
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 7o   Πρακτικό                                                                         
Αριθµ. Αποφ. 89 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 23/2/2017                                         
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε
 η πρόσκληση 10694/17/2/2017
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 10694 / 17/2/2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
   

 
 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου 
της πλατείας Αριστοτέλους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων.
 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 
διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  που αφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή.
   

 

Ο Δήμος Αχαρνών 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ: 

 

Θα διεξαχθεί δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφων

Ν.3852/2010, και του Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ του Δημοτικού καφέ 

πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, με τους παρακάτω όρους:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος      
2.  Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                                    
3.  Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
4.  ∆ασκαλάκης Γεώργιος  (αναπλ/κό µέλος)                                                                        
5.  Σαχσανίδη Ελένη   (αναπλ/κό µέλος)  

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 1o                                                                                                           
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 10694/17/2/2017 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και 
κό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 10694 / 17/2/2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
ιατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

ατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου 
της πλατείας Αριστοτέλους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 1o 

ρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  που αφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕ-

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή.

Θα διεξαχθεί δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του 

Ν.3852/2010, και του Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ του Δημοτικού καφέ - εστιατορίου, που βρίσκεται στην 

πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, με τους παρακάτω όρους:

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                                                                   1. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                                    2. Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3.  Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  3. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                 
4.  ∆ασκαλάκης Γεώργιος  (αναπλ/κό µέλος)                                                                        4. Ντούρος Σωτήριος  
5.  Σαχσανίδη Ελένη   (αναπλ/κό µέλος)   5. Κατσούρος Σπύρος 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                            

Στις Αχαρνές σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και 
κό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 10694 / 17/2/2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

ατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου 

o θέµα της ηµερήσιας 
ρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  που αφορά: ΟΡΟΙ 

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

α με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του 

εστιατορίου, που βρίσκεται στην 

πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, με τους παρακάτω όρους: 

Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
Οδυσσέας                                                                                   

3. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του δήμου Αχαρνών που βρίσκονται Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9
η
 Μαρτίου 2017 ημέρα 

Πέμπτη  και ώρες  από 10.00 έως 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών .  

Οι φάκελοι της δημοπρασίας με τις αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,  

θα κατατίθενται μέχρι την 12.00 ώρα και κατόπιν θα ανοιχτούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση και θα 

ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα ακολουθήσει. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Ο προς εκμίσθωση χώρος, υπαίθριος και στεγασμένος, βρίσκεται εντός της Πλατείας Αριστοτέλους της 

Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, η οποία  περιλαμβάνει ελεύθερους χώρους, παιδική 

χαρά, ανοιχτό θέατρο κ.λ.π. 

Το στεγασμένο Δημοτικό καφέ - εστιατόριο αποτελείται σήμερα από μία αίθουσα (χώρο 

τραπεζοκαθισμάτων), παρασκευαστήριο, αποθήκη, τουαλέτες, έχει εμβαδόν 275,76  τ.μ.  με άδεια καφέ - 

εστιατόριο. Ο υπαίθριος χώρος που το περιβάλλει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, στον οποίο υπάρχουν δένδρα (πεύκα), φυτά και λοιπά επικείμενα, έχει εμβαδόν 1030,51 τ.μ., 

ολόκληρος δε, ο προς εκμίσθωση χώρος, υπαίθριος και στεγασμένος, έχει συνολικό εμβαδόν 1.306,27 τ.μ. και 

φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α) στην κάτοψη Α1 που συνοδεύει την υπ΄ αριθμ. 

276/2010 άδεια οικοδομής και συνορεύει βόρεια, δυτικά και νότια με το διαμορφωμένο διάδρομο της Πλατείας 

Αριστοτέλους και Ανατολικά με το πεζοδρόμιο της Πλατείας Αριστοτέλους.   

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας 

του Δήμου Αχαρνών (Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 

διενέργεια της δημοπρασίας, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων. Περίληψη της Διακήρυξης θα 

δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο Αχαρνών και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην 

Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεκτό & να λάβει μέρος στη δημοπρασία, υποχρεούται με ποινή 

αποκλεισμού του να προσκομίσει και να καταθέσει στα γραφεία  του Δήμου Αχαρνών μέχρι την 9
η
 Μαρτίου 2017 

ημέρα Πέμπτη  και ώρες  από 10.00 έως 12.00  φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 

 

  

1.   Αίτηση - δήλωση συμμετοχής προς το Δήμο Αχαρνών με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, 

εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, και του νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση της πραγματικής, 

πολεοδομικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους δημοπρασίας και ότι παραιτείται 

ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο και 

ΑΔΑ: ΨΙΟΡΩΨ8-Θ76



αιτία και ότι δεν έχει κανένα κώλυμα για την υπογραφή μισθωτηρίου, σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

2.   Πιστοποιητικά του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου (εκδόσεως τελευταίου μήνα) 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων 

• δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως 

• δεν εκκρεμεί κατ' αυτού αίτηση πτωχεύσεως  

και προκειμένου για νομικά πρόσωπα,  

• δεν τελεί υπό εκκαθάριση και 

• δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

3.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου 

του προκειμένου περί νομικού προσώπου, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αχαρνών, 

ότι δεν τελεί σε κατάσταση παύσης εργασιών. 

4.   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του, 

προκειμένου περί νομικού προσώπου. Αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, η οποία κατά τη 

κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού επιδρά στη 

φερεγγυότητα του ή στη μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, αποκλείεται 

της συμμετοχής στη δημοπρασία. 

5.   Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

6.   Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

7.   Επιπροσθέτως, προκειμένου περί νομικού προσώπου τα παρακάτω: 

 α) πρόσφατο Πιστοποιητικό των τροποποιήσεων του Καταστατικού του που έγιναν 

β) επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού του και των τροποποιήσεών του (για τις ατομικές επιχειρήσεις 

βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις τυχόν μεταβολές)  και  

 γ) εξουσιοδότηση προς τον εκπροσωπούντα αυτό να συμμετάσχει στη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης, να υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του το 

συμμετέχον νομικό πρόσωπο. 

8.       Βεβαίωση του τμήματος Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών ότι δεν έχει προς το 

Δήμο ληξιπρόθεσμη οφειλή. 

9.       Να είναι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται) 

10.     Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 4  της παρούσης   

11.   Υπεύθυνη Δήλωση του Εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τους όρους 

του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 9 παρ. 7 της παρούσης 

12.    Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει συναφή επαγγελματική εμπειρία διότι 

έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα όμοια η παρεμφερή με αυτήν της εκμισθούμενης χρήσης επί 

τουλάχιστον πέντε συναπτά (5) έτη, συμπληρωμένα έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στη δημοπρασία. Ως συναφείς, θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αναψυκτηρίων, 

καφετέριας, ζαχαροπλαστείων, μαζικής εστίασης (κέτερινγκ) κλπ.  
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13.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86, για το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει για τη συμμετοχή του κατά την 

εκκίνηση της δημοπρασίας, το οποίο ποσό θα ανέρχεται στο ύψος τουλάχιστον των τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

(3.500)Ευρώ, το οποίο είναι και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 

Αποκλείονται του διαγωνισμού εκείνοι που ως ανάδοχοι ανάλογων και συναφών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους,  ως και εκείνοι που από τις 

κείμενες διατάξεις αποκλείονται από τις δημοπρασίες του Δημοσίου. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού 

προσώπου αρκεί να πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει το 

συμμετέχον στον διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, κατέχοντας μετοχές ή μερίδια σε αυτό κατά ποσοστό 51% 

τουλάχιστον. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχει άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει κατά τα ανωτέρω στον διαγωνισμό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής πρέπει να προσκομίζονται και για το ελέγχον πρόσωπο. 

