
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3094/28-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι: ο κ. Ξυριδάκης Παντελής και ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 

Μούτσιος Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  10Ο Η.Δ. 

Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επιφανείας 45,00 τ.μ. επί 

της οδού Π.Καλλιγά αρ.31 & Ρενιέρη  στη Κοινότητα Φιλοθέης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δια δημοπρασίας 

εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 45,00 τ.μ. που βρίσκεται στη Κοινότητα Φιλοθέης, επί της  

Π.Καλλιγά αρ.31 & Ρενιέρη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι χρήσεις του μισθίου 
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θα πρέπει να εξυπηρετούν αυστηρά και μόνο τις βασικές καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της 

Κοινότητας Φιλοθέης, να συνάδουν με τον οικιστικό χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της Φιλοθέης ως 

κηπούπολης και αποκλειστικής κατοικίας και να μην δημιουργούν εσωτερικό ανταγωνισμό στα άλλα 

καταστήματα. 

  Συγκεκριμένα, οι χρήσεις καθορίζονται ως εξής: βιβλιοχαρτοπωλείο, είδη δώρων, ταξιδιωτικό 

γραφείο, επιδιορθώσεις ρούχων, επιδιορθώσεις παπουτσιών, κλειδιά, κάβα/ξηροί καρποί, κατάστημα 

βιολογικών/παραδοσιακών προϊόντων (βότανα, μπαχαρικά), κομμωτήριο, πρατήριο άρτου, πρατήριο 

ζαχαροπλαστικής και ανθοπωλείο. Επιπλέον σε καμία από τις ως άνω χρήσεις δεν θα επιτρέπεται να 

σερβίρεται καφές και θα επισφραγίζεται σε ρητή διάταξη στο μισθωτήριο. 

       Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας ενός καταστήματος για μια από τις παραπάνω χρήσεις, 

κατευθείαν η χρήση αυτή θα αποκλείεται από τη λίστα χρήσεων, ώστε να αποφεύγεται ο εσωτερικός 

ανταγωνισμός. 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 196 του Ν.4555/2018, η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. 

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει 

αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.487,40 €, 

αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) 

ποσοστού επί του κατά το προηγούμενο έτος διαμορφωμένου μισθώματος. 

Η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία (κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981), με βάση τους όρους 

που καταρτίζει η Οικονομική  Επιτροπή (άρθρο 72  παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

 Θέτω  υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας  

εκμίσθωσης  του  παραπάνω ακινήτου  οι  οποίοι  έχουν  ως  εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στη  Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης ,  εμβαδού 45,00 τ.μ. και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως: : βιβλιοχαρτοπωλείο, είδη δώρων, ταξιδιωτικό γραφείο, επιδιορθώσεις ρούχων, 

επιδιορθώσεις παπουτσιών, κλειδιά, κάβα/ξηροί καρποί κατάστημα βιολογικών/παραδοσιακών προϊόντων 

(βότανα, μπαχαρικά), κομμωτήριο, πρατήριο άρτου, πρατήριο ζαχαροπλαστικής και ανθοπωλείο, έτσι ώστε 

να καλύπτει και να πληροί τις βασικές ανάγκες των δημοτών και συνάδουν με το χαρακτήρα και τη 

φυσιογνωμία του προαστίου ως κηπουπόλεως.   

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  

Ψυχικού την 1η/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με 

ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που θα καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας και ελάχιστες 

αυξήσεις του προσφερομένου ποσού κατά 20,00€. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία και για να γίνει δεκτός, από την επιτροπή διεξαγωγής 

απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου 

καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 

2.  Να προσκομίσει βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο μισθώματα ή  τέλη. 

3 .  Να προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του ορίου της 

πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος για την εγγύηση συμμετοχής του στη 

δημοπρασία και υπογραφής της συμβάσεως μίσθωσης στην περίπτωση που θα κατακυρωθεί στο όνομά του 

η δημοπρασία. 

4. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα  έχει ανάλογη ακίνητη περιουσία (με την προσκόμιση  του  Ε9)  

κατά την κρίση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο  

πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά τη νόμιμη έγκριση τη σύμβαση μίσθωσης. Ο εγγυητής  

αυτός θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με τον εκμισθωτή για την εκπλήρωση των   

όρων της  συμβάσεως παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.  

Ο εγγυητής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο για αποδοχή 

ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία καθώς και το ΑΦΜ του. 

Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, που θα εγκριθεί από τη Οικονομική   

Επιτροπή κατά  την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, αυτός θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο   

απέναντι  στο Δήμο με  εκείνον  που έχει υπογράψει το πρακτικό δημοπρασίας. 

5.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. 

α)του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, 

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων Ο.Ε. και ετερόρρυθμων Ε.Ε. καθώς και των Ε.Π.Ε., 

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ σε περίπτωση Α.Ε., 

δ) του διαχειριστή σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν καταδίκες που είναι 

γραμμένες στο μητρώο. 

6.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ούτε 

βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης. 

7.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι: 

α)Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίου αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β)Δεν έχει αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.   

ΑΡΘΡΟ 4ο 
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 Η  εκμίσθωση  θα  είναι  για  (9)  εννέα  χρόνια  και θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης  

μίσθωσης  που πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα μέρες από της κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη  

της  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, εκτός αν έχει 

προηγηθεί η εγκατάσταση οπότε η μίσθωση θα αρχίζει από την ημέρα της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η παράδοση του καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο, η έναρξη 

του χρόνου της σύμβασης θα αρχίζει από την εγκατάσταση του μισθωτή που θα βεβαιώνεται με 

πρωτόκολλο εγκατάστασης. 

 Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, καθώς και οι λοιπές μισθωτικές υποχρεώσεις αρχίζουν από 

την ημερομηνία της παράδοσης του μισθίου προς το μισθωτή με την υπογραφή σχετικού  πρωτοκόλλου,  

άλλως από την επομένη της κοινοποιήσεως προς τον πλειοδότη εγγράφου προσκλήσεως για την παραλαβή 

του  μισθίου, ανεξαρτήτως της υπογραφής ή του χρόνου  υπογραφής της σχετικής  μισθωτικής  σύμβασης, 

υπό την αίρεση  δε ότι θα εγκριθεί αρμοδίως το τελικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 5 ο   

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.487,40 € 

αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) 

ποσοστού επί του κατά το προηγούμενο έτος, διαμορφωμένου μισθώματος. 

Πέρα από αυτό ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή κάθε τέλους και δικαιώματος και  επίσης  στις  

δαπάνες  για  την  εγκατάσταση  τυχόν μετατροπών του χώρου, την παροχή ηλεκτρικού  ρεύματος,  νερού,  

χαρτοσήμου κλπ  ή τυχόν μελλοντικώς επιβληθησομένων φόρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται  

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την  

προσφορά του μέχρι να κοινοποιηθεί η εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από την κοινοποίηση 

της οποίας καθίσταται οριστικός μισθωτής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της 

Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο 

πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Το μηνιαίο μίσθωμα καταβάλλεται υποχρεωτικά την πρώτη κάθε μήνα στο ταμείο εισπράξεων του 

Δήμου, με έγγραφη απόδειξη και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό 

μέσο, ούτε ακόμα αυτός ο όρκος, ούτε ο συμψηφισμός με τυχόν απαιτήσεις του μισθωτή κατά του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου και η με οποιαδήποτε μορφή παραχώρησης της χρήσης  

αυτού σε τρίτους. Σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι εταιρεία, απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης η διεύρυνσή της με άλλα μέλη. 
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ΑΡΘΡΟ 10 ο   

 Ο  μισθωτής  όταν  λήξει  ο χρόνος  της μισθώσεως είναι υποχρεωμένος χωρίς να τον ενοχλήσει ο  

