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Ελληνική Δημοκρατία                                        Bούλα, 15-9-2020 
Νομός Αττικής                               Aρ.Πρωτ. 31115 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   39ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Αρ. Πράξης       :  39 
 Αρ. Απόφασης :  308 
 
Στη Βούλα την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 30801/11-9-2020 πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    Απών 

4. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Παρούσα  

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ*  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

5. LEHTINEN TEEMU EERIKKI  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
* O κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας αναπληρώνει νόμιμα τον κ.  Νικόλαο Ζαχαράτο 
 

Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο 
75 του Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
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και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
 

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός των όρων της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού 
Ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 
 
1.- Tο με αρ. πρωτ. 28252/21-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήμα Εσόδων & 
Περιουσίας, προς την Οικονομική Επιτροπή, που αφορά: 
 α) Τον καθορισμό των όρων Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 
ακινήτου που βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης και  
 β) Την κατάρτιση της διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί 
από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81. 
 
2.- Την υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 
3.- Την υπ΄αριθ. 360/2017 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου 
4.- Το συνημμένο σχέδιο  
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),όπως 
ισχύει  
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α΄114),  
7.-  Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων » (Α΄77)  
8.- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
 
                                                 
Ακολουθεί η σχετική φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Η κα Ιωάννα Νικολίτσα Δόγκα ψήφισε ΟΧΙ. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι 
οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη 
της τα ανωτέρω:  

 
                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α      Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Α. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας που 
αφορά την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη 
Δ.Ε. Βουλιαγμένης 
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 Β.  Εγκρίνει την κατάρτιση της διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία θα  
   δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81. 
  
Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Νικολίτσα Δόγκα 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 308/2020 

 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
     
         
 
         ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
         
 

 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
  

 

 
   

ΒΟΥΛΑ,  15-9-2020 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31115 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6 ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει  
β) του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και              
Κοινοτήτων» (Α΄114)  
γ) του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων » (Α΄77) 
2. Την υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση του  Τοπικού Συμβουλίου 
3. Την υπ΄αριθ. 360/2017 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Το συνημμένο σχέδιο  

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιγραφή του ακινήτου 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία το δημοτικό ακίνητο  που 
βρίσκεται στην λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης, ως επιχείρηση μαζικής 
εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος, κτίσματος συνολικού εμβαδού 460 τ.μ. σε 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 687,75 τ.μ.   

Ο ανωτέρω χώρος αποτυπώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό 
κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 13/2020 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του πδ/τος 270/1981 περί 
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών 
δι΄εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’77).  
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και 
ώρα που αναφέρεται παραπάνω. 
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία έχουν προγραμματισθεί να διενεργηθούν 
και άλλες δημοπρασίες και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης δεν έχει ολοκληρωθεί η 
προηγούμενη δημοπρασία, θα παρατείνεται η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης 
δημοπρασίας, από την Επιτροπή, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση για την 
παράταση θα καταχωρείται  στα πρακτικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Έλεγχος δικαιολογητικών – Ενστάσεις - Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 5 
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, η οποία τα 
διαβιβάζει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου. Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας παραλαμβάνει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, αμέσως μετά την κατάθεσή τους. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να 
βρίσκονται σε φάκελο κλειστό, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το 
ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος ή η επωνυμία της συμμετέχουσας 
εταιρείας/κοινοπραξίας, ο αριθμός και τίτλος της παρούσας διακήρυξης. 
Την ίδια μέρα από τις 13:30 έως τις 16:00, οι  συμμετέχοντες που έχουν καταθέσει τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 & 9,  έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής που υπέβαλαν οι συνυποψήφιοί τους, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητήσουν  αντίγραφα ή να βγάλουν φωτογραφία.  
Ο έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται μέχρι την 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Την ίδια ημερομηνία εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση της 
Επιτροπής περί τυχόν αποκλεισμού ενδιαφερομένων από τη συμμετοχή τους στη 
δημοπρασία, ως μη πληρούντων τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η απόφαση αυτή 
αναρτάται αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, συντασσομένου σχετικού 
πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του Δήμου,  και παράλληλα, την 
ίδια ημέρα κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στον αποκλεισθέντα 
ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε στην υπεύθυνη δήλωση 
συμμετοχής του. Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας δύναται, αν διαπιστώσει 
ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους, να χορηγήσει με απόφασή της σύντομη 
προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
 2. Οι ενστάσεις επί του σταδίου του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής απευθύνονται στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και κατατίθενται 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Τρίτη 13  Οκτωβρίου 2020  και ώρα 
12:00.  Ένσταση δικαιούται να υποβάλει όποιος αποκλείστηκε από τη δημοπρασία κατά της 
σχετικής σε βάρος του απόφασης, καθώς και κάθε συμμετέχων, ενιστάμενος κατά της 
παράλειψης της Επιτροπής  να αποκλείσει έτερο συμμετέχοντα ως μη πληρούντα τους 
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όρους της παρούσας διακήρυξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο καθ’ ου την ένσταση 
υποψήφιος ενημερώνεται αυθημερόν για το περιεχόμενο της σε βάρος του ένστασης, 
δύναται δε να υποβάλει υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας 
υποστηρίζοντας τους λόγους, για τους οποίους η ένσταση είναι κατά την κρίση του 
απορριπτέα, έχοντας δικαίωμα να άρει τυχόν ασάφειες των δικαιολογητικών συμμετοχής 
που κατέθεσε ή και να ζητήσει προθεσμία για την αναπλήρωση τυχόν ελλείψεων. 
3. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας 
της Δημοπρασίας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικώς, επί των ενστάσεων δε αυτών και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας, 
αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση ασαφειών στους φακέλους των 
κατατεθέντων δικαιολογητικών η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, 
τις οποίες ο συμμετέχων υποχρεούται να παράσχει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15  
Οκτωβρίου 2020 και έως τη λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στις 14:30. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται, μετά τυχόν παροχή διευκρινίσεων, στις  
Παρασκευή 16  Οκτωβρίου 2020. 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται αυθημερόν στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από 
δύο υπαλλήλους του Δήμου, και παράλληλα, την ίδια ημέρα κοινοποιούνται μέσω 
ηλεκτρονικής επιστολής στους ενδιαφερομένους (ενιστάμενους και καθ’ ων η ένσταση) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στην υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους. 
4. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με 
το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά, είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον 
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε 
προσφορά πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά διακόσια (200,00 €) ευρώ και πλέον της 
τελευταίας προσφοράς.   
5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, 
πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.  
6. Η Επιτροπή Διενέργειας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που αναγράφεται στα 
πρακτικά της δημοπρασίας, να αποκλείσει συμμετέχοντα όταν διαπιστώσει ότι: 
α) από την όλη συμπεριφορά του καθίσταται προφανές ότι τείνει ή αποβλέπει στη 
ματαίωση της δημοπρασίας ή του σκοπού της.  
β) Όταν οι προσφορές των πλειοδοτών, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
ανταποκρίνονται σε μη πραγματικό τίμημα, σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές 
συνθήκες στην αγορά και καθίσταται προφανές ότι αποβλέπουν στη ματαίωση αυτής ή του 
σκοπού της, ζημιώνοντας τον Δήμο  
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένος συμμετέχων παρέχει στον Δήμο 
ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 
δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόπειρα επηρεασμού εκ μέρους συγκεκριμένου 
συμμετέχοντα των μελών της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας ή των λοιπών 
συμμετεχόντων αναφορικά με τη δημοπρασία. 
7. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται υπέρ του πλειοδότη με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