Η Επιτροπή της δημοπρασίας δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη δημοπρασία, εφόσον κρίνει 

ότι δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή ότι ο ίδιος ή ο εγγυητής, που προτείνεται από τον ίδιο δεν είναι 

αξιόχρεος. Η απόφαση της Επιτροπής για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ενδιαφερομένου αναγράφεται στα 

πρακτικά.  

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη δημοπρασία. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της 

υποψηφιότητας. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους 

αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία υποχρεώνεται με ποινή αποκλεισμού του να 

καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που 

θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της που ανέρχεται στο πόσο που προκύπτει  από το ποσοστό 10% των μισθωμάτων 

πέντε  (5) ετών του ορίου πρώτης προσφοράς. Η εγγύηση αυτή αφορά στη συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία και 

επιστρέφεται στον ανακηρυχθέντα μισθωτή και σε κάθε συμμετέχοντα αμέσως μετά την υπογραφή της μίσθωσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτελέσεως 

όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης μίσθωσης, η οποία θα ισχύει μετά την επιστροφή της με δήλωση από το 

Δήμο ελευθέρωσης του εγγυητή, ποσού ίσου με το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων πέντε  (5) 

ετών, που θα επιτευχθούν.  

ΑΡΘΡΟ 5 .  ΜΙΣΘΩΜΑ 

1.   Ως τιμή εκκίνησης του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριών 

χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (3.500€).  
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2.   Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. 

3.   Με την έναρξη της μίσθωσης θα προκαταβληθούν μισθώματα είκοσι τεσσάρων (24)  

μηνών.                             

4.   Το χαρτόσημο του μισθώματος, φόροι, τέλη και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις προς 

τρίτους βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη μείωση του 

μισθώματος ή τη λύση της μίσθωσης  για λόγους που σχετίζονται με την πραγματική 

κατάσταση του μισθίου. 

5.   Το μίσθωμα από την έναρξη του 3ου έτους της μίσθωσης και εφεξής θα 

αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 2% ετησίως. 

6.   Ρητώς δηλούται ότι επί της παρούσας μίσθωσης δεν έχουν εφαρμογή οι περί εμπορικών 

μισθώσεων διατάξεις. 

7.   Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με την άδειά του για τη λειτουργία 

καφέ – εστιατορίου , 

ΑΡΘΡΟ 6  . ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

1.   Η διεξαγωγή  της  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας θα διεξαχθεί από την αρμόδια 

επιτροπή . 

2.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων κατά την κρίση της επιτροπής δηλώσουν νόμιμα 

& εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συμμετοχή. 

3.   Η  επιτροπή δικαιούται να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους κάθε διευκρίνιση ή 

πληροφορία γραπτή ή προφορική, για τη προσφορά τους ή τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν 

και να ζητεί να συμπληρώσουν τη προσφορά τους ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά, τα οποία οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, με ποινή 

αποκλεισμού τους, μέσα στη προθεσμία που θα τους τάξει. 

4.   Η  επιτροπή  δικαιούται να αποκλείσει κατά τη κρίση της όσους δεν κατέθεσαν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα κατατεθέντα από αυτούς κρίθηκαν ανεπαρκή ή ελλιπή.  

5.   Η  επιτροπή  θα συνέλθει στα γραφεία της με πρόσκληση του Προέδρου της, θα ελέγξει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά του  φακέλου της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής και, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη φερεγγυότητά τους, θα αποκλείσει όσους κατά τη κρίση της δεν 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και θα ανακηρύξει όσους μπορούν 

να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για το ύψος του προσφερόμενου 
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μηνιαίου μισθώματος.  Σε όσους  δεν συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία 

θα τους επιστραφεί η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

6.   Παρέλκει, και με απόφαση της επιτροπής δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της 

δεύτερης φάσης εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην 

ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για το ύψος του προσφερομένου μισθώματος οπότε αυτός 

ανακηρύσσεται πλειοδότης. Κατά την έναρξη της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής,  θα κηρύξει την έναρξή της, θα ανακοινώσει τα ονόματα όσων έγινε 

δεκτή η συμμετοχή τους στη Δημοπρασία και θα τους καλέσει να υποβάλλουν τις προσφορές 

τους, οι οποίες αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά που εκφωνούνται με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.  Η προσφορά κάθε πλειοδότη είναι απολύτως δεσμευτική για 

τον ίδιο, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους 

πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.   

7.       Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των προσφορών η Οικονομική Επιτροπή 

ανακοινώνει τη λήξη της δημοπρασίας καθώς και το όνομα του τελευταίου πλειοδότη. 

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα. 

8.       Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως 

μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη, ο οποίος υπογράφει. 

9.    Όσοι συμμετάσχουν στην ανοιχτή προφορική δημοπρασία οφείλουν να παρουσιαστούν 

αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στον τόπο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής 

της, μαζί με τον εγγυητή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

νομικού προσώπου.  

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

Διαγωνισμού κατά την έναρξη της δημοπρασίας, καταθέτοντας και το προς τούτο νόμιμο 

πληρεξούσιο. 

11.  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει με τον εγγυητή του εντός δέκα  (10  

ημερών από της κοινοποιήσεως που θα διενεργηθεί με αποδεικτικό παραλαβής, της 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, περί εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την υπογραφή της σύμβασης με βάση το σχέδιο που θα 

συντάξει ο εκμισθωτής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο 

πλειοδότης δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αχαρνών, χωρίς δικαστική 

παρέμβαση και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του με 

έξοδα τους, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ' αυτόν, ενέχονται δε και οι δύο για τη 

διαφορά επί έλαττον του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Μετά 
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πάντως την κατά τα άνω κοινοποίηση της απόφασης και τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας 

η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.  

12.   Ο εγγυητής πρέπει να είναι αξιόχρεος, κύριος ακίνητης περιουσίας. Η εγγυοδοσία θα 

παρασχεθεί εγγράφως με υπεύθυνη ανέκκλητη δήλωση του εγγυητή α) ότι έλαβε πλήρη 

γνώση όλων ανεξαίρετα των όρων της δημοπρασίας τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα 

αποδέχεται και ότι ευθύνεται εις ολόκληρων με τον πλειοδότη ως αυτοφειλέτης για την 

υπογραφή και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί 

από τον μισθωτή και τον εγγυητή με το Δήμο Αχαρνών με παραίτησή του από το δικαίωμα 

προβολής της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως. 

13.   Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για τις δαπάνες στις οποίες έχουν 

υποβληθεί για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη 

παρούσα διακήρυξη , αφού ο Δήμος Αχαρνών  δεν δεσμεύεται για τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ή την τελική υπογραφή της σύμβασης και δικαιούται να αποφασίσει την 

αναβολή, επανάληψη ή ματαίωση του. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά επίσης κανένα 

δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη επιλογή του ή την καθυστέρηση έγκρισης ή τη μη 

έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από  την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου. 

14.   Σύμφωνα με την παρ.21, εδ. β της υφιστάμενης  μισθωτικής σύμβασης, που είχε τεθεί και 

στους όρους της σχετικής διακήρυξης, παρέχεται το δικαίωμα στον ήδη  μισθωτή, αν κατά την 

κρίση της Οικονομικής Επιτροπής ( τότε Δημαρχιακής Επιτροπής) ήταν συνεπής με τους όρους 

του μισθωτηρίου, με δήλωση προς αυτήν, αμέσως μετά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  να 

προβεί σε ισόποση με του τελευταίου πλειοδότη οικονομική προσφορά οπότε θα  γίνει σε 

αυτόν η νέα κατακύρωση, σύμφωνα με τους όρους της νέας διακήρυξης. Στην περίπτωση 

αυτή ο ήδη μισθωτής υποχρεούται όπως: α) κατά την υποβολή φακέλου προσκομίσει τη 

διαφορά του ποσού  της υφιστάμενης εγγυητικής, με συμπληρωματική εγγυητική, ούτως 

ώστε συνολικά να καλύπτει το ύψος, που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  7  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1.   Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου και λήγει την 

προηγούμενη ημερομηνία του ένατου (9
ου

) έτους. Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση 

του μισθίου απαγορεύονται απολύτως.   

