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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 5/2019 τακτικισ υνεδρίαςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ 
 

Αρικ. Απόφαςθσ : 20/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατάρτιςη όρων διακήρυξησ δημοπραςίασ για 
την εκμίςθωςη του κυλικείου εντόσ του 
Δημοτικοφ Κοιμητηρίου του Δήμου 
Ν.Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκηδόνασ» 

 
 
τθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (Δεκελείασ 97-Γραφείο 
Δθμάρχου) ςιμερα τθν 6θ του μινα Φεβρουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 9 π.μ. ςυνιλκε ςε  τακτικι υνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ μετά τθν υπϋαρικ. 2799/5/1-2-2019 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του Δθμάρχου και Προζδρου αυτισ κ. Αριςτείδθ Βαςιλόπουλου, που 
επιδόκθκε νομότυπα ςε κάκε μζλοσ χωριςτά και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/10, παριςταμζνου ωσ 
γραμματζα του τακτικοφ υπαλλιλου του Διμου κ. Πλζςςα Κων/νου με βακμό Αϋ. 



 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, γιατί από τα εννζα (9) μζλθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ ιταν :      
 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1) Βαςιλόπουλοσ Αριςτείδθσ, Διμαρχοσ και Πρόεδροσ  2) Κόντοσ Απόςτολοσ, 
Αντιπρόεδροσ 3) Ανανιάδθσ Νικόλαοσ 4) Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ και 5) 
Ανεμογιάννθσ Γεϊργιοσ, μζλθ. 

 
ΑΠΟΝΣΕ  
 

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Σαβλαρίδθσ Παναγιϊτθσ 3)Γεωργαμλισ 
Λφςςανδροσ  και 4) Πλάτανοσ Ελευκζριοσ,  οι οποίοι δεν προςιλκαν, αν 
και νόμιμα κλθτεφκθκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και 
ειςθγοφμενοσ το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε:  
 
Κυρίεσ και Κφριοι υνάδελφοι, 
 
Θζτω υπόψθ ςασ τθν αρικ. πρωτ. 3243/5-2-2019 ειςιγθςθ του Σμιματοσ Εςόδων 
και Διαχείριςθσ Περιουςίασ επί του κζματοσ: 
 
 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιςθ όρων για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου εντόσ του Δθμοτικοφ 

Κοιμθτθρίου Ν. Φιλαδζλφειασ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ 

Χαλκθδόνασ. 

Κφριε Πρόεδρε, 

ασ διαβιβάηουμε τθν κατάρτιςθ των όρων για τθν εκμίςκωςθ του δθμοτικοφ 

ακινιτου (κυλικείο) εντόσ του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου Νζασ Φιλαδζλφειασ: 

Ο Αντιδιμαρχοσ Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των αρ. 192 παρ. 1 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-

2006). 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου  196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 

 Σισ διατάξεισ του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010). 

 Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981). 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010. 

Προκθρφςςει φανερι προφορικι  πλειοδοτικι δθμοπραςία εκμίςκωςθσ του 

ακίνθτου εντόσ του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου Ν. Φιλαδζλφειασ Ν. Χαλκθδόνασ, που 

χρθςιμοποιείται ωσ κυλικείο και αποτελείται από: 



 Αίκουςα Κυλικείου εμβαδοφ 39,88 τ.μ. 

 Παραςκευαςτιριο εμβαδοφ 10,73 τ.μ. 

 Χϊροσ W.C. εμβαδοφ 16,54 τ.μ.  

 Αποκικθ 1 εμβαδοφ 5,83 τ.μ. 

 Αποκικθ 2 εμβαδοφ 3,88 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Χϊροσ Κυλικείου εμβαδοφ 106,43 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Διάδρομοσ Κυλικείου και Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. εμβαδοφ 32,82 τ.μ. 

ιτοι ςυνολικισ ωφζλιμθσ επιφάνειασ 216,11 τ.μ. όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν από 

μθνόσ Μαρτίου 2015 κάτοψθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν που προςαρτάται και 

αποτελεί ενιαίο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ειςιγθςθσ τθσ παροφςθσ προκειμζνου 

να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ωσ κυλικείο. 

………………………………………………………………………………………… 
 
Καλείςκε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά. 
 