Διάρκεια μίσθωσης  

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη, με δυνατότητα παράτασης 
δύο επιπλέον εξαετίες (σύνολο 12 έτη). Η παράταση θα πραγματοποιηθεί σε δυο στάδια, 
δηλαδή ανά έξι έτη. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητώς 
επί ποινή αποβολής και καταγγελία της σύμβασης, η σιωπηρή αναμίσθωση. 

 

Μετά τα πρώτα έξι έτη της μισθωτικής περιόδου ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
αναπροσαρμόσει το τίμημα, με έκθεση – εκτίμηση δύο ανεξάρτητων πιστοποιημένων 
εκτιμητών, από το μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, τους οποίους ορίζει η Οικονομική 
Επιτροπή. Ο μισθωτής αποδέχεται την αναπροσαρμογή και μετά από σχετική εισήγηση 
διαβιβάζεται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον, α) έχουν τηρηθεί όλοι οι 
όροι της σύμβασης και β) δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν υπάρχουν δύο 
διαφορετικές εκτιμήσεις λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων. Το νέο 
μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο μίσθωμα του 
προηγούμενου έτους. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχτεί την αναπροσαρμογή, η σύμβαση 
λύεται αυτοδίκαια. 

 

Στην περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της σύμβασης, υποχρεούται να 
υποβάλει σχετική αίτηση, έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης στην αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου. Η παράταση που θα αιτείται θα είναι για έξι έτη. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
αναπροσαρμόσει το τίμημα, με έκθεση – εκτίμηση δύο ανεξάρτητων πιστοποιημένων 
εκτιμητών, από το μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, τους οποίους ορίζει η Οικονομική 
Επιτροπή, στη συνέχεια ο μισθωτής αποδέχεται την αναπροσαρμογή και το αίτημα 
παράτασης διαβιβάζεται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον, α) έχουν 
τηρηθεί όλοι οι όροι της σύμβασης και β) δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν 
υπάρχουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των δύο 
εκτιμήσεων. Το νέο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο 
μίσθωμα του προηγούμενου έτους. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχτεί την αναπροσαρμογή, η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί η αρχική διάρκεια της σύμβασης.   

 

Στη συνέχεια, μετά το πέρας της πρώτης εξαετούς παράτασης, στην περίπτωση που ο 
μισθωτής επιθυμεί την παράταση της σύμβασης για άλλα έξι έτη, υποχρεούται να 
υποβάλει σχετική αίτηση, έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
προκειμένου να ακολουθηθεί εκ νέου η ως άνω διαδικασία παράτασης με τους ίδιους ως 
άνω όρους.  

 