2.   Επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, στην   

οποία ο μισθωτής θα συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης υποχρεωτικά με 

ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου που θα καταβληθεί και το επικυρωμένο αντίγραφο 
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του Καταστατικού της, όπως και κάθε τροποποίησης του, θα επιδίδεται στον εκμισθωτή σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη δημοσίευσή τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία 

θα επιδίδονται και τα λοιπό νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπησή του. 

Στην περίπτωση αυτή , ο αρχικός μισθωτής, ο εγγυητής του και η εταιρεία ευθύνονται έναντι 

του εκμισθωτή για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης 

προσωπικά αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας τους ως αυτοφειλέτες ,παραιτούμενοι 

ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος προβολής της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των τροποποιήσεων του καταστατικού και όλων 

των νομιμοποιητικών εγγράφων, ισχύουν και στη περίπτωση κατά την οποία πλειοδότης-

μισθωτής ανακηρυχθεί νομικό πρόσωπο. Στην ανωτέρω περίπτωση σύστασης εταιρείας, 

εντός δέκα (10) ημερών θα γίνει και η σχετική τροποποίηση της μισθωτικής σύμβασης, η 

οποία θα αφορά μόνο το πρόσωπο του μισθωτή και δεν θα τροποποιεί κανένα άλλο όρο της 

μίσθωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  8  .  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

1.   Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στη προμήθεια του ανάλογου για τη λειτουργία του 

μισθίου επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και στην επίπλωση τούτου με είδη άριστης 

ποιότητας και καλαισθησίας. 

2.   Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή η χρήση έκτασης μεγαλύτερης της εκμισθωθείσας. 

Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων για 

αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

3.   Το μίσθωμα και οι λοιπές επιβαρύνσεις  θα προκαταβάλλονται χωρίς καμία όχληση το 

πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα στο Δήμο ή σε τραπεζικό του λογαριασμό. Η 

καταβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τις σχετικές αποδείξεις ή από αποδεικτικό κατάθεσης 

τραπέζης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλη επιβάρυνση επί του μισθώματος, βαρύνει το μισθωτή, τον 

οποίο επίσης βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Τον μισθωτή 

βαρύνουν επίσης οι κάθε είδους φόροι και τέλη.  

4.   Κατά την έναρξη της μίσθωσης θα προκαταβληθούν από το μισθωτή τα μισθώματα   

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με την αναλογία χαρτοσήμου. 

5.   Ο μισθωτής υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τις ποινικές, αστυνομικές, αγορανομικές, φορολογικές και διοικητικές διατάξεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των Κανονισμών του Δήμου και ιδίως τις διατάξεις για τη 

προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα και την υγιεινή. 
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β) Να παίρνει κάθε μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο για την αποφυγή ενδεχομένων βλαβών ή 

ενόχλησης των περιοίκων και των διαβατών. 

γ) Να διατηρεί το μίσθιο και τον γύρω χώρο από κάθε άποψη και ιδίως από άποψη υγιεινής 

και καθαριότητας σε άριστη κατάσταση και να επισκευάζει και γενικότερα να αποκαθιστά με 

αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες το κάθε βλάβη και φθορά του μισθίου. 

δ) Να ποτίζει και να περιποιείται τα δένδρα και τα φυτά του μισθίου χώρου. 

6.   Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα συντήρησης των 

εγκαταστάσεων και βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης των φθορών που προέρχονται 

από τη συνήθη χρήση αυτών. 

7.   Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο με  όλα τα επικείμενα του και τις 

εγκαταστάσεις του, με δικά του έξοδα και με λήπτη της ποσού της ασφάλισης σε περίπτωση 

επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου το Δήμο Αχαρνών και να το διατηρεί ασφαλισμένο στη 

πραγματική του αξία κατά των κινδύνων πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία, κεραυνών, 

έκρηξης, καταστροφών από φυσικά αίτια και υλικών ζημιών από ανθρώπινες πράξεις ή 

παραλείψεις ή μη ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η ανανέωση των συμβάσεων 

ασφάλισης θα γίνεται έγκαιρα και ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίζει και να παραδίδει 

στο ¨Δήμο Αχαρνών, τις αποδείξεις καταβολής των ασφαλίστρων ως και το σχετικό 

ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν ασφαλίσει αμέσως με την έναρξη της 

μίσθωσης το μίσθιο κατά των πιο πάνω κινδύνων ή δεν ανανεώνει εμπρόθεσμα τη σύμβαση 

ασφάλισης υπέρ του Δήμου Αχαρνών η παράλειψη αυτή αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας 

της μίσθωσης από την εκμισθώτρια από υπαιτιότητα του μισθωτή. 

8.   Η ευθύνη και η μέριμνα για την έκδοση και τη διατήρηση της άδειας λειτουργίας ανήκει 

στον μισθωτή και πραγματοποιείται με δική του δαπάνη. 

9.   Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το καφέ – εστιατόριο  χωρίς διακοπές, 

εντός των χρονικών ορίων του νόμιμου ωραρίου και  χωρίς ενόχληση των από θορύβους και 

εκπομπές και ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

10.   Ο μισθωτής υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό κατά ποσοστό 50% του συνόλου από 

κατοίκους του Δήμου Αχαρνών 

11.   Οι τιμές πώλησης των προσφερόμενων ειδών δεν θα είναι ανώτερες των τιμών  ΚΑΦΕ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Α΄ κατηγορίας έστω και αν το κατάστημα καταταγεί από την αρμόδια Αρχή στην 

κατηγορία πολυτελείας και η τιμή του ελληνικού καφέ δεν θα υπερβαίνει το ένα ευρώ και 

πενήντα λεπτά του ευρώ (1,50€) κατά τις πρωινές ώρες.  

12.   Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα δικαιώματα του Δήμου Αχαρνών, να 

διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το 
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μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας από κάθε καταπάτηση, να καταγγέλλει αμέσως 

κάθε καταπάτηση καθώς και κάθε απόπειρα καταπάτησης ευθυνόμενος σε αποζημίωση 

απέναντι  στο Δήμο Αχαρνών για κάθε, έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή 

απώλεια δικαιωμάτων.  

13.   Μετά την λήξη, σε κάθε δε περίπτωση με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης 

από υπαιτιότητα του μισθωτή, ή αποχώρησή του από το μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία, οι κάθε φύσεως ανακαινίσεις, κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων), 

ανακατασκευές βελτιώσεις και προσθήκες του ακινήτου, οποτεδήποτε και αν έγιναν, 

παραμένουν αυτοδίκαια προς όφελος του μισθίου χωρίς καμία απολύτως αξίωση 

αποζημίωσης του μισθωτή, από την οποία αυτός παραιτείται από τώρα ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

14.   Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχλησή του με την λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση 

της μίσθωσης, ή την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από το μίσθιο, να παραδώσει το 

μίσθιο με όλες τις βελτιώσεις στις οποίες έχει προβεί για την ανακαίνιση-ανακατασκευή του, 

με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του και γενικά με τις επωφελείς έστω και πολυτελείς 

δαπάνες για την ανακατασκευή και διαμόρφωση αυτού και του περιβάλλοντος χώρου, σε 

άριστη κατάσταση, στην οποία υποχρεούται να το διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης και έτοιμο για νέα εκμίσθωση του, χωρίς υπέρβαση ούτε μίας ημέρας αλλιώς 

ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του εκμισθωτή, 

υποχρεούμενος ταυτόχρονα να καταβάλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης το ένα δέκατο 

1/10 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος ως προσήκουσα ποινική ρήτρα που 

συμφωνείται από τώρα. Η απόδοση και παραλαβή θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής . 

