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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

Σε εκτέλεση της αριθ. 140/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Διακηρύσσει ότι: 

 
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση 

μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  

περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο». 

 

Άρθρο 10 : ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 βάση των 
όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περ. Ε΄ 

Ν.3852/2010, του Π.Δ. 34/1995 και του του Ν. 4093/2012 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄ 14-4-

2014). 
 

2. Η δημοπρασία  προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα κατά της διασποράς του 

covid -19, θα διενεργηθεί στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών, ενώπιον της 
Επιτροπής Δημοπρασιών.  Οι προσερχόμενοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την ημέρα της 
δημοπρασίας (π.χ. προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού 

test κ.λ.π, χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων). 
 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή η προσφορά του 
τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από την Οικονομική Επιτροπή, θα 

επαναληφθεί μετά πέντε τουλάχιστον ημέρες μετά την περιληπτική 
δημοσίευση της διακήρυξης με την οποία γνωστοποιείται η επανάληψή της. 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 
διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για 

τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η 
Επιτροπή Δημοπρασιών, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά. 
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Η απόφαση περί 

αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν 
πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 

μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

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

επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία 

πρέπει να προσκομίσει για το σκοπό αυτό το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο 
(αρκεί και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), γιατί 

διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την 
Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. 

Το  αποτέλεσµα  της  δηµοπρασίας  και  των  τυχόν  επαναληπτικών  
υπόκειται  στην  κρίση  της Οικονοµικής  Επιτροπής  του  Δήµου  Σπετσών  

να  εγκρίνει  ή  όχι  το  αποτέλεσµα,  χωρίς  ο τελευταίος πλειοδότης να 
αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα πριν από την έγκριση. 

4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη 

και από ώρα 11.00 – 14.00. ως εξής: 

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 26 Ιανουαρίου 

2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στα πλαίσια της δημόσιας υγείας 
από τον covid – 19, oι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τους 

σφραγισμένος φακέλους δικαιολογητικών έως την 26 Ιανουαρίου 
2022 (προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας) και ώρα 14.00 μ.μ. στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Σπετσών απ’ όπου θα διαβιβασθούν στην 
Επιτροπή Δημοπρασιών. 

 
Ημέρα διενέργειας δημοπρασίας: 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και 

από ώρα 11.00 – 14.00 
 Αποσφράγιση φακέλων και έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή 

Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων.  

 Ακολούθως η Επιτροπή θα εκκινήσει τον φανερό προφορικό και 
πλειοδοτικό διαγωνισμό. 
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Άρθρο 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η απόφαση κατακύρωσης της  

δηµοπρασίας της Οικονοµικής επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο  νοµιµότητας 

στην Αποκεντρωµένη  Διοίκηση  Αττικής.  

Σε  περίπτωση  µη έγκρισης  του  αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας είτε από 

την Οικονομική Επιτροπή, είτε από  την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής  

κανένα δικαίωµα  οποιασδήποτε  φύσης  για  οποιαδήποτε  αιτία  και  λόγο  δεν  

παράγεται  υπέρ  του  µισθωτή ή του πλειοδότη ή γενικότερα οποιουδήποτε 

άλλου συµµετέχοντος ή µη σε αυτήν. 

 

 

Άρθρο 3Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ανωτέρω πίνακα 

γίνεται για δέκα (10) χρόνια  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  του  σχετικού  

παραχωρητηρίου,  μη  επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης παράτασης και με 

δικαίωμα αναπροσαρμογής του τιμήματος σύμφωνα με τον δείκτη τιμών 

καταναλωτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα 

που καθίστανται  κληρονόμοι  των  ανωτέρω  προσώπων  κατά  το  διάστημα  

αυτό  υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την 

επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε  περίπτωση  πλειόνων  του  ενός  (1)  

διαδόχων  κατά  τα  ανωτέρω,  προσκομίζεται  και  υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.  

1599/1986  με  την  οποία  δηλώνεται  η  βούληση  των  λοιπών  να  

παραχωρηθεί  το δικαίωμα στον αιτούντα. 