Η μίσθωση δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον μισθωμένο 
χώρο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ελεύθερο κατά χρήση.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται σε έξι ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, απ’ όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη που θα αποτελεί 
και το μόνο αποδεικτικό μέσο πληρωμής. Οι σχετικές δίμηνες προθεσμίες ορίζονται με 
αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.  
Για τους δύο (2) πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εντός των οποίων ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την αρχαιολογική μελέτη,  δεν θα καταβάλλεται μίσθωμα. 
Για χρονικό διάστημα  επτά (7) μηνών από την κατάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης, ο 
Μισθωτής καταβάλλει το 50% του μισθώματος.  Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να 
παραταθεί, για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του μισθωτή και προκύπτουν 
λόγω ανωτέρας βίας  μετά από σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του καταστήματος νωρίτερα από τους επτά μήνες, παύει η  
ανωτέρω έκπτωση του 50% και ο μισθωτής καταβάλλει κανονικά το μίσθωμα .  
Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος 
σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω Δείκτης είναι αρνητικός το μίσθωμα 
παραμένει σταθερό και αντιστοιχεί στο μίσθωμα του προηγούμενου μισθωτικού έτους, 
όπως αυτό ίσχυε μετά την αναπροσαρμογή του.   
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δύο δόσεων, θα τάσσεται εγγράφως από το Δήμο 
στον μισθωτή προθεσμία ενός μηνός για την εξόφλησή τους. Η παράλειψη εξόφλησης των 
οφειλομένων δόσεων εντός της κατά τα ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Δήμου. Οι οφειλές από 
μισθώματα δεν δύναται να ενταχθούν σε ρυθμίσεις τακτοποίησης οφειλών. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζεται το ποσόν των εκατό  χιλιάδων ευρώ 
(100.000€) ετησίως. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 
πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα ή καθυστέρησης της 
εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς 
επίσης και από την μονομερή λύση της σύμβασης. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η σχετική εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής κατατίθενται μέχρι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  13:00 στην 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, η οποία τα διαβιβάζει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και 
Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ελεγχθούν από την 
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, στην ελληνική γλώσσα, σε διαφορετική δε 
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τις κατά τόπον αρμόδιες Προξενικές Αρχές ή από 
δικηγόρο εγγεγραμμένο σε δικηγορικό σύλλογο της ελληνικής επικράτειας). Τα έγγραφα 
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που εκδίδονται από αλλοδαπές δημόσιες αρχές φέρουν επισημείωση (apostile) Σφραγίδας 
της Σύμβασης της Χάγης. 
 
Α. Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην 
Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά:  
1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:  
     i) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  
     ii) Στην περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού φυσικού προσώπου στη δημοπρασία, 
απαραίτητα προσκομίζονται δικαιολογητικά νομίμου παραμονής στη χώρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μίσθωσης και αντίγραφο διαβατηρίου. 
Σε περίπτωση που το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο, το 
τελευταίο οφείλει να προσκομίσει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,  με το οποίο 
θα εξουσιοδοτείται να προβεί για λογαριασμό του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με βάση την παρούσα.    
2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  

i)  Εκ των συμμετεχουσών εταιρειών, οι μεν ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) τους οι δε λοιπές εταιρείες κάθε άλλης 
νομικής μορφής από τον διαχειριστή τους άλλως κάθε συμμετέχουσα εταιρεία 
εκπροσωπείται από έτερο νόµιµα ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.   
ii) Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν 
µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας, για το σκοπό 
συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία.   
iii) Σε άπασες τις περιπτώσεις η εξουσιοδότηση αποδεικνύεται αποκλειστικά με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο επισυνάπτονται όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα, στα οποία θεμελιώνεται η νομιμοποίησή του οργάνου που παρέχει την 
εξουσιοδότηση, όπως αυτά μνημονεύονται και επισυνάπτονται στο συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα προσκομίζονται σε ακριβή 
αντίγραφα, επικυρωμένα από τον συμβολαιογράφο, ενώπιον του οποίου υπεγράφη το 
πληρεξούσιο.  
iv) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που θα συμμετέχουν στην πλειοδοτική 
διαδικασία είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας είναι ονομαστικές στο σύνολό 
τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των 
ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικό 
πρόσωπο και ούτω καθεξής του φυσικού προσώπου. 
Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Η ανωτέρω υποχρέωση 
υφίσταται, εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το 
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην πλειοδοτική διαδικασία. 
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή 
ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση των μετόχων της που 

ΑΔΑ: 610ΘΩΨΖ-ΓΚΛ



10 

 

 

 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της 
εταιρίας, ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 
3691/2008 (Α` 166).  

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση, υποχρεούται να 
προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων - πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελευταία αλλαγή της μετοχικής 
σύνθεσης. 

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές 
των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών. 

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που 
υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (Α` 178), καθώς και για κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή 
χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα 
που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και 
το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς κάθε άλλο 
έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση 
των ως άνω προϋποθέσεων. 

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€). Στην 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη “ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31115/15-9-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ”. 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει (α) την ημερομηνία έκδοσης, 
(β) τον εκδότη, (γ) τον αποδέκτη, (δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (ε) τα στοιχεία 
του συμμετέχοντα και (στ) τον αριθμό της Διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη εντός (15) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση στον Δήμο της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Σε όλους τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται εντός μηνός από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Όσοι συμμετέχοντες δεν καταθέσουν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δεν θα 
γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία. 
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) εάν ο συμμετέχων παρέχει στον Δήμο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, 
β) εάν, από την όλη συμπεριφορά του συμμετέχοντος, καθίσταται προφανές ότι τείνει 
ή αποβλέπει στη ματαίωση της δημοπρασίας ή του σκοπού της, 
γ) εάν η προσφορά συγκεκριμένου συμμετέχοντος, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, 
ανταποκρίνεται σε μη πραγματικό τίμημα, σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές 
συνθήκες στην αγορά και καθίσταται προφανές ότι αποβλέπει στη ματαίωση αυτής ή 
του σκοπού της, ζημιώνοντας τον Δήμο, 
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δ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόπειρα επηρεασμού εκ μέρους συγκεκριμένου 
συμμετέχοντα των μελών της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας ή των λοιπών 
συμμετεχόντων αναφορικά με τη δημοπρασία, 
ε) σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της πρόσκλησης από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, μαζί με τον Εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής του συμμετέχοντος 
έναντι του Δήμου.  

5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του συμμετέχοντος 
ως φυσικού ή νομικού προσώπου. 

6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο.  
7. Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική αρχή περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  
του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τις 5/10/2020 τα ανωτέρω  πιστοποιητικά από 
τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι συμμετέχοντες καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις και 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση (πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης 
κατάστασης).  