15.   Σε περίπτωση λήξεως της διάρκειάς του, λύσεως πτωχεύσεως, θέσεως υπό εκκαθάριση ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση νομικού προσώπου - μισθωτή, η μίσθωση λύεται υπό 

υπαιτιότητά του και το μίσθιο περιέρχεται αυτοδίκαια στη κατοχή του Δήμου Αχαρνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.α)    Ο εκμισθωτής δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση για συντήρηση, αντικατάσταση, επισκευή ζημιών και 

βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη και 

υποχρέωση σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης και της παραμονής του στο μίσθιο έχει ο μισθωτής έστω και 

εάν πρόκειται για αναγκαίες δαπάνες. 

β)   Σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τη τυχόν 

έλλειψη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου ή κακής λειτουργίας τους, από 

οποιοδήποτε λόγο. 
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2.  Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή 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, για τους παραπάνω λόγους. 

3.  Αν προκληθούν ζημιές ή βλάβες του μισθίου ιδιαίτερα σημαντικές, που προήλθαν από 

ανώτερη βία ή από γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο μισθωτής και καθιστούν αδύνατη τη 

χρήση του μισθίου, τότε δικαιούται ο μισθωτής να αποκαταστήσει με δαπάνες του και να 

συνεχίσει τη μίσθωση ή να ζητήσει τη λύση της εγγράφως, αζημίως για όλους τους 

συμβαλλόμενους. 

4.  Ο Δήμος εποπτεύει την πιστή τήρηση των όρων της μισθωτικής σύμβασης και δικαιούται 

να επισκέπτεται το μίσθιο οποτεδήποτε και να ελέγχει με τα όργανά του τη λειτουργία και τις 

εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραβάσεων θα τάσσεται εγγράφως προθεσμία 

συμμόρφωσης και η μετά ταύτα αγνόηση και η μη συμμόρφωση θα αποτελούν λόγο 

καταγγελίας της μίσθωσης. 

5.   Η παράβαση ή αθέτηση από τον μισθωτή ενός και κατά μείζονα λόγο  περισσοτέρων από 

τους συμφωνηθέντες όρους της μίσθωσης οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ανεξαίρετα ως 

ουσιώδεις και οι οποίοι αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό, παρέχει στην εκμισθώτρια τα 

παρακάτω δικαιώματα, τα οποία ασκούνται κατ' επιλογή της χωριστά ή σωρευτικά, δηλαδή : 

Α.  α) Με απλή με οποιοδήποτε τύπο δήλωση της θέλησης της γι' αυτό προς τον μισθωτή να λύσει τη μίσθωση 

και να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. 

β) Ειδικά . η μη εμπρόθεσμη καταβολή  έστω και ενός μισθώματος από δυστροπία του μισθωτή, μπορεί να 

επιφέρει τη βίαιη έξωση του μισθωτή και χωρίς προηγούμενη λύση της μίσθωσης. 

γ) Επίσης τη βίαιη έξωση του μισθωτή μπορεί να επιφέρει και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους 

χαρτοσήμου που αναλογεί ή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδατος ή των φόρων ή τελών ή του τέλους 

ύδρευσης και αποχέτευσης και όλων των λοιπών υποχρεώσεών του 

Β. Σε κάθε περίπτωση έξωσης του μισθωτή ή λύσης της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή 

αποχώρησης του από το μίσθιο πριν λήξει η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης και ιδίως σε περίπτωση 

καθυστέρησης και μη εμπρόθεσμης καταβολής  έστω και ενός μισθώματος από δυστροπία του μισθωτή ή του 

τέλους χαρτοσήμου που αναλογεί ή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδατος ή των φόρων ή τελών ή του 

τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης  καθώς και παραβίαση των υποχρεώσεών του σχετικά με την επένδυση στο 

μίσθιο, πλέον της εξώσεώς του την οποία δικαιούται ο εκμισθωτής,   καταπίπτει η εγγύηση ως προσήκουσα ποινική 

ρήτρα και αποζημίωση. 

6 .  Η τυχόν μη έγκαιρη από την πλευρά του εκμισθωτή άσκηση των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στην 

παρούσα σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει σιωπηρή παραίτηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων του εκμισθωτή, 

ο οποίος δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματά του και τις αξιώσεις του, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του, 

είτε χωριστά είτε σωρευτικά. 
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7. Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος εγγυητής υποβάλλει στo Δήμο Αχαρνών κατά την υποβολή της Αίτησης - 

Δήλωσης Συμμετοχής στη δημοπρασία, και τα συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και 

μη διεκδικήσεως του οικείου υποθηκοφυλακείου για ακίνητα της κυριότητάς του. Ο εγγυητής εγγυάται ρητά και 

ανεπιφύλακτα προς τον εκμισθωτή για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την εκπλήρωση και ακριβή 

τήρηση όλων ανεξαίρετα των όρων της σύμβασης μίσθωσης από τον μισθωτή και ιδίως την εμπρόθεσμη και 

ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαίτησης (μισθώματα, αποζημιώσεις, ποινικές ρήτρες κ.λ.π.) του εκμισθωτή κατά 

του μισθωτή, πλέον τόκων και εξόδων και γενικά εγγυάται την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή, 

ευθυνόμενος προσωπικά, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον μισθωτή ως αυτοφειλέτης, όπως και του 

δικαιώματος να προτείνει κατά του εκμισθωτή ενστάσεις του μισθωτή και την ένσταση της διζήσεως. 

Ο εγγυητής παραιτείται έναντι του εκμισθωτή του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν από αναγωγή δικαιώματά 

του κατά του μισθωτή, αν υφίσταται κατ' αυτού οποιαδήποτε αξίωση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε και στο μέλλον 

αναγνώριση οφειλής από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή υποχρεώνει και τον εγγυητή. 

Ο εγγυητής αποδέχεται από τώρα κάθε μεταβολή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μεταξύ εκμισθωτή και 

μισθωτή και επίσης τη μεταβολή οποτεδήποτε των ποσών του μισθώματος και λοιπών επιβαρύνσεών του και 

ευθύνεται κατά τους παραπάνω όρους σε οποιαδήποτε περίπτωση παραχώρησης όλου ή μέρους του μισθίου ή 

μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή εν όλω ή εν μέρει. 

Η παραπάνω ευθύνη του εγγυητή αφορά κάθε αξίωση του εκμισθωτή που απορρέει από την παρούσα 

μίσθωση και εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης ή αποχώρηση του μισθωτή από το 

μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεων του εκμισθωτή. 

8 .  Κάθε επίδοση εγγράφου ή δικογράφου ακόμη και εισαγωγικού δίκης που απευθύνεται στον μισθωτή και 

στον εγγυητή και έχει σχέση με τη μίσθωση αυτή θα γίνεται στο μίσθιο έστω και αν η κατοικία ή έδρα του μισθωτή 

και του εγγυητή του βρίσκεται σε άλλη διεύθυνση, εφόσον η διεύθυνση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή 

με Δικαστικό Επιμελητή. 

9 . Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έστω και μόνο κατά του μισθωτή που αφορούν την απόδοση της χρήσης του 

μισθίου εκτελούνται και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματα του από τον μισθωτή ή κατέχει το μίσθιο γι' 

αυτόν. 