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν 
τθσ Ο.Ε., κατά τθν οποία ανταλλάχτθκαν διάφορεσ απόψεισ που καταγράφονται ςτο 
αρικ. 5/2019 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνζχεια ο κ. Πρόεδροσ κάλεςε τθν Ο.Ε. 
να αποφαςίςει ςχετικά. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ υνεδρίαςθσ ο Αντ/ρχοσ Οικ. Τπθρεςιϊν κ. Γ.Ανεμογιάννθσ 
πρότεινε τθν τροποποίθςθ του άρκρου 6 και τον οριςμό τθσ διάρκειασ τθσ εν κζματι 
μίςκωςθσ ςε εννζα (9) ζτθ κακϊσ και τθν τροποποίθςθ του άρκρου 11 παρ. Γ, θ 
οποία επαναδιατυπϊνεται ωσ εξισ:  
 
«Γ) Ο εκμιςκωτισ οφείλει κατά τθ διάρκεια των επικιδειων και επιμνθμόςυνων 
τελετϊν να υποδζχεται το κοινό μόνο από τθν κεντρικι είςοδο του Κοιμθτθρίου, θ 
οποία και κα παραμζνει ανοικτι». 
 
         Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φιλ/φειασ – Χαλκ/νοσ, αφοφ ζλαβε υπ’ 
όψιν τθσ τθν ειςιγθςθ του κ. Προζδρου, ωσ τροποποιικθκε από τον Αντιδιμαρχο 
Οικ. Τπθρεςιϊν, και: 
 

 Σισ διατάξεισ των αρ. 192 παρ. 1 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-

2006). 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου  196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 

 Σισ διατάξεισ του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010). 

 Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981). 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010. 

 
Α π ο φ α ς ί η ε ι    ομόφωνα 

 



Εγκρίνει τθν διενζργεια φανερισ προφορικισ  πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν 

εκμίςκωςθ του ακινιτου εντόσ του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου Ν. Φιλαδζλφειασ Ν. 

Χαλκθδόνασ, που χρθςιμοποιείται ωσ κυλικείο και αποτελείται από: 

 Αίκουςα Κυλικείου εμβαδοφ 39,88 τ.μ. 

 Παραςκευαςτιριο εμβαδοφ 10,73 τ.μ. 

 Χϊροσ W.C. εμβαδοφ 16,54 τ.μ.  

 Αποκικθ 1 εμβαδοφ 5,83 τ.μ. 

 Αποκικθ 2 εμβαδοφ 3,88 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Χϊροσ Κυλικείου εμβαδοφ 106,43 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Διάδρομοσ Κυλικείου και Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. εμβαδοφ 32,82 τ.μ. 

ιτοι ςυνολικισ ωφζλιμθσ επιφάνειασ 216,11 τ.μ., όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν από 

μθνόσ Μαρτίου 2015 κάτοψθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου που 

προςαρτάται και αποτελεί ενιαίο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

παροφςθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ωσ κυλικείο. 

 
Η δθμοπραςία κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 270/81 και με 
όρουσ, τουσ οποίουσ θ Ο.Ε. καταρτίηει, ωσ εξισ : 
 
 

Άρκρο 1ο 

Νομικό Πλαίςιο 

 Σισ διατάξεισ των αρ. 192 παρ. 1 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-

2006) . 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου  196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 

 Σισ διατάξεισ του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010). 

 Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981). 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010. 

 Σα οριηόμενα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Άρκρο 2ο 

Διενζργεια 

α) Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι του άρκρου 1 του ΠΔ 270/81 

που ζχει οριςκεί με τθν υπ.αρικμ. 334/2018 Απόφαςθ Δ, ςε θμζρα και ϊρα που κα 

κακοριςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρο 192 του Ν. 3463/06 και του ΠΔ 

270/81, κα είναι δθμόςια με φανερζσ και προφορικζσ προςφορζσ. Η διάρκεια τθσ 

μπορεί να παρατακεί όςο διαρκοφν και οι προςφορζσ. Οι προςφορζσ των 

πλειοδοτοφντων αναγράφονται ςτα πρακτικά τθσ Επιτροπισ κατά ςειρά 

εκφϊνθςθσ, με το ονοματεπϊνυμο του προςφζροντοσ. Κάκε προςφορά είναι 



δεςμευτικι για τον πλειοδοτοφντα και θ δζςμευςθ μεταφζρεται διαδοχικά ςε κάκε 

επόμενο, δεςμεφει και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 

β) Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει προσ τθν 

Επιτροπι, πριν τθν ζναρξθ τθσ διενζργειασ, προςκομίηοντασ και το νομιμοποιθτικό 

ζγγραφο αλλιϊσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 

γ) Συχόν απόφαςθ για αποκλειςμό ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ 

δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ προβλεπόμενουσ από τθ διακιρυξθ όρουσ, 

αναγράφεται ςτα πρακτικά, με ςθμείωςθ τθσ αιτίασ του αποκλειςμοφ. 

δ) Με τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ, τον τελευταίο πλειοδότθ , τον εγγυθτι τουκαι από τυχόν ενιςτάμενο 

ενδιαφερόμενο για οποιονδιποτε λόγο. 