8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας 
εγκατάστασής του, εκδόσεως το πολύ προ τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. Ως προς τους συμμετέχοντες – νομικά πρόσωπα απόσπασμα ποινικού 
μητρώου προσκομίζεται για: 

▪ Τους Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 
▪ Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των Α.Ε. 
▪ Τον Διαχειριστή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
▪ Τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση 
▪ Όλα τα αντίστοιχα πρόσωπα αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά το δίκαιο της χώρας 
τους. 

9. Αντίγραφο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών Ε.Ε.  
10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει 

γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι αναγνωρίζει την πραγματική και 

νομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, την οποία και αποδέχεται και δεν 
διατηρεί καμία επιφύλαξη. 

12. α) Κάθε υποψήφιος ανάδοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την τελευταία τουλάχιστον 
8ετία αδιαλείπτως, ήταν ιδιοκτήτης ή επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης. Για την 
περίπτωση νομικού προσώπου, την εμπειρία αυτή αρκεί να διαθέτει και ο 
πλειοψηφών μέτοχος του υποψηφίου αναδόχου, στην περίπτωση δε της κοινοπραξίας, 
το μέλος αυτής που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 30% αυτής.  β)  Ομοίως, 
όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν κατά την τελευταία 8ετία κύκλο εργασιών στον 
χώρο της εστίασης τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) ετησίως. Τα 
παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται σαφώς από σχετικά έγγραφα, όπως για 
παράδειγμα από ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις, έναρξη στη ΔΟΥ και όποιο 
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άλλο συναφές έγγραφο. γ)  Σε σχέση με την ανωτέρω απαιτούμενη εμπειρία, η 
απόδειξη της οποία κατατείνει στην πληρέστερη εξασφάλιση των συμφερόντων του 
Δήμου, ο υποψήφιος οφείλει περαιτέρω να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι κατά το χρόνο, κατά τον 
οποίο η επιχείρηση αυτή ανήκε στην ενδιαφερόμενο, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, 
βάσει των οποίων εκδίδονται τα ανωτέρω υπό τους αριθμούς 4,5,6 και 7 
δικαιολογητικά περί μη ληξιπρόθεσμης οφειλής στο Δήμο, σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και το Δημόσιο, καθώς και περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης 
του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας.    

13. Ο συμμετέχων υποψήφιος στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από συναφή δημοπρασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ή 
άλλου Δήμου της χώρας.     

14. Ο συμμετέχων υποψήφιος στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο 
πρόσωπο του περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους του των συμβατικών 
υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ή άλλου Δήμου 
της χώρας (οφειλές από μισθώματα προηγούμενων ετών κλπ).  

15. Ο συμμετέχων υποψήφιος στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει καταλάβει αυθαίρετα τμήμα αιγιαλού - 
παραλίας ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα κοινόχρηστου χώρου στην ελληνική επικράτεια.  

16. Ο συμμετέχων υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνει ότι δεν έχει καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά για τη  συμμετοχή του σε 
δημοπρασία ή διαγωνισμό του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, άλλου Δήμου 
της χώρας, του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

17. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή του νόμιμου 
εκπροσώπου προκειμένου για νομικά πρόσωπα, στην οποία θα δηλώνεται η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος, καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία επικοινωνίας του.  

18. Ο συμμετέχων υποψήφιος στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει καταστατικό από 
το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας/κοινοπραξίας υπερβαίνει το έτος 
2044. 

19. Ο συμμετέχων υποψήφιος στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί  για παραβάσεις σχετικά 
με την εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την υπέρβαση 
των επιτρεπτών ορίων έντασης ήχου. 

20. Φωτοτυπία ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου. 
 

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, 
δηλαδή έως και την 21 Οκτωβρίου 2020, να συστήσουν ενώσεις προσώπων ή υπό σύσταση  
κοινοπραξίες. Τα επιμέρους πρόσωπα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ως εταιρείες, 
ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, ευθύνονται και αυτά, μετά του εγγυητή τους, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο για την εκπλήρωση των 
όρων της σύμβασης έναντι του Δήμου. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος έχουν προθεσμία 20 ημερών να καταθέσουν στον Δήμο το 
νέο καταστατικό και την έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να 
υπογραφεί η σύμβαση.   
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ΑΡΘΡΟ 9 
Εγγυητής 

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρουσιάσουν αξιόχρεο Εγγυητή κατά την 
υποβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 της παρούσας δικαιολογητικών.  
Ο Εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι 
καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της σύμβασης. Αν ο Εγγυητής δεν δεχτεί να υπογράψει μετά το πέρας της 
δημοπρασίας, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η δε δημοπρασία δεν θα 
κατακυρώνεται υπέρ του πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η κατακυρωτική απόφαση θα 
εκδοθεί υπέρ του αμέσως επόμενου πλειοδότη, μετά την υπογραφή των πρακτικών της 
δημοπρασίας από τον εγγυητή του, άλλως η διαδικασία ματαιώνεται. 
Ο Εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει: 
α) φορολογική ενημερότητα,  
β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9),  
γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού Σημειώματος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2020,  
δ) αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,  
ε) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί μη 
οφειλής του,  
στ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν ως προς 
αυτόν ως φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα -  εταίρους του νομικού προσώπου του, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τους Διαχειριστές και 
τους νόμιμους εκπροσώπους του εγγυητή-νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται εν 
προκειμένω αναλόγως.  
ζ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ανεξάρτητα αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
η) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  
θ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από συναφή δημοπρασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ή 
άλλου Δήμου της χώρας.     
ι) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν 
συντρέχει στο πρόσωπο του περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους του των συμβατικών 
υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ή άλλου Δήμου της 
χώρας (οφειλές από μισθώματα προηγούμενων ετών κλπ).  
ια) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

ιβ) στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, απαραίτητα προσκομίζονται 
δικαιολογητικά νομίμου παραμονής στη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και 
αντίγραφο διαβατηρίου. 