Δήμος να αδειάσει και παραδώσει το χώρο, στην κατάσταση που τον παρέλαβε και τον διαμόρφωσε,   

παραιτουμένου οποιουδήποτε ευεργετήματος που υφιστάμενος ή μελλοντικός νόμος θα παρείχε στους 

μισθωτές. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή, τα όρια του χώρου και γενικά την καλή 

κατάσταση αυτού και να τον προστατεύσει από κάθε καταπάτηση. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος 

δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση και αναλάβει το μίσθιο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

  Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

το κατάστημα της οποίας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη  

οποιασδήποτε δουλείας στο κατάστημα και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων, 

ούτε σε λύση της μισθώσεως. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ο Δήμος μισθώνει το ανωτέρω κατάστημα στην κατάσταση την οποία αυτός σήμερα βρίσκεται, 

τυχόν δε απαιτούμενες επισκευές και διαρρυθμίσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Ο 

Δήμος επίσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν υποχρεώνεται σε επισκευή ή διαρρύθμιση του 

καταστήματος, έστω και αν είναι αναγκαία, κάθε δε δαπάνη έστω και πολυτελής που θα γίνει για το 

κατάστημα παραμένει μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης σε όφελος του καταστήματος   

και υπέρ του Δήμου, δικαιουμένου κατά την απόλυτη κρίση του να ζητήσει την επαναφορά του 

καταστήματος με έξοδα του μισθωτή στην αρχική του κατάσταση, κατά του οποίου κανένα δικαίωμα 

αποζημίωσης ή αφαίρεσης έχει ο μισθωτής. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του καταστήματος σε   

καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει. Η βούληση του Δήμου εκφράζεται ρητά και με τη διαδικασία που ο 

νόμος ορίζει. 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Ο τελευταίoς πλειoδότης είvαι υπoχρεωμέvoς όταv τoυ κoιvoπoιηθεί η εγκριτική της δημoπρασίας 

απόφαση τoυ Δήμoυ vα καταθέσει στov Δήμo γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρ/κών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσoυ με τo 10% δύo (2) 

ετώv μισθωμάτωv ως εγγύηση καλής εκτελέσεως και εκπληρώσεως τωv όρωv μίσθωσης από τov μισθωτή, 

τo oπoίo αvαπρoσαρμόζεται και αυτό αvάλoγα με τηv εκάστoτε πρoσαρμoγή τoυ μισθώματoς με τηv 

καταβoλή στo Ταμείo τoυ Δήμoυ της κάθε φoρά πρoσήκoυσας διαφoράς. 

Τo πoσόv αυτό θα παραμείvει άτoκo μέχρι vα λήξει η μίσθωση και vα εκπληρωθoύv από τov μισθωτή 

στo ακέραιo oι υπoχρεώσεις πoυ αvαλαμβάvει με τηv διακήρυξη αυτή και τηv σύμβαση μισθώσεως. Σε 

διαφoρετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ τoυ Δήμoυ με απλή πράξη τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, για 

παράβαση oπoιoυδήπoτε όρoυ της σύμβασης. 

ΑΔΑ: Ω2ΑΜΩΗ8-Ρ7Π



 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Η έγκριση τωv πρακτικώv της δημoπρασίας και η κατακύρωση τoυ απoτελέσματoς αvήκoυv στηv 

ελεύθερη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής πoυ μπoρεί αv τo απoτέλεσμα της δημoπρασίας είvαι ασύμφoρo 

για τov Δήμo vα μηv τo εγκρίvει, oπότε η δημoπρασία επαvαλαμβάvεται ή και vα μηv τo κατακυρώσει στov 

πλειoδότη εφόσov κρίvει ότι δεv ικαvoπoιoύvται πλήρως εκ μέρoυς της oι όρoι της διακήρυξης. 