Άρκρο 3ο 

Χρόνοσ Διεξαγωγισ 

Α) Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί τθν θμζρα………………… και ϊρα από ………………. 

Εϊσ………. ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ν. Φιλαδζλφειασ, Δεκελείασ 97, ςτο Γραφείο 

Δθμάρχου (3οσ όροφοσ). 

Β) Η διαδικαςία τθσ πλειοδοςίασ μπορεί να ςυνεχιςτεί και μετά τθν κακοριςμζνθ 

ϊρα εφόςον εξακολουκοφν χωρίσ διακοπι οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

δθμοπραςίασ πζραν τθσ κακοριςμζνθσ ϊρασ αποφαςίηει ςχετικά θ Επιτροπι και θ 

απόφαςθ αυτι καταγράφεται ςτα πρακτικά. 

Γ) ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ι ματαίωςθσ θ προκθρυχκείςα δθμοπραςία κα 

επαναλθφκεί πζντε τουλάχιςτον θμζρεσ μετά τθν περιλθπτικι δθμοςίευςθ τθσ 

διακιρυξθσ με τθν οποία κα γνωςτοποιείται θ επανάλθψθ τθσ, ςφμφωνα με τα  

οριηόμενα ςτο άρκρο 196 του Ν. 4555/2018 ςτο άρκρο 6 του  Πδ 270/81. 

Άρκρο 4ο 

Μίςκιο 

Σο υφιςτάμενο δθμοτικό ακίνθτο που βρίςκεται εντόσ του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου 

του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ Νζασ Χαλκθδόνασ και χρθςιμοποιείται ωσ κυλικείο, 

αποτελείται από :   

   Αίκουςα Κυλικείου εμβαδοφ 39,88 τ.μ. 

 Παραςκευαςτιριο εμβαδοφ 10,73 τ.μ. 

 Χϊροσ W.C. εμβαδοφ 16,54 τ.μ.  

 Αποκικθ 1 εμβαδοφ 5,83 τ.μ. 

 Αποκικθ 2 εμβαδοφ 3,88 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Χϊροσ Κυλικείου εμβαδοφ 106,43 τ.μ. 

 Τπόςτεγοσ Διάδρομοσ Κυλικείου και Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. εμβαδοφ 32,82 τ.μ. 



Ήτοι ςυνολικισ ωφζλιμθσ επιφάνειασ 216,11 τ.μ. όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν  από 

Μάρτιο 2015 κάτοψθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν που προςαρτάται ςτθν 

παροφςα και αποτελεί ενιαίο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ προκειμζνου 

να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ωσ κυλικείο. 

Β) Σο μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ωσ κυλικείο για τθν υποδοχι 

ςυγγενϊν, φίλων και άλλων προςϊπων που τελοφν επικιδειεσ και επιμνθμόςυνεσ 

τελετζσ, απαγορευμζνθσ απολφτωσ τθσ χριςεωσ αυτοφ για άλλο ςκοπό. 

Γ) Επιτρζπεται ςτον μιςκωτι να αναλαμβάνει επιμνθμόςυνεσ τελετζσ. 

Δ) Απαγορεφεται απολφτωσ θ χριςθ του μίςκιου κατά τρόπο που κα κίγει τθν 

ευπρζπεια, τθ δθμόςια τάξθ και τα χρθςτά ικθ ι κα ενοχλεί τουσ προσ τζλεςθ 

ιεροπραξιϊν επιςκεπτόμενουσ ςτο Δθμοτικό Κοιμθτιριο. 

΄Αρκρο 5ο 

Εκτζλεςθ Εργαςιών 

Η ςυμμετοχι του αναδόχου ςτθ δθμοπραςία κατά αμάχθτο τεκμιριο αποδεικνφει 

ότι αυτόσ όντωσ εξζταςε το μίςκιο και βρικε τοφτο τθσ τζλειασ αρεςκείασ του και 

απολφτωσ κατάλλθλο για τθν χριςθ που προορίηεται. 

Ο Διμοσ Ν. Φιλαδζλφειασ -  Ν. Χαλκθδόνασ παραδίδων το μίςκιο ςτο τελευταίο 

πλειοδότθ ςε άριςτθ κατάςταςθ, δεν υπόκειται ςε καμία ευκφνθ για τυχόν 

επιςκευζσ αυτοφ, ζςτω και αναγκαίεσ ι προερχόμενεσ από ανωτζρα βία. Κάκε 

επιςκευι ι βελτίωςθ, αναγκαία ι επωφελισ ι πολυτελισ, βαρφνει αποκλειςτικά 

τον μιςκωτι που είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τοφτο ςε άριςτθ κατάςταςθ, 

διαφορετικά κάκε φκορά και βλάβθ αυτοφ βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον 

μιςκωτι. 