10 .  Ο μισθωτής και ο εγγυητής θα διορίσουν αντικλήτους τους, προς τους οποίους ο εκμισθωτής έχει τη 

δυνατότητα να επιδίδει οποιαδήποτε εξώδικα ή δικαστικά έγγραφα (εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, ένδικα μέσα, 

εκθέσεις βιαίας αποβολής, εξώδικες προσκλήσεις δικαστικές κλήσεις κ.λ.π ) που αφορούν κύριες ή παρεπόμενες 

διαφορές που απορρέουν από την μίσθωση αυτή, όπως αγωγές για απόδοση του μισθίου και καταβολή 

μισθωμάτων και αποζημιώσεων, επιταγές για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, εκθέσεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως κ.λ.π.. 

11 .  Όλα τα έξοδα σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και των γενομένων δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μισθωτή 

και προκαταβάλλονται απ' αυτόν πριν την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. 

12 .  Ότι δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

                                                                                                

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τους ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. ∆έχεται να διεξαχθεί δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, 

του Ν.3852/2010, και του Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ του Δημοτικού καφέ - εστιατορίου, που βρίσκεται στην 

πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, με τους παρακάτω όρους: 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του δήμου Αχαρνών που βρίσκονται Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9
η
 Μαρτίου 2017 ημέρα 

Πέμπτη  και ώρες  από 10.00 έως 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών .  

Οι φάκελοι της δημοπρασίας με τις αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,  

θα κατατίθενται μέχρι την 12.00 ώρα και κατόπιν θα ανοιχτούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση και θα 

ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα ακολουθήσει. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Ο προς εκμίσθωση χώρος, υπαίθριος και στεγασμένος, βρίσκεται εντός της Πλατείας Αριστοτέλους της 

Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, η οποία  περιλαμβάνει ελεύθερους χώρους, παιδική 

χαρά, ανοιχτό θέατρο κ.λ.π. 

Το στεγασμένο Δημοτικό καφέ - εστιατόριο αποτελείται σήμερα από μία αίθουσα (χώρο 

τραπεζοκαθισμάτων), παρασκευαστήριο, αποθήκη, τουαλέτες, έχει εμβαδόν 275,76  τ.μ.  με άδεια καφέ - 

εστιατόριο. Ο υπαίθριος χώρος που το περιβάλλει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, στον οποίο υπάρχουν δένδρα (πεύκα), φυτά και λοιπά επικείμενα, έχει εμβαδόν 1030,51 τ.μ., 

ολόκληρος δε, ο προς εκμίσθωση χώρος, υπαίθριος και στεγασμένος, έχει συνολικό εμβαδόν 1.306,27 τ.μ. και 

φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α) στην κάτοψη Α1 που συνοδεύει την υπ΄ αριθμ. 

276/2010 άδεια οικοδομής και συνορεύει βόρεια, δυτικά και νότια με το διαμορφωμένο διάδρομο της Πλατείας 

Αριστοτέλους και Ανατολικά με το πεζοδρόμιο της Πλατείας Αριστοτέλους.   

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας 

του Δήμου Αχαρνών (Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 

διενέργεια της δημοπρασίας, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων. Περίληψη της Διακήρυξης θα 

δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο Αχαρνών και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην 

Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεκτό & να λάβει μέρος στη δημοπρασία, υποχρεούται με ποινή 

αποκλεισμού του να προσκομίσει και να καταθέσει στα γραφεία  του Δήμου Αχαρνών μέχρι την 9
η
 Μαρτίου 2017 

ημέρα Πέμπτη  και ώρες  από 10.00 έως 12.00  φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 
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8.   Αίτηση - δήλωση συμμετοχής προς το Δήμο Αχαρνών με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, 

εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, και του νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση της πραγματικής, 

πολεοδομικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους δημοπρασίας και ότι παραιτείται 

ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία και ότι δεν έχει κανένα κώλυμα για την υπογραφή μισθωτηρίου, σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

9.   Πιστοποιητικά του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου (εκδόσεως τελευταίου μήνα) 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων 

• δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως 

• δεν εκκρεμεί κατ' αυτού αίτηση πτωχεύσεως  

και προκειμένου για νομικά πρόσωπα,  

• δεν τελεί υπό εκκαθάριση και 

• δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

10.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου 

του προκειμένου περί νομικού προσώπου, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αχαρνών, 

ότι δεν τελεί σε κατάσταση παύσης εργασιών. 

11.   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του, 

προκειμένου περί νομικού προσώπου. Αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, η οποία κατά τη 

κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού επιδρά στη 

φερεγγυότητα του ή στη μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, αποκλείεται 

της συμμετοχής στη δημοπρασία. 

12.   Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

13.   Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

14.   Επιπροσθέτως, προκειμένου περί νομικού προσώπου τα παρακάτω: 

 α) πρόσφατο Πιστοποιητικό των τροποποιήσεων του Καταστατικού του που έγιναν 

β) επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού του και των τροποποιήσεών του (για τις ατομικές επιχειρήσεις 

βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις τυχόν μεταβολές)  και  

 γ) εξουσιοδότηση προς τον εκπροσωπούντα αυτό να συμμετάσχει στη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης, να υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του το 

συμμετέχον νομικό πρόσωπο. 

8.       Βεβαίωση του τμήματος Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών ότι δεν έχει προς το 

Δήμο ληξιπρόθεσμη οφειλή. 

9.       Να είναι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται) 

10.     Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 4  της παρούσης   
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11.   Υπεύθυνη Δήλωση του Εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τους όρους 

του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 9 παρ. 7 της παρούσης 

12.    Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει συναφή επαγγελματική εμπειρία διότι 

έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα όμοια η παρεμφερή με αυτήν της εκμισθούμενης χρήσης επί 

τουλάχιστον πέντε συναπτά (5) έτη, συμπληρωμένα έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στη δημοπρασία. Ως συναφείς, θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αναψυκτηρίων, 

καφετέριας, ζαχαροπλαστείων, μαζικής εστίασης (κέτερινγκ) κλπ.  

13.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86, για το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει για τη συμμετοχή του κατά την 

εκκίνηση της δημοπρασίας, το οποίο ποσό θα ανέρχεται στο ύψος τουλάχιστον των τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

(3.500)Ευρώ, το οποίο είναι και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 

Αποκλείονται του διαγωνισμού εκείνοι που ως ανάδοχοι ανάλογων και συναφών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους,  ως και εκείνοι που από τις 

κείμενες διατάξεις αποκλείονται από τις δημοπρασίες του Δημοσίου. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού 

προσώπου αρκεί να πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει το 

συμμετέχον στον διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, κατέχοντας μετοχές ή μερίδια σε αυτό κατά ποσοστό 51% 

τουλάχιστον. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχει άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει κατά τα ανωτέρω στον διαγωνισμό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής πρέπει να προσκομίζονται και για το ελέγχον πρόσωπο. 

Η Επιτροπή της δημοπρασίας δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη δημοπρασία, εφόσον κρίνει 

ότι δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή ότι ο ίδιος ή ο εγγυητής, που προτείνεται από τον ίδιο δεν είναι 

αξιόχρεος. Η απόφαση της Επιτροπής για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ενδιαφερομένου αναγράφεται στα 

πρακτικά.  

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη δημοπρασία. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της 

υποψηφιότητας. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους 

αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία υποχρεώνεται με ποινή αποκλεισμού του να 

καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που 

θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της που ανέρχεται στο πόσο που προκύπτει  από το ποσοστό 10% των μισθωμάτων 

πέντε  (5) ετών του ορίου πρώτης προσφοράς. Η εγγύηση αυτή αφορά στη συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία και 

επιστρέφεται στον ανακηρυχθέντα μισθωτή και σε κάθε συμμετέχοντα αμέσως μετά την υπογραφή της μίσθωσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτελέσεως 

όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης μίσθωσης, η οποία θα ισχύει μετά την επιστροφή της με δήλωση από το 
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Δήμο ελευθέρωσης του εγγυητή, ποσού ίσου με το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων πέντε  (5) 

ετών, που θα επιτευχθούν.  