Η αντικειμενική αξία των δηλωθέντων ακινήτων στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2020 οφείλει να είναι τουλάχιστον ίση με το 150% 
του κατώτατου ορίου προσφοράς, τα ακίνητα δε αυτά οφείλουν να είναι ελεύθερα βαρών 
(κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντα) τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς 
όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε τουλάχιστον η αξία κάποιων από αυτά, 
αθροιστικά, να αντιστοιχεί στο 150% του κατώτατου ορίου  προσφοράς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Προς τούτο προσκομίζεται σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών 
από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Η υποβολή αντιγράφου 
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Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2020 
δεν απαιτείται, αν ο εγγυητής προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αξίας ίσης με το 150%   του ποσού του κατώτατου ορίου 
προσφοράς. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή οφείλει να είναι τουλάχιστον ενιαύσιας ισχύος 
και να ανανεούται, ώστε η ισχύς της να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  Σε 
περίπτωση που δεν ανανεωθεί η εγγυητική επιστολή, η σύμβαση καταγγέλεται. 

Τα ανωτέρω από τον εγγυητή υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ως 
ξεχωριστός υποφάκελος στον φάκελο δικαιολογητικών που υποβάλλει ο συμμετέχων 
υποψήφιος μέχρι την Δευτέρα 5  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του Δήμου, η οποία τα διαβιβάζει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή 
Διενέργειας της Δημοπρασίας.  

Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως και εν γένει οποιασδήποτε μεταβολής των 
περιουσιακών στοιχείων του εγγυητή, ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να το γνωστοποιήσει 
προτείνοντας νέο αξιόχρεο εγγυητή, διαφορετικά δημιουργείται λόγος καταγγελίας της 
σύμβασης. 
Λόγω της διάρκειας της μίσθωσης, ο μισθωτής δύναται μονομερώς να προτείνει την 
αντικατάσταση του εγγυητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της σύμβασης, υπό τις αυτές 
προϋποθέσεις ως προς το αξιόχρεό του. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος εγγυητής θα 
υπογράψει τη σύμβαση και έτσι καθίσταται, από την ημερομηνία της υπογραφής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων 
της σύμβασης, απαλλασσομένου του μέχρι τούδε εγγυητή από την σχετικώς αναληφθείσα 
αλληλέγγυα ευθύνη του για την εντεύθεν εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Η διάρκεια 
της τυχόν προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής θα εξικνείται μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης.     
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Σύμβαση  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της πρόσκλησης από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, να προσέλθει μαζί με τον Εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, 
διαφορετικά: α) η κατατεθείσα εγγύηση για την συμμετοχή του στη διαδικασία καταπίπτει 
υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, β) η μίσθωση θεωρείται οριστικώς 
καταρτισθείσα, γ) τόσο ο ανωτέρω πλειοδότης όσο και ο εγγυητής θα ενέχονται έναντι του 
Δήμου ως προς το ποσό της διαφοράς που θα προκύψει από το τυχόν μειωμένο ύψους του 
μισθώματος που θα επιτευχθεί από την νέα πλειοδοτική διαδικασία σε σχέση με το 
πλειοδοτικό αποτέλεσμα της αρχικής δημοπρασίας. 
Η μίσθωση ρητά εξαιρείται της προστασίας του Π.Δ. 34/1995 “Περί εμπορικών 
μισθώσεων”, όπως ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ο μισθωτής – πλειοδότης υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσο με το αναλογούν επιτευχθέν μίσθωμα 18 μηνών,  για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Επίσης,  με την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, για την καλή εκτέλεση των έργων που βάσει της σύμβασης υποχρεούται να 
εκτελέσει εντός του ακινήτου, αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) 
Η ως άνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται με την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
 
Αναλυτικότερα: 
(i) Με την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορούν στις οικονομικές 
υποχρεώσεις του μισθωτή έναντι του Δήμου, για ποσό, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 
επιτευχθέν μίσθωμα 18 μηνών, με χρονική διάρκεια μέχρι τη λήξη της σύμβασης.   
Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ THN 
ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
31115/15-9-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ». 
Η εγγυητική επιστολή ή το Γραμμάτιο πρέπει απαραίτητα να αναφέρει (α) την ημερομηνία 
έκδοσης, (β) τον εκδότη, (γ) τον αποδέκτη, (δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (ε) τα 
στοιχεία του πλειοδότη και (στ) τον αριθμό της Διακήρυξης. 
Η ως άνω αναφερόμενη εγγύηση θα επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης  και την πλήρη 
τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μισθωτή. 
 
(ii) Αντίστοιχα, με την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, για την καλή εκτέλεση των έργων που βάσει της σύμβασης υποχρεούται να 
εκτελέσει εντός του ακινήτου αξίας διακοσιών χιλιάδων (200.000 €) ευρώ. 
Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ THN 
ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ 31115/15-9-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ». 
Η εγγυητική επιστολή ή το Γραμμάτιο πρέπει απαραίτητα να αναφέρει (α) την ημερομηνία 
έκδοσης, (β) τον εκδότη, (γ) τον αποδέκτη, (δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (ε) τα 
στοιχεία του πλειοδότη και (στ) τον αριθμό της Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των έργων πέραν της ταχθείσας 
προθεσμίας για τους λόγους που προβλέπονται στην παρούσα, η χορηγούμενη εγγύηση 
οφείλει να ανανεώνεται ανά έξι μήνες μέχρι την προσήκουσα ολοκλήρωση των έργων, η 
οποία βεβαιώνεται από τον Δήμο. Μετά την χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης η 
χορηγηθείσα εγγύηση επιστρέφεται στον μισθωτή. Αν τα έργα που προβλέπει η 
εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη  δεν εκτελεστούν προσηκόντως ή εμπροθέσμως λόγω 
υπαιτιότητας του υπόχρεου προς τούτο μισθωτή, καταπίπτει η εκ μέρους του σχετικώς 
χορηγηθείσα εγγύηση υπέρ του Δήμου.  
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ΑΡΘΡΟ 12 