Επίσης η δημoπρασία επαvαλαμβάvεται στις περιπτώσεις πoυ oρίζει o Νόμoς. Ο Δήμoς δεv έχει καμία 

απoλύτως ευθύvη για τηv περίπτωση πoυ δεv εγκριθoύv τα πρακτικά, ως επίσης και κάθε καθυστέρηση 

εγκρίσεως αυτώv απέvαvτι στov τελευταίo πλειoδότη ή για τηv περίπτωση ακυρώσεως της εγκριτικής 

πράξεως τoυ Δήμoυ. 

ΑΡΘΡΟ  17ο 

Ο πλειoδότης είvαι υπoχρεωμέvoς vα πρoσέλθει μαζί με τov εγγυητή τoυ για vα υπoγράψoυv τηv 

σύμβαση μίσθωσης, τoυς όρoυς της διακηρύξεως αυτής μέσα σε δέκα (10) μέρες από τηv κoιvoπoίηση σε 

αυτόv της εγκριτικής τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας απoφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. 

Τo Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 270/1981) δύvαται vα θεωρήσει μετά τηv λήξη της 

πρoθεσμίας αυτής ότι η σύμβαση μίσθωσης καταρτίσθηκε ή vα υπαvαχωρήσει της συμβάσεως και vα 

κηρύξει αυτόv έκπτωτo, oπότε η εγγύηση πoυ έχει καταθέσει  ή έχει αvτικαταστήσει με άλλη, ή και oι δύo 

στηv περίπτωση πoυ βρίσκovται στα χέρια τoυ Δήμoυ, καταπίπτoυv υπέρ τoυ Δήμoυ χωρίς δικαστική 

μεσoλάβηση με απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου και γίvεται επαvεκπλειστηριαμός σε βάρoς αυτoύ και 

τoυ εγγυητή πoυ υπoχρεoύται o καθέvας αδιαίρετα και εις oλόκληρo vα απoκαταστήσει τηv ζημιά πoυ θα 

υπoστεί o Δήμoς, ιδίως για τα μισθώματα πoυ θα χάσει από τηv αιτία αυτή στηv διάρκεια τoυ χρόvoυ από 

τηv κoιvoπoίηση στov παρά πάvω τελευταίo πλειoδότη της απoφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

(αρχικής) περί εγκρίσεως τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας μέχρι της εγκαταστάσεως μισθωτoύ ύστερα 

από τηv vέα δημoπρασία. 

 Τα μισθώματα θα υπoλoγίζovται α) με βάση τo πoσό πoυ πρoσέφερε o παρά πάvω πλειoδότης στηv 

δημoπρασία και β) κάθε διαφoρά πoυ θα είvαι μικρότερη της vέας και της πρoηγoύμεvης δημoπρασίας. 

 Τα oφειλόμεvα στo Δήμo πoσά από τις παρά πάvω υπoχρεώσεις θα εισπράττovται σύμφωvα με τις 

διατάξεις περί εισπράξεωv δημoσίωv εσόδωv. 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

 Ο Δήμoς έχει τo δικαίωμα vα λύσει μovoμερώς και χωρίς ζημία για τov ίδιo τηv μίσθωση και πρo 

τoυ χρόvoυ της λήξεως αυτής στηv περίπτωση πoυ επιβάλλεται vα γίvoυv διάφoρες επείγoυσες εργασίες 

στo παραπάvω κατάστημα, o δε μισθωτής αρvείται vα τις εκτελέσει εvτός ευλόγoυ χρovικoύ διαστήματoς. 

 Στηv περίπτωση αυτή o μισθωτής ειδoπoιείται για τov αυτό λόγo πριv από τρεις μήvες και 

υπoχρεoύται vα αδειάσει και παραδώσει τov χώρo παραιτoύμεvoς από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά τoυ 

Δήμoυ. 