ΑΡΘΡΟ 5 .  ΜΙΣΘΩΜΑ 

8.   Ως τιμή εκκίνησης του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριών 

χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (3.500€).  

9.   Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. 

10.   Με την έναρξη της μίσθωσης θα προκαταβληθούν μισθώματα είκοσι τεσσάρων (24)  

μηνών.                             

11.   Το χαρτόσημο του μισθώματος, φόροι, τέλη και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις προς 

τρίτους βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη μείωση του 

μισθώματος ή τη λύση της μίσθωσης  για λόγους που σχετίζονται με την πραγματική 

κατάσταση του μισθίου. 

12.   Το μίσθωμα από την έναρξη του 3ου έτους της μίσθωσης και εφεξής θα 

αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 2% ετησίως. 

13.   Ρητώς δηλούται ότι επί της παρούσας μίσθωσης δεν έχουν εφαρμογή οι περί εμπορικών 

μισθώσεων διατάξεις. 

14.   Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με την άδειά του για τη λειτουργία 

καφέ – εστιατορίου , 

ΑΡΘΡΟ 6  . ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

15.   Η διεξαγωγή  της  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας θα διεξαχθεί από την αρμόδια 

επιτροπή . 

16.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων κατά την κρίση της επιτροπής δηλώσουν νόμιμα 

& εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συμμετοχή. 

17.   Η  επιτροπή δικαιούται να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους κάθε διευκρίνιση ή 

πληροφορία γραπτή ή προφορική, για τη προσφορά τους ή τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν 

και να ζητεί να συμπληρώσουν τη προσφορά τους ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά, τα οποία οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, με ποινή 

αποκλεισμού τους, μέσα στη προθεσμία που θα τους τάξει. 
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18.   Η  επιτροπή  δικαιούται να αποκλείσει κατά τη κρίση της όσους δεν κατέθεσαν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα κατατεθέντα από αυτούς κρίθηκαν ανεπαρκή ή ελλιπή.  

19.   Η  επιτροπή  θα συνέλθει στα γραφεία της με πρόσκληση του Προέδρου της, θα ελέγξει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά του  φακέλου της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής και, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη φερεγγυότητά τους, θα αποκλείσει όσους κατά τη κρίση της δεν 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και θα ανακηρύξει όσους μπορούν 

να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για το ύψος του προσφερόμενου 

μηνιαίου μισθώματος.  Σε όσους  δεν συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία 

θα τους επιστραφεί η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

20.   Παρέλκει, και με απόφαση της επιτροπής δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της 

δεύτερης φάσης εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην 

ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για το ύψος του προσφερομένου μισθώματος οπότε αυτός 

ανακηρύσσεται πλειοδότης. Κατά την έναρξη της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής,  θα κηρύξει την έναρξή της, θα ανακοινώσει τα ονόματα όσων έγινε 

δεκτή η συμμετοχή τους στη Δημοπρασία και θα τους καλέσει να υποβάλλουν τις προσφορές 

τους, οι οποίες αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά που εκφωνούνται με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.  Η προσφορά κάθε πλειοδότη είναι απολύτως δεσμευτική για 

τον ίδιο, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους 

πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.   

21.       Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των προσφορών η Οικονομική Επιτροπή 

ανακοινώνει τη λήξη της δημοπρασίας καθώς και το όνομα του τελευταίου πλειοδότη. 

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα. 

22.       Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως 

μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη, ο οποίος υπογράφει. 

23.    Όσοι συμμετάσχουν στην ανοιχτή προφορική δημοπρασία οφείλουν να παρουσιαστούν 

αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στον τόπο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής 

της, μαζί με τον εγγυητή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

νομικού προσώπου.  

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

Διαγωνισμού κατά την έναρξη της δημοπρασίας, καταθέτοντας και το προς τούτο νόμιμο 

πληρεξούσιο. 

25.  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει με τον εγγυητή του εντός δέκα  (10  

ημερών από της κοινοποιήσεως που θα διενεργηθεί με αποδεικτικό παραλαβής, της 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, περί εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την υπογραφή της σύμβασης με βάση το σχέδιο που θα 
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συντάξει ο εκμισθωτής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο 

πλειοδότης δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αχαρνών, χωρίς δικαστική 

παρέμβαση και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του με 

έξοδα τους, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ' αυτόν, ενέχονται δε και οι δύο για τη 

διαφορά επί έλαττον του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Μετά 

πάντως την κατά τα άνω κοινοποίηση της απόφασης και τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας 

η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.  

26.   Ο εγγυητής πρέπει να είναι αξιόχρεος, κύριος ακίνητης περιουσίας. Η εγγυοδοσία θα 

παρασχεθεί εγγράφως με υπεύθυνη ανέκκλητη δήλωση του εγγυητή α) ότι έλαβε πλήρη 

γνώση όλων ανεξαίρετα των όρων της δημοπρασίας τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα 

αποδέχεται και ότι ευθύνεται εις ολόκληρων με τον πλειοδότη ως αυτοφειλέτης για την 

υπογραφή και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί 

από τον μισθωτή και τον εγγυητή με το Δήμο Αχαρνών με παραίτησή του από το δικαίωμα 

προβολής της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως. 

27.   Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για τις δαπάνες στις οποίες έχουν 

υποβληθεί για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη 

παρούσα διακήρυξη , αφού ο Δήμος Αχαρνών  δεν δεσμεύεται για τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ή την τελική υπογραφή της σύμβασης και δικαιούται να αποφασίσει την 

αναβολή, επανάληψη ή ματαίωση του. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά επίσης κανένα 

δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη επιλογή του ή την καθυστέρηση έγκρισης ή τη μη 

έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από  την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου. 

28.   Σύμφωνα με την παρ.21, εδ. β της υφιστάμενης  μισθωτικής σύμβασης, που είχε τεθεί και 

στους όρους της σχετικής διακήρυξης, παρέχεται το δικαίωμα στον ήδη  μισθωτή, αν κατά την 

κρίση της Οικονομικής Επιτροπής ( τότε Δημαρχιακής Επιτροπής) ήταν συνεπής με τους όρους 

του μισθωτηρίου, με δήλωση προς αυτήν, αμέσως μετά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  να 

προβεί σε ισόποση με του τελευταίου πλειοδότη οικονομική προσφορά οπότε θα  γίνει σε 

αυτόν η νέα κατακύρωση, σύμφωνα με τους όρους της νέας διακήρυξης. Στην περίπτωση 

αυτή ο ήδη μισθωτής υποχρεούται όπως: α) κατά την υποβολή φακέλου προσκομίσει τη 

διαφορά του ποσού  της υφιστάμενης εγγυητικής, με συμπληρωματική εγγυητική, ούτως 

ώστε συνολικά να καλύπτει το ύψος, που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  7  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
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3.   Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου και λήγει την 

προηγούμενη ημερομηνία του ένατου (9
ου

) έτους. Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση 

του μισθίου απαγορεύονται απολύτως.   

4.   Επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, στην   

οποία ο μισθωτής θα συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης υποχρεωτικά με 

ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου που θα καταβληθεί και το επικυρωμένο αντίγραφο 

του Καταστατικού της, όπως και κάθε τροποποίησης του, θα επιδίδεται στον εκμισθωτή σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη δημοσίευσή τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία 

θα επιδίδονται και τα λοιπό νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπησή του. 