 

Άρθρο 4ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

Η θέση  του περιπτέρου περιγράφεται  στα  τοπογραφικά  διαγράµµατα  

που  συνοδεύουν  την παρούσα και κάθε επέκταση ή αλλαγή θέσης, θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Η  δαπάνη  κατασκευής  του 

περιπτέρου καθώς  και  των  σχετικών  αδειών  λειτουργίας,  πώλησης 
τροφίµων και ποτών κτλ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον µισθωτή της θέσης, ο 

οποίος υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, να τοποθετήσει το περίπτερο, το οποίο μετά τη λήξη της 

σύμβασης μίσθωσης δύναται να απομακρύνει αυτό ή να το διαπραγματευθεί με 
το νέο μισθωτή που τυχόν υπάρξει. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο 

ανακαλείται η άδεια του περιπτέρου. 

Η κατασκευή του περιπτέρου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικές 

διατάξεις, κατόπιν υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και των 
συναρμόδιων υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του περιπτεριούχου με τις υποδείξεις των 
υπηρεσιών του Δήμου Σπετσών και των συναρμόδιων υπηρεσιών, η άδεια 
αφαιρείται ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται. 
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Ο  μέγιστος  υπαίθριος  χώρος  που  δύναται  να  καταλαµβάνει  κάθε  
περίπτερο,  εκτός  της κατασκευής του, για την εγκατάσταση ψυκτικών 

θαλάµων, προθηκών έκθεσης προϊόντων κλπ, είναι αυτός  που  καθορίζεται  
από  την  εκάστοτε  ισχύουσα  Κανονιστική  Απόφαση  του Δηµοτικού 

Συµβουλίου,  για  τον  υπαίθριο  χώρο  που  χορηγείται  στα  περίπτερα  του  
Δήµου.  Δεν επιτρέπεται  η  τοποθέτηση/κατασκευή  οιονδήποτε  

βαρέων/σταθερών  στοιχείων,  για  την  οριοθέτηση ή την κάλυψη του 
υπαίθριου χώρου, εφόσον αυτά αναιρούν τον υπαίθριο χαρακτήρα του. 

Ο  µισθωτής,  σύµφωνα  µε  την  εγκύκλιο  5/2013  του  Υπουργείου  Υγείας,  
οφείλει  να  υποβάλλει στην  αρµόδια  υπηρεσία  του   Υγειονομικού  Ελέγχου  

Πειραιά  σχεδιάγραμμα  της  διάταξης  ψυκτικών θαλάµων  (ψυγεία  –  
καταψύκτες)  και  προθηκών  έκθεσης  µε  αποτυπωµένο  αναλυτικό  

διάγραµµα ροής  της  δραστηριότητας  της  επιχείρησης.  Το  διάγραµµα  ροής  
θα  είναι  απλό  και  λειτουργικό (παραλαβή, τοποθέτηση προϊόντων που δεν 

απαιτείται ψύξη, τοποθέτηση προϊόντων που απαιτείται ψύξη,  έκθεση  προς  
πώληση).  Επιπλέον  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  και  

ασφαλής διέλευση και εξυπηρέτηση πεζών και ΑΜΕΑ, ενώ ο µισθωτής οφείλει 
να συµµορφώνεται απόλυτα στις οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου. 

Επισημάνεται,  ότι  στο  µίσθωµα  που  θα  προκύψει  από  τη  δηµοπρασία,  
δεν  περιλαµβάνονται  τα τέλη  κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων,  για  τα  

οποία  ισχύουν  οι  εκάστοτε  αποφάσεις  του Δηµοτικού Συµβουλίου  Σπετσών  
περί  καθορισμού  Δημοτικών  τελών  χρήσης  κοινόχρηστων χώρων. 

 

 

 

Άρθρο 5ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει ένα  (1) χρόνο  
και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως,  επί  του  εκάστοτε  καταβαλλόµενου,  

µέχρι  τη  λήξη  της  µίσθωσης  κατά  το  ποσοστό  του συνόλου της 
µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής, σε 

σχέση µε τον  αντίστοιχο  µήνα  του  προηγούµενου  έτους  (απλή  
δωδεκάµηνη  µεταβολή),  όπως  αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής  του  

δείκτη  τιµών,  το  µίσθωµα  θα  παραµένει  σταθερό.   

Ο  µισθωτής  υποχρεούται  στην καταβολή  χαρτοσήµου  και  ΟΓΑ  
χαρτοσήµου,  σε  ποσοστό  3,6%  επί  του  εκάστοτε  καταβαλλόµενου 

µισθώµατος.  

Το μίσθωμα πληρώνεται από το μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου Σπετσών. Το 

μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα καταβάλλεται μέσα στις πρώτες πέντε (5) 
ημέρες κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. 
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Άρθρο 6ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά 
πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών µε  την  προϋπόθεση  να  προσκοµίσουν  

όλα  τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. 