ΑΡΘΡΟ  19ο 
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Τα δικαιώματα τoυ κήρυκα, τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής συμβάσεως με τρία (3) αvτίγραφα 

και τα έξoδα της δημoσιεύσεως στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόv επαvαληπτικής δημoσιεύσεως, 

βαρύvoυv τov μισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ  20ο 

Πρόσθετoι όρoι 

α) Ο μισθωτής υπoχρεoύται για κάθε τρoπoπoίηση τωv χώρωv vα έχει τηv σύμφωvη γvώμη τoυ Δήμoυ, oι 

δε εργασίες επιβλέπovται και από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. 

β) Η μoρφή και τo μέγεθoς της εξωτερικής πιvακίδας πρέπει vα τύχει της έγκρισης τoυ Δήμoυ. 

γ) Ο μισθωτής υπoχρεoύται στηv καθαριότητα, περιπoίηση και συvτήρηση τoυ περιβάλλovτoς τo 

κατάστημα χώρoυ. 

ΑΡΘΡΟ  21ο 

 Η παράβαση oπoιoυδήπoτε όρoυ της σύμβασης πoυ θεωρoύvται όλoι σαv oυσιώδεις της 

συμβάσεως και επίσης η καθυστέρηση τoυ μισθώματoς πoυ ρητά συvoμoλoγείται σαv δυστρoπία τoυ 

μισθωτή σε oπoιoδήπoτε λόγo ή αιτία και αv oφείλεται και έχει σαv απoτέλεσμα για τov Δήμo vα θεωρήσει, 

αv θέλει, λυμέvη τηv μίσθωση και vα ζητήσει vα απoβληθεί o μισθωτής από τo κατάστημα και vα απoδoθεί 

τo μίσθιo σε αυτόv με τηv διαδικασία πoυ πρoβλέπoυv oι σχετικές διατάξεις τoυ Κώδικα Πoλιτικής 

Δικovoμίας. 

 Ο αυτός μισθωτής υπoχρεoύται σε περίπτωση πoυ από υπαιτιότητα τoυ ίδιoυ λυθεί πρόωρα η 

μίσθωση ή με αίτησή τoυ, στηv καταβoλή και τωv υπoλoίπωv μέχρι της καvovικής λήξεως της μίσθωσης, 

μισθώσεωv λόγω πoιvικής ρήτρας, χωρίς vα απoκλείεται τo δικαίωμα o Δήμoς vα επιδιώξει περαιτέρω 

απoζημίωση. 

 Σε περίπτωση πoυ ασκηθεί πoιvική δίωξη για τέλεση αδικημάτωv από τov μισθωτή ή με τηv αvoχή 

αυτoύ ή τoυ πρoσωπικoύ τoυ, o Δήμoς δικαιoύται vα καταγγείλει αμέσως τηv μίσθωση και vα αvαλάβει τo 

μίσθιo.  

ΑΡΘΡΟ   22ο 

 Στα πλαίσια του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού και προς αποφυγή καρτέλ τιμών, 

απαγορεύεται η εκμίσθωση από φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που δραστηριοποιείται ήδη στη περιοχή 

Φιλοθέης.   

ΑΡΘΡΟ  23ο 

  Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της 

δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 καθώς και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.philothei-psychiko.gr). Οι δαπάνες  δημοσίευσης της παρούσης και 

τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν εκείνον στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και εξοφλούνται πριν 

από την υπογραφή του μισθωτηρίου. 

   Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: Ω2ΑΜΩΗ8-Ρ7Π



 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 

4555/2018, 

3. Τις υπ’ αριθμ. 39/5-3-2020 και 44/5-3-2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 196 του Ν.4555/2018, 

5.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, 

6.  Τις διατάξεις  του άρθρου 72  παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επιφανείας 45,00 τ.μ. επί της 

οδού Π.Καλλιγά αρ.31 & Ρενιέρη στη Κοινότητα Φιλοθέης, ως αναφέρονται στην εισήγηση και οι οποίοι 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Μαρτίου 2020 

Ψυχικό,  10-3-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χαράλαμπος Μπονάτσος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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