Στην περίπτωση αυτή , ο αρχικός μισθωτής, ο εγγυητής του και η εταιρεία ευθύνονται έναντι 

του εκμισθωτή για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης 

προσωπικά αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας τους ως αυτοφειλέτες ,παραιτούμενοι 

ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος προβολής της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των τροποποιήσεων του καταστατικού και όλων 

των νομιμοποιητικών εγγράφων, ισχύουν και στη περίπτωση κατά την οποία πλειοδότης-

μισθωτής ανακηρυχθεί νομικό πρόσωπο. Στην ανωτέρω περίπτωση σύστασης εταιρείας, 

εντός δέκα (10) ημερών θα γίνει και η σχετική τροποποίηση της μισθωτικής σύμβασης, η 

οποία θα αφορά μόνο το πρόσωπο του μισθωτή και δεν θα τροποποιεί κανένα άλλο όρο της 

μίσθωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  8  .  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

16.   Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στη προμήθεια του ανάλογου για τη λειτουργία του 

μισθίου επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και στην επίπλωση τούτου με είδη άριστης 

ποιότητας και καλαισθησίας. 

17.   Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή η χρήση έκτασης μεγαλύτερης της εκμισθωθείσας. 

Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων για 

αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

18.   Το μίσθωμα και οι λοιπές επιβαρύνσεις  θα προκαταβάλλονται χωρίς καμία όχληση το 

πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα στο Δήμο ή σε τραπεζικό του λογαριασμό. Η 

καταβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τις σχετικές αποδείξεις ή από αποδεικτικό κατάθεσης 

τραπέζης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλη επιβάρυνση επί του μισθώματος, βαρύνει το μισθωτή, τον 

οποίο επίσης βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Τον μισθωτή 

βαρύνουν επίσης οι κάθε είδους φόροι και τέλη.  
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19.   Κατά την έναρξη της μίσθωσης θα προκαταβληθούν από το μισθωτή τα μισθώματα   

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με την αναλογία χαρτοσήμου. 

20.   Ο μισθωτής υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τις ποινικές, αστυνομικές, αγορανομικές, φορολογικές και διοικητικές διατάξεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των Κανονισμών του Δήμου και ιδίως τις διατάξεις για τη 

προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα και την υγιεινή. 

β) Να παίρνει κάθε μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο για την αποφυγή ενδεχομένων βλαβών ή 

ενόχλησης των περιοίκων και των διαβατών. 

γ) Να διατηρεί το μίσθιο και τον γύρω χώρο από κάθε άποψη και ιδίως από άποψη υγιεινής 

και καθαριότητας σε άριστη κατάσταση και να επισκευάζει και γενικότερα να αποκαθιστά με 

αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες το κάθε βλάβη και φθορά του μισθίου. 

δ) Να ποτίζει και να περιποιείται τα δένδρα και τα φυτά του μισθίου χώρου. 

21.   Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα συντήρησης των 

εγκαταστάσεων και βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης των φθορών που προέρχονται 

από τη συνήθη χρήση αυτών. 

22.   Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο με  όλα τα επικείμενα του και τις 

εγκαταστάσεις του, με δικά του έξοδα και με λήπτη της ποσού της ασφάλισης σε περίπτωση 

επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου το Δήμο Αχαρνών και να το διατηρεί ασφαλισμένο στη 

πραγματική του αξία κατά των κινδύνων πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία, κεραυνών, 

έκρηξης, καταστροφών από φυσικά αίτια και υλικών ζημιών από ανθρώπινες πράξεις ή 

παραλείψεις ή μη ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η ανανέωση των συμβάσεων 

ασφάλισης θα γίνεται έγκαιρα και ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίζει και να παραδίδει 

στο ¨Δήμο Αχαρνών, τις αποδείξεις καταβολής των ασφαλίστρων ως και το σχετικό 

ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν ασφαλίσει αμέσως με την έναρξη της 

μίσθωσης το μίσθιο κατά των πιο πάνω κινδύνων ή δεν ανανεώνει εμπρόθεσμα τη σύμβαση 

ασφάλισης υπέρ του Δήμου Αχαρνών η παράλειψη αυτή αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας 

της μίσθωσης από την εκμισθώτρια από υπαιτιότητα του μισθωτή. 

23.   Η ευθύνη και η μέριμνα για την έκδοση και τη διατήρηση της άδειας λειτουργίας ανήκει 

στον μισθωτή και πραγματοποιείται με δική του δαπάνη. 

24.   Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το καφέ – εστιατόριο  χωρίς διακοπές, 

εντός των χρονικών ορίων του νόμιμου ωραρίου και  χωρίς ενόχληση των από θορύβους και 

εκπομπές και ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

25.   Ο μισθωτής υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό κατά ποσοστό 50% του συνόλου από 

κατοίκους του Δήμου Αχαρνών 
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26.   Οι τιμές πώλησης των προσφερόμενων ειδών δεν θα είναι ανώτερες των τιμών  ΚΑΦΕ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Α΄ κατηγορίας έστω και αν το κατάστημα καταταγεί από την αρμόδια Αρχή στην 

κατηγορία πολυτελείας και η τιμή του ελληνικού καφέ δεν θα υπερβαίνει το ένα ευρώ και 

πενήντα λεπτά του ευρώ (1,50€) κατά τις πρωινές ώρες.  

27.   Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα δικαιώματα του Δήμου Αχαρνών, να 

διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το 

μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας από κάθε καταπάτηση, να καταγγέλλει αμέσως 

κάθε καταπάτηση καθώς και κάθε απόπειρα καταπάτησης ευθυνόμενος σε αποζημίωση 

απέναντι  στο Δήμο Αχαρνών για κάθε, έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή 

απώλεια δικαιωμάτων.  

28.   Μετά την λήξη, σε κάθε δε περίπτωση με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης 

από υπαιτιότητα του μισθωτή, ή αποχώρησή του από το μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία, οι κάθε φύσεως ανακαινίσεις, κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων), 

ανακατασκευές βελτιώσεις και προσθήκες του ακινήτου, οποτεδήποτε και αν έγιναν, 

παραμένουν αυτοδίκαια προς όφελος του μισθίου χωρίς καμία απολύτως αξίωση 

αποζημίωσης του μισθωτή, από την οποία αυτός παραιτείται από τώρα ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

29.   Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχλησή του με την λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση 

της μίσθωσης, ή την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από το μίσθιο, να παραδώσει το 

μίσθιο με όλες τις βελτιώσεις στις οποίες έχει προβεί για την ανακαίνιση-ανακατασκευή του, 

με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του και γενικά με τις επωφελείς έστω και πολυτελείς 

δαπάνες για την ανακατασκευή και διαμόρφωση αυτού και του περιβάλλοντος χώρου, σε 

άριστη κατάσταση, στην οποία υποχρεούται να το διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης και έτοιμο για νέα εκμίσθωση του, χωρίς υπέρβαση ούτε μίας ημέρας αλλιώς 

ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του εκμισθωτή, 

υποχρεούμενος ταυτόχρονα να καταβάλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης το ένα δέκατο 

1/10 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος ως προσήκουσα ποινική ρήτρα που 

συμφωνείται από τώρα. Η απόδοση και παραλαβή θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής . 

30.   Σε περίπτωση λήξεως της διάρκειάς του, λύσεως πτωχεύσεως, θέσεως υπό εκκαθάριση ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση νομικού προσώπου - μισθωτή, η μίσθωση λύεται υπό 

υπαιτιότητά του και το μίσθιο περιέρχεται αυτοδίκαια στη κατοχή του Δήμου Αχαρνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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1.α)    Ο εκμισθωτής δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση για συντήρηση, αντικατάσταση, επισκευή ζημιών και 

βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη και 

υποχρέωση σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης και της παραμονής του στο μίσθιο έχει ο μισθωτής έστω και 

εάν πρόκειται για αναγκαίες δαπάνες. 