Κάτοχοι αδειών περιπτέρων δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία. 

 
Άρθρο 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή 

σφραγισµένο φάκελο όπου στο εξωτερικό του µέρος θα αναγράφει ο τίτλος της 
Δηµοπρασίας και στο πάνω µέρος αριστερά η επωνυµία  και  τα  πλήρη  στοιχεία  

του  προσφέροντος,  µε  τα  κάτω  πρωτότυπα  δικαιολογητικά,  επί ποινή 
αποκλεισµού: 

1. Πιστοποιητικό  εγγραφής  σε  Δήµο  ή  Κοινότητα  ή  Κράτους  µέλους  της  
Ε.Ε.  ή  φωτοτυπία  της ταυτότητας,   

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου το οποίο να είναι σε ισχύ, 
3. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ ότι δεν έχει 

πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον  του  σχετική  αίτηση,  ούτε  βρίσκεται  

σε  πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη 
πτωχευτική διαδικασία,   

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86,  µε  θεωρηµένο  το  γνήσιο  της  
υπογραφής  στην  οποία  θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως  καθώς  
και  της  πραγµατικής  κατάστασης  του  προς  µίσθωση  χώρου  και  των 

ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν, 
5. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 

6.  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  των  ιδίων  (ΟΑΕΕ)  και  για  τις  
εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων που τυχόν απασχολεί 

(ΙΚΑ),   
7. Δηµοτική  ενημερότητα  από  το  Δήµο  Σπετσών  περί  µη  οφειλής  του  

ιδίου  ή  βεβαίωση διακανονισµού αυτής, που να ισχύει την ηµέρα του 
διαγωνισµού,   

8. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία, 

9. Νοµιµοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης,  εφόσον  ο  διαγωνιζόµενος  
συµµετέχει  στη δηµοπρασία µε εκπρόσωπο, 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από 

διαγωνισµό δημοσίου. 
 

Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία: 
I. Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 3, 5, 6, 7, 8 και 9 

δικαιολογητικά, 
II. Στο  όνομα  των  εταίρων  προκειµένου  περί  Ο.Ε,  Ε.Ε.  και  ΕΠΕ,  στο  

όνοµα  των  διαχειριστών περί  Ι.Κ.Ε.,  στο  όνοµα  του  µονοπρόσωπου  
εταίρου  Ι.Κ.Ε.,  καθώς  και  στο  όνοµα  των  µελών του Διοικητικού 

Συµβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% 
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στο µετοχικό κεφάλαιο, θα εκδίδονται τα µε αριθμούς 1, 2, 6 και 7 
δικαιολογητικά, 

III. Στο  όνομα  ενός  εκ  των  οµορρύθµων  εταίρων  ως  νόµιµος  
εκπρόσωπος  της  επιχείρησης προκειµένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε. και στο όνοµα 

των νοµίµων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε.,  Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. θα εκδίδονται τα µε 
αριθµούς 4 και 10 δικαιολογητικά, 

IV.   Όλες  οι  εταιρείες  θα  προσκοµίζουν  τα  καταστατικά  ή  εταιρικά  τους 
καθώς  και  όλες  τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν Α.Ε. 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού και  των  τυχών  
τροποποιήσεών  του,  καθώς  και  τα  ΦΕΚ  που  έχουν  δηµοσιευθεί,  οι  δε  

λοιπές (Ε.Π.Ε.,  Ι.Κ.Ε.,  Ο.Ε.,  Ε.Ε.)  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.ΜΗ.  που  θα  

αναφέρεται  η  σύσταση  και  οι τροποποιήσεις και 
V. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) απόφαση του Δ.Σ. της για 

συµµετοχή  στον παρόντα  διαγωνισµό  και  του  προσώπου  που  
εξουσιοδοτείται  µε  την  απόφαση  αυτή  να συµµετέχει. 

 
Τα  συµµετέχοντα  από  κοινού  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  

ευθύνονται  αλληλεγγύως  και σε ολόκληρο έναντι του Δήμου Σπετσών. 
 

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών 
αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από την διαδικασία της συμμετοχής. 

 
Την  ευθύνη  για  την  συγκέντρωση  και  την  εµπρόθεσµη  κατάθεση  

των  δικαιολογητικών  την  φέρει αποκλειστικά και μόνο ο 
ενδιαφερόμενος. 

