευταίας προσφοράς του πλειοδότη κατά τη 
διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισµού και επιβαρύνεται µε τέλος χαρτοσήµου (3% επί του 
µισθώµατος) και υπέρ ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήµου), όπως ισχύουν. 
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5) Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
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 αρµόδιο όργανο του δήµου  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 εκμίσθωσης ορίζεται μία εξαετία αρχόμενης από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

Η μίσθωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προστατευόμενων μισθώσεων (ΠΔ 34/1995 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αλλά στις εν γένει διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου περί 

εμπορικών μισθώσεων (ΝΣΚ 576/2004) και δεν δύναται να παραταθεί. 

Με την διάταξη του αρ.21 του Ν.4002 ορίσθηκε ότι «…Από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου τα μισθώματα που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη 

μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, το 

οποίο υπολογίζεται  από τη χρήση Ιουλίου 2010 και απαγορεύεται οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή τους». Όπως επιβάλλει η καλή πίστη και η αρχή της ίσης μεταχείρισης σε 

σχέση με την ισχύουσα προαναφερόμενη μονομερή προνομιακή για το δημόσιο πρόβλεψη, 

ανάλογη εφαρμογή θα πρέπει να έχει και στις αναπροσαρμογές των εμπορικών 

μισθωμάτων εν γένει. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω διάταξης το μίσθωμα θα 

παραμείνει σταθερό.  
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Με την άρση της παραπάνω διάταξης το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με την 

ποσοστιαία αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του 

εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.  

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο Ταμείο του Δήμου Διονύσου έως τις πέντε (5) εκάστου 

μηνός και εάν αυτή είναι αργία, την αμέσως επόμενη.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος επιβάλλεται πρόστιμο 

εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 1% για κάθε μήνα, αρχομένης από την επομένη ημέρα 

λήξης της προθεσμίας καταβολής. 

Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων μισθωμάτων ή καθυστερημένης 

καταβολής τριών (3) συνεχόμενων μισθωμάτων, η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της 

κηρύσσει το μισθωτή έκπτωτο, κινεί τη διαδικασία έξωσής του, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου φροντίζουν για την αναζήτηση ή / και βεβαίωση των οφειλών του μισθωτή. 

10) Εγγύηση συµµετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη 
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί 
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο 
οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή 
Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το δέκα τοις 
εκατό (10%) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογι-
ζοµένου προκειµένου µεν περί χρόνου µικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της 
µισθώσεως, προκειµένου δε περί χρόνου, µεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, 
ήτοι (10%*350,00€)*12µήνες= 420,00€. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη 
εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την 
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών 
καταβολής του µισθώµατος, ήτοι (10%*ΕΠΙΤ.ΜΙΣΘ.€)*12µήνες. 

11) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του 
οικείου δήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που 
αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης 
επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε 
περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης 
σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχοµένης άπρακτης της 
προθεσµίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο. Ο καθορισµός του ύψους της 
ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 
καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµοπρασίας και 
αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% 
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του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγµάτων 
στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. 

12) Υποχρεώσεις µισθωτή 

Το µίσθιο ενοικιάζεται στην κατάσταση που βρίσκεται και για την οποία έχει λάβει γνώση ο 
µισθωτής. Σε όλη τη διάρκεια της µισθώσεως ο ∆ήµος δεν θα κάνει καµία επισκευή ή 
ανακαίνιση ούτε αυτής της απαραιτήτου αν χρειαστεί. Όλες δε οι επισκευές, οι βελτιώσεις που 
θα γίνουν από τον µισθωτή θα µείνουν σε όφελος τους καταστήµατος αφού πρώτα δοθεί 
έγγραφη συναίνεση για τις ανωτέρω εργασίες από τον ∆ήµο. Ο µισθωτής υποχρεούται να 
διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, να επιµελείται της συντηρήσεως του 
πρασίνου και την καθαριότητα πέριξ χώρου της υπέρ αυτού δουλείας, το όριο αυτού και εν 
γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η µίσθωση να παραδώσει το µίσθιο σε άριστη 
κατάσταση µε όλες εν τω µεταξύ επιτευχθείσες µεταβολές άλλως ευθύνεται εις αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής υποχρεούται χωρίς ανάµειξη του ∆ήµου στην απευθείας πληρωµή αντιτίµου 
του ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, ΟΤΕ, και όλων των τελών, φόρων και δικαιωµάτων υπέρ 
του ∆ήµου ή του ∆ηµοσίου εξ ολοκλήρου. 

Τα έξοδα δηµοπρασίας, κηρύκεια, χαρτόσηµα κλπ βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του 
συµφωνηθέντος χρόνου, ο ∆ήµος δύναται να απαιτήσει την καταβολή των υπόλοιπων 
µισθωµάτων µέχρι την λήξη της συµφωνηθείσας µισθωτικής διάρκειας. 

13) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση ή η με οιονδήποτε τρόπο παράταση 

της παρούσας μίσθωσης από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Τυχόν δε παραμονή του 

μισθωτή εντός του μισθίου δεν αποτελεί αναμίσθωση ή παράταση του αρχικού συμβατικού 

χρόνου, αλλά παράνομη χρήση του μισθίου, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή 

για κάθε ημέρα χρήσης του μισθίου ποσού 50,00€. Ο μισθωτής εφόσον παραμένει στο 

μίσθιο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων και 

επιπλέον στην καταβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας, εκτός αν παραδώσει τα κλειδιά 

του μισθίου, οπότε έχει τις παραπάνω υποχρεώσεις μέχρι της παραδόσεως των κλειδιών. 

 Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του 

Ν.4093/12, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σε τρίτους, μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του 

δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων. 

Η παρούσα μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.813/78 και του Π.Δ. 34/95 «περί 

προστασίας εμπορικών μισθώσεων». 
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Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδης. Παράβαση ενός εκ των όρων παρέχει 

στον Δήμο την δυνατότητα καταγγελίας της συμβάσεως. 

 

14) 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, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή 

μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.  

 15) ∆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 και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του 
δήµου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µέχρι και την ……………….. στην 
…………………… ηµερήσια (ή εβδοµαδιαία εφόσον δεν εκδίδεται ηµερήσια) νοµαρχιακή 
εφηµερίδα, στην …………………… ηµερήσια (ή εβδοµαδιαία εφόσον δεν εκδίδεται 
ηµερήσια) νοµαρχιακή εφηµερίδα και στην εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα 
………………………. (για ΟΤΑ ΕΚΤΟΣ του νοµού Αττικής και Θεσσαλονίκης)  
ή 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µέχρι και την ……………….. στην 
…………………… ηµερήσια τοπική εφηµερίδα , (ή στην ……………… εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα του ∆ήµου και στην …………….. εβδοµαδιαία εφηµερίδα του ∆ήµου εφόσον δεν 
εκδίδεται ηµερήσια) και στην εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ……………………….. 

 16) 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 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
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Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα 
µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 
την προηγούµενη δηµοπρασία. 

17) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 έως 15:00, ∆ιεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 29,  Άγιος 
Στέφανος, TK 14565 Τηλέφωνα 2132030649, 2132030650 ΦΑΞ 2132030630. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι …………………………….. .  

Β. Βάσει των παραπάνω όρων να καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η 
οποία θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του 
Π∆ 270/81. 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Εσόδων & Περιουσίας/Τµ. Εσόδων. 

ΑΔΑ: 7Ι6ΖΩ93-ΑΩΕ
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