Λήξη μίσθωσης 
Μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει το χώρο 
ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, μετά τη διαμόρφωσή του σε εκτέλεση της εγκεκριμένης 
αρχιτεκτονικής μελέτης, δικαιούμενος να αναλάβει κάθε κινητό περιουσιακό του στοιχείο 
καθώς και μη μόνιμα εμπεπηγμένες στο έδαφος κατασκευές χωρίς να δικαιούται να 
αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομικό και λοιπό εμπεπηγμένο υλικό. Τα υλικά αυτά θα 
παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς αποζημίωση του μισθωτή. Οιαδήποτε φθορά 
ή βλάβη θα βαρύνει τον μισθωτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το 
Δήμο. 
Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στο Δήμο τη χρήση του μισθίου κατά τη 
συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για όσο 
χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης, υποχρεούται να καταβάλλει στο 
Δήμο για κάθε μήνα καθυστέρησης αποζημίωση ίση με το 1/12  του ύψους του ετήσιου 
μισθώματος που κατέβαλε κατά το τελευταίο έτος, προσαυξημένο κατά 50%, 
επιφυλασσομένου του Δήμου για την αξίωση της αποκατάστασης της οιασδήποτε 
περαιτέρω ζημίας του.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε τρίτους  

1. Η πρόσληψη συνεταίρου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με οποιαδήποτε μορφή 
εταιρείας, καθώς και η μερική ή ολική μεταβίβαση σε άλλον κάθε δικαιώματος στον 
μισθωμένο χώρο, με οιονδήποτε τρόπο, επιτρέπεται μετά από προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και με την προϋπόθεση ότι αυτός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και 
έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 8 της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές διατηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του 
μισθωτή έναντι του Δήμου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σύμβαση. 

2. Αν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, για κάθε τροποποίηση του καταστατικού του θα 
προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό ακριβές αντίγραφο, εντός είκοσι 
(20) ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης αρμοδίως θεωρημένης από το ΓΕΜΗ ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης 
συνιστά σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
Υποχρεώσεις μισθωτή 

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση. Για το σκοπό αυτό οφείλει να 
γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων του. Για 
τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα 
άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.  

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης, πρόταση αρχιτεκτονικής μελέτης και χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 
προς τον Δήμο για να λάβει τη σχετική έγκριση. Οι εργασίες και οι κατασκευές που θα 
πραγματοποιηθούν καθώς και η εκπόνηση μελετών, γίνονται με φροντίδα και δαπάνη 
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του μισθωτή. Μετά τη λήξη της σύμβασης, οι κατασκευές αυτές θα παραμείνουν προς 
όφελος του ακινήτου με εξαίρεση τις μη μόνιμα εμπεπηγμένες στο έδαφος 
κατασκευές.  

3. Είναι υποχρεωτική η πλήρης ανακατασκευή της υφιστάμενης επικλινούς στέγης χωρίς 
αύξηση του όγκου, διατηρώντας υποχρεωτικά μόνο τον υφιστάμενο ισόγειο όροφο. 

4. Ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία, την οποία θα υποστεί 
από την παράβαση των υποχρεώσεων της μίσθωσης.  Ο μισθωτής δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί το μίσθιο για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που έχει συμφωνηθεί.  

5. Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε 
οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση του ακινήτου.  Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες 
επισκευών και συντηρήσεων ακόμα και εκείνες που είναι αναγκαίες δια την 
διατήρησή του κατάλληλου για την συμφωνημένη χρήση θα βαρύνουν αποκλειστικά 
και μόνον τον μισθωτή, έστω και αν αυτές είναι επωφελείς για το μίσθιο ή πολυτελείς 
και θα παραμείνουν προς όφελος του ακινήτου αζημίως για το Δήμο. 

6. Ουσιώδεις τροποποιήσεις της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, όπως αυτό θα 
διαμορφωθεί μετά την απαρέγκλιτη εκτέλεση από τους μισθωτές της εγκριθείσας 
αρχιτεκτονικής μελέτης, πλην όσων έχουν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, βάσει της υποβληθείσας αρχιτεκτονικής μελέτης, απαγορεύονται απολύτως 
εάν δεν λάβει χώρα έγγραφη έγκριση του Δήμου. Τυχόν εκτέλεση, με υπαιτιότητα του 
μισθωτή, εργασιών ή εγκατάσταση χρήσεων μη προβλεπόμενων  θα αποτελούν 
σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης και ο μισθωτής θα βαρύνεται με 
την καταβολή τυχόν επιβληθησομένων προστίμων από τις αρμόδιες αρχές ακόμα κι αν 
οι σχετικές κυρώσεις επιβληθούν στο Δήμο. Κάθε σχετική δαπάνη για την τυχόν 
τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης πρέπει να εγκρίνεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. 

7. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική και νομική 
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, πλήρη γνώση  της οποίας θεωρείται ότι 
έχουν λάβει, έχοντας οι υποψήφιοι ανάδοχοι  υποβάλει την σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. άρθρο 8 παρ. 11 της παρούσας). Κατά συνέπεια, ο 
Δήμος  δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή 
παράταση της μίσθωσης. Ακόμα αποκλείεται στον μισθωτή για το λόγο αυτό η εκ 
μέρους τους  μονομερής λύση της σύμβασης ή η αναζήτηση αποζημίωσης. Οι δαπάνες 
συντήρησης  ή/και αποκατάστασης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, βαρύνουν τον μισθωτή. 

8. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την ύδρευση, την αποχέτευση, την 
ηλεκτρική ενέργεια, τον φωτισμό και την  τηλεφωνική σύνδεση. Οι συνδέσεις με τα 
ανωτέρω δίκτυα θα γίνονται στο όνομα του μισθωτή. 

9. Ο μισθωτής υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, και σε κάθε περίπτωση πριν από την 
έναρξη λειτουργίας του καταστήματος, να λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη 
νόμιμη λειτουργία του και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις των οργάνων των αρμοδίων υπηρεσιών. Η 
μη λήψη αυτών, από δική του υπαιτιότητα, αποτελεί ειδικό λόγο για την καταγγελία 
της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Δήμου και αζημίως για αυτόν.  

10. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες για την κοινή 
ησυχία (ωράριο - ήχος), υγιεινή και καθαριότητα και να συμμορφώνεται απολύτως 
προς τις υποδείξεις του Δήμου καθώς και όλων των αρμοδίων αρχών αναφορικά με 
την καθαριότητα, την τάξη, την ευπρέπεια του μισθίου καθώς και την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων της φορολογικής, αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας αλλά 
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και κάθε άλλης ειδικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όταν διαπιστωθεί, μετά τη 
διενέργεια ελέγχου – αυτοψίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για τρεις 
συνεχόμενες φορές, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, αλλαγή χρήσης, επέκταση 
χρήσης, παραβίαση ωραρίου, ηχορύπανση ή παραβίαση υγειονομικών, πολεοδομικών 
ή λοιπών κανονιστικών διατάξεων, η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και θα 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα άσκησης 
ένδικων μέσων για τον λόγο αυτό.   

11. Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, 
την εργασία, την ασφάλεια και την ευπρέπεια των επισκεπτών και των περιοίκων.  

12. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής και έναντι των καταναλωτών και 
χρηστών. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι παντός τρίτου 
καθώς και του Δήμου για κάθε φθορά, ζημιά, βλάβη σε πράγματα ή πρόσωπα που θα 
προκληθεί μέσα στο χώρο του μισθίου ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του κατά την 
πρόκληση της ζημιάς ή της βλάβης.  

13. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και 
ευπρεπείς τους χώρους, να φροντίζει με σχολαστικότητα την καθαριότητα των χώρων 
υγιεινής αλλά και τους γύρω χώρους, και να φροντίζει για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων από τη δραστηριότητα εντός του μισθίου. 

14. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και 
καθαριότητα των πωλουμένων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στις 
εγκαταστάσεις, στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο. 

15. Στις υποχρεώσεις του μισθωτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση καλαίσθητων κάδων 
απορριμμάτων, καλής κατασκευής, το περιεχόμενο των οποίων θα αδειάζεται τακτικά 
για να μην ρυπαίνεται ο περιβάλλων χώρος. Ο Δήμος στην περίπτωση που δεν 
τηρείται η απόλυτη καθαριότητα στους χώρους αυτούς, θα έχει το δικαίωμα να 
επιβάλει στον μισθωτή πρόστιμο 1000€ και να προβεί ο ίδιος στις απαραίτητες 
εργασίες καθαριότητας, επιρρίπτοντας το σχετικό κόστος στον μισθωτή.  

16. Το χαρτόσημο επί των μισθωμάτων (3,6%), όπως αυτό θα ισχύει, βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον μισθωτή.  

17. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα πρέπει να 
εξοφληθούν με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησής του 
εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

18. Η δαπάνη για την έκθεση – εκτίμηση των δύο ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών 
θα βαρύνει των μισθωτή. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

19. Ο μισθωτής οφείλει να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες, όλο 
τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση και λειτουργία του 
καταστήματος (ενδεικτικά αναφέρονται ντουλάπια, λεκάνες, απορροφητήρες, ψυγεία, 
καθίσματα, τραπέζια κ.λ.π.). Ο εξοπλισμός για την θέρμανση ή την ψύξη  που τυχόν  
θα χρησιμοποιηθεί στο χώρο θα πρέπει να είναι συμβατός με τις απαιτήσεις 
πυροπροστασίας και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον μισθωτή.  

20. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των κανόνων 
ασφαλείας και η λήψη των αντίστοιχων μέτρων αλλά και η σύμφωνη γνώμη του 
Δήμου για την όποια επέμβαση στο μίσθιο πέραν των επεμβάσεων που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης. 

21. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος και υποχρεούται στην 
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καταβολή του συνολικού μισθώματος της σύμβασης  και στην κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

22. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων. 
23. Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία και τις 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων - 
πινακίδων και επιγραφών. 

24. Ο μισθωτής οφείλει να διασφαλίσει πρόσβαση στα ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους της 
εκμετάλλευσης. 

25. Ο μισθωτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα φύλαξης του μισθίου καθώς και εν γένει 
προστασίας για την ασφάλεια του κοινού (πυροπροστασία κλπ.), με φροντίδα και 
ευθύνη του, ευθυνόμενος αποκλειστικά ο ίδιος για οιοδήποτε πρόστιμο τυχόν 
επιβληθεί και οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. Για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνει να 
ενημερώνεται αδιαλείπτως για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

26. Από την παραλαβή του ακινήτου και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο μισθωτής 
υποχρεούται να ασφαλίζει το μίσθιο για πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή, 
συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης αστικής ευθύνης κατά παντός κινδύνου, που 
ήθελε επέλθει επί  του ακινήτου, των εγκαταστάσεων αυτού και των εργαζομένων σε 
αυτό, συνάπτοντας σχετική σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία. 

27. Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε τυχόν προσβολή των 
δικαιωμάτων του Δήμου ή κάθε διακατοχική πράξη τρίτων που θίγει τα έννομα 
συμφέροντα του, υποχρεούμενος ο μισθωτής να φυλάσσει τους χώρους, να 
αποκρούει κάθε απόπειρα καταπάτησης ή προσβολής της, ενεργώντας ο ίδιος, με 
ρητή εξουσιοδότηση του Δήμου, παρεχόμενη ρητά δια της σύμβασης, κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την προστασία της νομής του, προς διασφάλιση όχι μόνο των ιδίων 
συμφερόντων του μισθωτή αλλά και των συμφερόντων του Δήμου. 

28. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται το μίσθιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
και να ελέγχει την κατάσταση στη οποία αυτό βρίσκεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Υποχρεώσεις και Ευθύνη Δήμου 
1. Ο Δήμος δεν υπέχει ευθύνη έναντι του μισθωτή για τυχόν πραγματικά ή νομικά 

ελαττώματα του μισθίου. 
2. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του 

μισθώματος ή/και παράτασης της σύμβασης για βλάβη του μισθίου ή της 
επιχείρησης του από φυσικά αίτια (σεισμοί, κακοκαιρία κλπ) ή άλλη τυχαία αιτία 
και πρόκληση ζημιών από τρίτους, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση 
της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν 
έκανε χρήση του μισθίου λόγω δικής του υπαιτιότητας και χωρίς υπαιτιότητα του 
Δήμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Επανάληψη της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 
6 του πδ/τος 270/1981, δηλαδή: 
1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ` 
αυτήν πλειοδότης. 
2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής όταν: 
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α) το αποτέλεσμα αυτής δεν κατακυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασυμφόρου 
του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
β) ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, 
καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής επί του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη 
και του εγγυητή αυτού. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

 
                                                         ΑΡΘΡΟ 17 
                                                    Λοιπές διατάξεις 

α) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της 
παρούσας. 
β) Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις του πδ/τος 270/1981, του ν. 3852/2010 και του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. 
γ) Ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως σε περίπτωση που 
ο μισθωτής έχει μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του Δήμου, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της μισθωτικής περιόδου.  
δ) Η σοβαρή παράβαση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου της παρούσας συνεπάγεται 
σωρευτικά: 
1. την κήρυξη του κάθε ανάδοχου έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης. 
2. την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με 

απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο. 
3. την αξίωση αποζημίωσης του Δήμου για κάθε άλλη ζημία που τυχόν θα υποστεί από 

την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του ανάδοχου και τη λύση της σύμβασης, 
εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ε) Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του 
Διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον πλειοδότη, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για τον Δήμο, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή 
να τον επαναλάβει με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας, για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του κάθε πλειοδότη και των 
λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που μόνο ένας 
ενδιαφερόμενος δηλώσει την συμμετοχή του σε κάθε δημοπρατική διαδικασία ή αν μόνο 
ένας εκ των συμμετεχόντων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας, η 
διαδικασία διεξάγεται κανονικά παρέχοντας στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, το 
δικαίωμα  ελεύθερης διαπραγμάτευσης του ποσού έτσι ώστε να αυξηθεί το επιτευχθέν 
ποσό, σύμφωνα με την κρίση της. Επί προσθέτως η Οικονομική Επιτροπή επιφυλάσσεται 
του δικαιώματος της να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον πλειοδότη, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για τον Δήμο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι με μόνη τη συμμετοχή τους σε αυτόν δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση αποζημίωσης. 
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στ) Η συμμετοχή στη δημοπρασία σε κάθε φάση της διαδικασίας της συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την παρούσα διακήρυξη και ανεπιφύλακτα την 

αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής. Παράλειψη του υποψηφίου 

για την πλήρη ενημέρωση του και την συλλογή κάθε πληροφορίας και ελέγχου κάθε 

στοιχείου που αφορά τους όρους του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 

την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
ζ) Η μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος, έστω και επανειλημμένα ή η 
σιωπηρή ανοχή εκ μέρους του Δήμου παράβασης ή μη εφαρμογής ή μη 
τήρησης οποιουδήποτε όρου της συναφθησόμενης σύμβασης ή κείμενης διάταξης δεν 
θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων ή τροποποίηση της σύμβασης ή 
αποδυνάμωση δικαιώματος ούτε δημιουργεί δικαιώματα στον Υπομισθωτή ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο. 

η) Κάθε τροποποίηση των όρων της συναφθησόμενης σύμβασης θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με έγγραφα, αποκλείεται δε κάθε 

άλλο αποδεικτικό μέσο. 

θ) Σε κάθε περίπτωση τυχόν παράβασης ουσιωδών όρων της σύμβασης και πριν την λόγω 
αυτής επέλευση των συνεπειών σε βάρος του μισθωτή που προβλέπονται στην παρούσα 

και ιδίως την εκ μέρους του Δήμου καταγγελία της σύμβασης υπομίσθωσης  και την έγερση 

αγωγής περί αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί 

εγγράφως τον μισθωτή, τάσσοντάς του προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών  για τη 
θεραπεία της τυχόν παράβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 
στα τηλέφωνα, 2132020054 Μερόπη Μοσχογιάννη και 2132020012 Μαρία Ράλλη. 
 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση 
μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.  
 
Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα 
δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Επίλυση διαφορών 
Για οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εκτέλεση της συναφθησομένης βάσει της 
παρούσας διακήρυξης σύμβασης ορίζονται ως αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν, πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια, την εξωδικαστική 
επίλυση τυχόν διαφορών με προσφυγή στην ευέλικτη διαδικασία διευθέτησης 
διαφορών/διαμεσολάβησης του ν. 4512/2018 ή άλλης αντίστοιχης νομοθεσίας. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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