 

Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: 
 Όσοι έχουν καταδικαστεί  

I. για  κλοπή,  υπεξαίρεση,  απάτη,  απιστία,  εκβίαση,  πλαστογραφία, 
δωροδοκία, νοµιµοποίηση, εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,  

II. για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών, 
III. για  παραβίαση  της  περί  συναλλάγµατος νοµοθεσίας.  Σε  περίπτωση 

εταιρείας  αυτό  ισχύει για όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. 
και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. & 

IV. για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας και 
 Όσοι  βρίσκονται  σε  πτώχευση  ή  εκκρεµεί  εναντίον  τους  σχετική  

αίτησηή  βρίσκονται  σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή 
άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και  

   Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήµο Σπετσών. 
 

Άρθρο 8ο : ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Πρώτη  προσφορά  (τιμή  εκκίνησης)  για  τη  θέση  περιπτέρου στην 

περιοχή Ντάπιας ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ 

μηνιαίως. 

 Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά 

πενήντα (50,00 €) ευρώ. 
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Άρθρο 9ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των εξακοσίων 

(600,00 €) ευρώ. 

Το παραπάνω  ποσό  αντιστοιχεί  στο  10%  του  ετήσιου  µισθώµατος  της  

αρχικής  τιµής  σε εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισµένης  τράπεζας  στην  

Ελλάδα  αορίστου  διάρκειας  ή  γραµµάτιο σύστασης  παρακαταθήκης  του  

Ταµείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  που  αναγνωρίζεται  για εγγυοδοσίες.  

Η  παραπάνω  εγγυητική  επιστολή  θα  απευθύνεται  στο Δήµο  Σπετσών.  Η  

εγγύηση συµµετοχής  στη  Δηµοπρασία  θα  επιστραφεί  µε  την  υπογραφή  της  

σύµβασης  µίσθωσης  στον τελευταίο πλειοδότη. 

Άρθρο 10ο: ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα υπογράψει τα  πρακτικά  της  δηµοπρασίας,  καθιστάµενος  

αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνος  µε  αυτόν για  την  εκπλήρωση  
των  όρων  της  συµβάσεως.  Η  εγγυητική  του  άρθρου  9  καταπίπτει  υπέρ  

του Δήµου  Σπετσών,  εάν  ο  πλειοδότης  µε  τον  εγγυητή  του  αρνηθούν  να  
υπογράψουν  τα  πρακτικά της δηµοπρασίας.  

 

Επιπλέον ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει: 

    1.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 

    2.Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, από 

οποιαδήποτε αιτία. Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στο Δήμο, ή να  χει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να 

εξυπηρετεί αυτή. 
    3.Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει   ότι 

ως εγγυητής του εκάστοτε συμμετέχοντα έχει λάβει γνώση όλων των όρων 

της   παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

Σπετσών, εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα 
πρακτικά της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 11ο: ΠΡΟΫΠΟΥΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής, να προσέλθει  στο  Δήµο 

προκειµένου  να  υπογράψει  το  ιδιωτικό  συµφωνητικό,  µη  ευθυνόµενου  
του Δήµου Σπετσών για τυχόν καθυστέρηση της παραδόσεως του ή εάν δεν 

εγκριθεί η δηµοπρασία. Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωµα  
για  αποζηµίωση  λόγω  µη  έγκρισης  των  πρακτικών της  δηµοπρασίας  

από  τα  κατά  νόµο  αρµόδια  όργανα  ή  λόγω  καθυστέρησης  της  
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εγκατάστασής  του στο ακίνητο που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή 
πραγµατικό κώλυµα που αφορά στον ίδιο.  

2. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που ο 

τελευταίος πλειοδότης μετά την κοινοποίηση της απόφασης περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας δεν 

προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
τότε η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ 

του εκμισθωτή άνευ δικαστικής παρέμβασης, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, ενεχομένων 

αμφοτέρων για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από την προηγούμενη τοιούτη. 
 

3. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης υπέρ του Δήμου Σπετσών για την εξασφάλιση της καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση και 
κατασκευή του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα όταν 

διαπιστωθεί από το Δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης σε αυτόν της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης 
άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το Δήμο. 

Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ, ποσό περίπου 
με    το 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και 

επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. 
Ο πλειοδότης οφείλει να καταθέσει το ανωτέρω ποσό στο Ταμείο του Δήμου 

Σπετσών  ή να προσκομίσει εγγυητική  επιστολή, αναγνωρισµένης  
τράπεζας  στην  Ελλάδα  ή  γραµµάτιο  σύστασης  παρακαταθήκης  του  

Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, 
αορίστου διάρκειας. 

 
4. Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα ή 
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, αορίστου διάρκειας, ποσού 
ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος ετήσιου 

μισθώματος επί τρία (3), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των 

οριζόμενων προθεσμιών από τη διακήρυξη, καταβολής μισθώματος. 
 

5. Η εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια του εκμισθωτή Δήμου Σπετσών μέχρι 
το τέλος της μίσθωσης και θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά το τέλος 

αυτής, εφόσον δεν υπάρχουν μεταξύ των μερών διαφορές από τη μίσθωση. 
Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή κήρυξης 

αυτού έκπτωτου, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή, ως 
συμφωνημένη ποινική ρήτρα. 
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Άρθρο 12ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

1. Ο μισθωτής υποχρεούται όπως εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή 

του οικείου συμφωνητικού μίσθωσης να κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας 

του περιπτέρου και εάν εντός 7 μηνών από την υπογραφή του 

συμφωνητικού δεν θέσει σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο, ο εκμισθωτής 

Δήμος Σπετσών θα δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με τις σε βάρος του 

συνέπειες εκ της παραβιάσεως της μίσθωσης.  

2. Η μη συμμόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται 

έκπτωση του μισθωτή μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση προς παροχή 

εξηγήσεων εντός προθεσμίας 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 

μίσθωσης λύνεται, ο δε μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αναζητήσει το τυχόν 

υπόλοιπο καταβληθέν μίσθωμα, το οποίο καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή 

Δήμου Σπετσών, ως συμφωνημένης από τώρα ποινικής ρήτρας για 

παράβαση ουσιώδους όρου της μίσθωσης. 

3. Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κλπ. καθώς 

και κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 

δαπάνη θα βαρύνουν το μισθωτή.  

4. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης 

Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που 

συνδέεται με τη χρήση του μισθίου αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών 

επισκευών. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα Δ.Ε.Η. 

5. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και ζημιές διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη 

καθαριότητα σε όλους τους χώρους του μισθίου και να τηρεί πλήρως του 

γενικούς κανόνες υγιεινής συμμορφούμενος απόλυτα με τις οδηγίες της 

αρμόδια Υγειονομικής Υπηρεσίας. 

6. Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να αποσύρει το 

περίπτερο από το μίσθιο, να παραδώσει σε  καλή  κατάσταση  το  χώρο,  να  

αποκαταστήσει  κάθε  φθορά  και  βλάβη του  χώρου  καθώς  επίσης  θα  

έχει  υποχρεωτικά  εξοφλήσει  κάθε  είδος  οφειλής  που  αφορά  καθ' 

οιονδήποτε τρόπο το µίσθιο Ο µισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η 

σύµβαση, να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση ίση µε το ποσό της ζηµιάς, η οποία 

θα εκτιµηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Σπετσών. 

7. Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν το μισθωτή. 

8. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου εάν δεν 

έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή. 



 

  ΑΔΑ: 6ΛΗΘΩ18-ΕΞΗ 

10 

 

9. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από 

θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 13ο : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

Απαγορεύεται απόλυτα  η  σιωπηρά  αναµίσθωση  καθώς  και  υπεκµίσθωση  

του  µισθίου  από  το μισθωτή, µε  την  επιφύλαξη  των  όσων  αναφέρονται  

στην  παρ.  7  του  άρθ.  76  του  Ν.  4257/2014, δηλαδή  «Εκμίσθωση  του  

δικαιώματος  εκμετάλλευσης  σε  τρίτους,  επιτρέπεται  μόνον  για  λόγους 

γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, 

η οποία αποδεικνύεται βάσει  των  εκάστοτε  ισχυουσών  διατάξεων.  Η  

διάρκεια  της  μίσθωσης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το χρόνο λήξης της 

αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός 

τριάντα (30) ημερών  στον  οικείο  δήμο,  ο  οποίος  εκδίδει  πράξη  με  την  

οποία  διαπιστώνεται  η  ανωτέρω παραχώρηση».   