β)   Σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τη τυχόν 

έλλειψη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου ή κακής λειτουργίας τους, από 

οποιοδήποτε λόγο. 

2.  Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή 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, για τους παραπάνω λόγους. 

3.  Αν προκληθούν ζημιές ή βλάβες του μισθίου ιδιαίτερα σημαντικές, που προήλθαν από 

ανώτερη βία ή από γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο μισθωτής και καθιστούν αδύνατη τη 

χρήση του μισθίου, τότε δικαιούται ο μισθωτής να αποκαταστήσει με δαπάνες του και να 

συνεχίσει τη μίσθωση ή να ζητήσει τη λύση της εγγράφως, αζημίως για όλους τους 

συμβαλλόμενους. 

4.  Ο Δήμος εποπτεύει την πιστή τήρηση των όρων της μισθωτικής σύμβασης και δικαιούται 

να επισκέπτεται το μίσθιο οποτεδήποτε και να ελέγχει με τα όργανά του τη λειτουργία και τις 

εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραβάσεων θα τάσσεται εγγράφως προθεσμία 

συμμόρφωσης και η μετά ταύτα αγνόηση και η μη συμμόρφωση θα αποτελούν λόγο 

καταγγελίας της μίσθωσης. 

5.   Η παράβαση ή αθέτηση από τον μισθωτή ενός και κατά μείζονα λόγο  περισσοτέρων από 

τους συμφωνηθέντες όρους της μίσθωσης οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ανεξαίρετα ως 

ουσιώδεις και οι οποίοι αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό, παρέχει στην εκμισθώτρια τα 

παρακάτω δικαιώματα, τα οποία ασκούνται κατ' επιλογή της χωριστά ή σωρευτικά, δηλαδή : 

Α.  α) Με απλή με οποιοδήποτε τύπο δήλωση της θέλησης της γι' αυτό προς τον μισθωτή να λύσει τη μίσθωση 

και να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. 

β) Ειδικά . η μη εμπρόθεσμη καταβολή  έστω και ενός μισθώματος από δυστροπία του μισθωτή, μπορεί να 

επιφέρει τη βίαιη έξωση του μισθωτή και χωρίς προηγούμενη λύση της μίσθωσης. 

γ) Επίσης τη βίαιη έξωση του μισθωτή μπορεί να επιφέρει και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους 

χαρτοσήμου που αναλογεί ή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδατος ή των φόρων ή τελών ή του τέλους 

ύδρευσης και αποχέτευσης και όλων των λοιπών υποχρεώσεών του 

Β. Σε κάθε περίπτωση έξωσης του μισθωτή ή λύσης της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή 

αποχώρησης του από το μίσθιο πριν λήξει η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης και ιδίως σε περίπτωση 

καθυστέρησης και μη εμπρόθεσμης καταβολής  έστω και ενός μισθώματος από δυστροπία του μισθωτή ή του 

τέλους χαρτοσήμου που αναλογεί ή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδατος ή των φόρων ή τελών ή του 
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τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης  καθώς και παραβίαση των υποχρεώσεών του σχετικά με την επένδυση στο 

μίσθιο, πλέον της εξώσεώς του την οποία δικαιούται ο εκμισθωτής,   καταπίπτει η εγγύηση ως προσήκουσα ποινική 

ρήτρα και αποζημίωση. 

6 .  Η τυχόν μη έγκαιρη από την πλευρά του εκμισθωτή άσκηση των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στην 

παρούσα σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει σιωπηρή παραίτηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων του εκμισθωτή, 

ο οποίος δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματά του και τις αξιώσεις του, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του, 

είτε χωριστά είτε σωρευτικά. 

7. Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος εγγυητής υποβάλλει στo Δήμο Αχαρνών κατά την υποβολή της Αίτησης - 

Δήλωσης Συμμετοχής στη δημοπρασία, και τα συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και 

μη διεκδικήσεως του οικείου υποθηκοφυλακείου για ακίνητα της κυριότητάς του. Ο εγγυητής εγγυάται ρητά και 

ανεπιφύλακτα προς τον εκμισθωτή για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την εκπλήρωση και ακριβή 

τήρηση όλων ανεξαίρετα των όρων της σύμβασης μίσθωσης από τον μισθωτή και ιδίως την εμπρόθεσμη και 

ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαίτησης (μισθώματα, αποζημιώσεις, ποινικές ρήτρες κ.λ.π.) του εκμισθωτή κατά 

του μισθωτή, πλέον τόκων και εξόδων και γενικά εγγυάται την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή, 

ευθυνόμενος προσωπικά, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον μισθωτή ως αυτοφειλέτης, όπως και του 

δικαιώματος να προτείνει κατά του εκμισθωτή ενστάσεις του μισθωτή και την ένσταση της διζήσεως. 

Ο εγγυητής παραιτείται έναντι του εκμισθωτή του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν από αναγωγή δικαιώματά 

του κατά του μισθωτή, αν υφίσταται κατ' αυτού οποιαδήποτε αξίωση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε και στο μέλλον 

αναγνώριση οφειλής από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή υποχρεώνει και τον εγγυητή. 

Ο εγγυητής αποδέχεται από τώρα κάθε μεταβολή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μεταξύ εκμισθωτή και 

μισθωτή και επίσης τη μεταβολή οποτεδήποτε των ποσών του μισθώματος και λοιπών επιβαρύνσεών του και 

ευθύνεται κατά τους παραπάνω όρους σε οποιαδήποτε περίπτωση παραχώρησης όλου ή μέρους του μισθίου ή 

μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή εν όλω ή εν μέρει. 

Η παραπάνω ευθύνη του εγγυητή αφορά κάθε αξίωση του εκμισθωτή που απορρέει από την παρούσα 

μίσθωση και εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης ή αποχώρηση του μισθωτή από το 

μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεων του εκμισθωτή. 

8 .  Κάθε επίδοση εγγράφου ή δικογράφου ακόμη και εισαγωγικού δίκης που απευθύνεται στον μισθωτή και 

στον εγγυητή και έχει σχέση με τη μίσθωση αυτή θα γίνεται στο μίσθιο έστω και αν η κατοικία ή έδρα του μισθωτή 

και του εγγυητή του βρίσκεται σε άλλη διεύθυνση, εφόσον η διεύθυνση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή 

με Δικαστικό Επιμελητή. 

9 . Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έστω και μόνο κατά του μισθωτή που αφορούν την απόδοση της χρήσης του 

μισθίου εκτελούνται και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματα του από τον μισθωτή ή κατέχει το μίσθιο γι' 

αυτόν. 

10 .  Ο μισθωτής και ο εγγυητής θα διορίσουν αντικλήτους τους, προς τους οποίους ο εκμισθωτής έχει τη 

δυνατότητα να επιδίδει οποιαδήποτε εξώδικα ή δικαστικά έγγραφα (εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, ένδικα μέσα, 

εκθέσεις βιαίας αποβολής, εξώδικες προσκλήσεις δικαστικές κλήσεις κ.λ.π ) που αφορούν κύριες ή παρεπόμενες 

διαφορές που απορρέουν από την μίσθωση αυτή, όπως αγωγές για απόδοση του μισθίου και καταβολή 

μισθωμάτων και αποζημιώσεων, επιταγές για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, εκθέσεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως κ.λ.π.. 

11 .  Όλα τα έξοδα σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και των γενομένων δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μισθωτή 

και προκαταβάλλονται απ' αυτόν πριν την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. 
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12 .  Ότι δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 
 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 89/2017 
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     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                 
                                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
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                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η 
                                                                                                       
 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  

                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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