Σε  περίπτωση  εκμίσθωσης  του  δικαιώματος  εκμετάλλευσης  σε  τρίτους  (με  
χρήση  της επιφύλαξης  των  όσων  αναφέρονται  στην  παρ.  7  του  άρθ.  76  
του  Ν.  4257/2014),  το  ποσό  του μισθώματος  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  

ίσο  με  το  ποσό  του  συμφωνημένου  μισθώματος  με  το Δήμο.  

Ο µισθωτής µπορεί να αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο και τα ενήλικα 
τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. 

 

Άρθρο 14ο: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή νομικής ανικανότητας αυτού κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης να ασκεί αυτός προσωπικά την εκμετάλλευση του 

μισθίου δια της παρουσίας του, σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται 

κληρονόμοι του μισθωτή, υπεισέρχονται  αυτοδίκαια  στο  δικαίωµα  της 

παραχώρησης, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στο Δήµο Σπετσών, µε 

τους ίδιους όρους. 

 

Άρθρο 15ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, 

εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  3  του ν.1080/1980  και  των  

σχετικών  κανονιστικών  αποφάσεων  του Δηµοτικού Συµβουλίου  Σπετσών, 

που αφορούν στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα περίπτερα, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 
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Άρθρο 16ο: ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

 Ο Δήμος Σπετσών δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο έχει λάβει γνώση 

ο μισθωτής, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, 
ούτε στη λύση της σύμβασης χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος Σπετσών θα αποφάσιζε να λύσει τη 
σύμβαση για  οποιοδήποτε λόγο που ενδεχομένως εμφανιστεί μελλοντικά, η 

προκειμένη σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς από το Δήμο Σπετσών 
αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα ο μισθωτής. 

 

 

Άρθρο 17ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

1. Η παράβαση κάθε όρου της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

από τον μισθωτή, ανεξαρτήτως των μέτρων που λαμβάνονται σε βάρος του 

σύμφωνα με την παρούσα, επιφέρει τη λύση της μίσθωσης και την αποβολή 

αυτού από το μίσθιο με όλες τις νόμιμες σε βάρος του συνέπειες. Περί της 

έκπτωσης του μισθωτή αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπετσών. 

2. Η εκ μέρους του εκμισθωτή σιωπηρή ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης 

διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση 

δικαιώματος ή τροποποίησης της παρούσας μίσθωσης ούτε παρέχει κάποιο 

δικαίωμα στο μισθωτή. 

3. Η κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή έχει τις εξής συνέπειες: 

 Εκπίπτει υπέρ του εκμισθωτή Δήμου Σπετσών η κατατεθείσα εγγύηση ως 

ποινική ρήτρα μη υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου 

μισθωτή από της κοινοποίησης στον μισθωτή της περί εκπτώσεως 

αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Υποχρεούται ο μισθωτής να παραδώσει το μίσθιο εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της περί έκπτωσης απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησής του αποβάλλεται εκ του μισθίου 

είτε διοικητικώς, είτε δια αποφάσεως του Εισαγγελέα, είτε δικαστικώς ή 

κατά τις διατάξεις περί απόδοσης μισθίου του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας ως αυτές ισχύουν όλων των μέτρων αυτών δυνάμενων να 

λαμβάνονται αθροιστικά και ταυτόχρονα. 

 

Άρθρο 18ο : 

 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία στη δημοπρασία σημαίνει ανεπιφύλακτα 

αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
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Άρθρο 19ο : 
 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια 
της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήµου Σπετσών. 

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δηµοσιευτεί  σε  μία  ημερήσια  και  µια 
εβδοµαδιαία  τοπική εφημερίδα. 

 

 Άρθρο 20ο: 

 

Τα  κηρύκεια  δικαιώµατα,  τα  έξοδα  δηµοσιεύσεως  στον  τύπο  και  τα  λοιπά  
έξοδα  του μισθωτηρίου συµβολαίου, βαρύνουν µονοµερώς αυτόν που θα 

αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης. 

 

Άρθρο 21ο: 

 

Πληροφορίες  για  τη  δηµοπρασία  παρέχονται  κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες  και  
ώρες  από  το Δήμο Σπετσών, τηλ. 2298320010. 

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  και  των  τοπογραφικών  διαγραµµάτων  
χορηγείται  στους ενδιαφεροµένους  ύστερα  από  αίτηση  που  υποβάλλεται  

µέχρι  δύο  (2) ηµέρες  πριν  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας υποβολής 
φακέλων δικαιολογητικών.   

 

Σπέτσες 07 Ιανουαρίου 2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 