Άρκρο 6ο 

Διάρκεια 

Α) Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ και μπορεί να παρατακεί για 

επιπλζον πζντε (5) ζτθ, εφόςον ο μιςκωτισ το ηθτιςει εγγράφωσ ζξι (6) μινεσ πριν 

τθ λιξθ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι ςυνεπισ ςε όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του και ιδίωσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκωμάτων. Ο 

μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν καταβολι του μιςκϊματοσ ακόμθ και αν δεν κάνει 

χριςθ του μίςκιου από λόγουσ που αφοροφν τον ίδιο (υπαίτιουσ ι ανυπαίτιουσ). 

Δεν οφείλεται μίςκωμα μόνο αν παρεμποδίηεται από υπαιτιότθτα του Διμου ι από 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ γενικότερου χαρακτιρα. 

Β) Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να προςζλκει με τον εγγυθτι του για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ του κυλικείου μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ με τθν οποία εγκρίνεται το αποτζλεςμα τθσ 

δθμοπραςίασ. 



Γ) Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του  

ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ του εκμιςκοφμενου δθμοτικοφ 

ακινιτου και θ  υποχρζωςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ αρχίηει από τθν θμερομθνία 

αυτι. 

Άρκρο 7ο 

Μίςκωμα 

Α) Ωσ πρϊτθ προςφορά ορίηεται το ποςό των επτά χιλιάδων ευρϊ (7.000,00) 

μθνιαίωσ πλζον των αναλογοφντων φόρων, τελϊν κλπ. Σο μίςκωμα που κα 

προκφψει από τθν πλειοδοτικι δθμοπραςία κα ιςχφςει για το πρϊτο ζτοσ και κα 

προςαυξάνεται κατά ποςοςτό 1% ετθςίωσ. ε περίπτωςθ αρνθτικοφ Δείκτθ 

Καταναλωτι, δεν κα γίνεται αναπροςαρμογι. 

Β) Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ, με εξαίρεςθ τθν 

περίπτωςθ απρόοπτθσ μεταβολισ ςυνκθκϊν για τθν οποία μπορεί να αποφαςίςει 

το Αρμόδιο Δικαςτιριο. 

Άρκρο 8ο 

Χριςθ 

Α) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ του μίςκιου, να φροντίηει τον 

περιβάλλοντα χϊρο και το πράςινο και κα ευκφνεται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ 

κάκε ηθμιάσ ι φκοράσ που τυχόν προξενθκεί από οποιονδιποτε λόγο, ςχετιηόμενο 

με τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ του, ανεξάρτθτα από υπαιτιότθτα (αντικειμενικι 

ευκφνθ) ακόμθ και αυτϊν που οφείλονται ςε ςυνικθ χριςθ. 

Β) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ και να 

φροντίηει για τθν αςφάλεια του. 

Γ) Η παράβαςθ των αςτυνομικϊν, πολεοδομικϊν και υγειονομικϊν διατάξεων και θ 

αιςκθτικι υποβάκμιςθ αποτελοφν κακι χριςθ του μίςκιου και κεμελιϊνουν 

δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 9ο 

Δικαίωμα υμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν φανερι προφορικι  πλειοδοτικι δθμοπραςία ζχουν τα 

φυςικά και νομικά πρόςωπα, με τισ εξισ προχποκζςεισ και επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1) Να μθν οφείλουν ςτο Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ  - Νζασ Χαλκθδόνασ και ςτα 

Νομικά Πρόςωπα αυτοφ, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ από το αρμόδιο 

Σμιμα Σαμείου του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ - Νζασ Χαλκθδόνασ 

2) Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 



3) Πιςτοποιθτικά τθσ αρμόδιασ Δικαςτικισ Αρχισ από τα οποία να προκφπτει 

ότι δεν ζχει κθρυχκεί οφτε ζχει κινθκεί θ διαδικαςία πτϊχευςθσ, 

εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 

4) Πιςτοποιθτικά νομιμοποίθςθσ του κατά περίπτωςθ φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου. 

5) Να κατακζςει ςτθν Επιτροπι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του 
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθ 
ςτθν Ελλάδα Σραπζηθσ ποςοφ  € 8.400,00 ίςο με το 10% του ετιςιου 
μιςκϊματοσ, υπολογιηόμενου από το ποςό του μιςκϊματοσ εκκίνθςθσ των 
προςφορϊν. 

6) Να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι. Ο εγγυθτισ κα πρζπει να προςκομίςει 
βεβαίωςθ  περί μθ οφειλισ ςτο Διμο και ςτα Νομικά Πρόςωπα αυτοφ  
κακϊσ και φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

 

Άρκρο 10ο 

Εγγυιςεισ 

Ο πλειοδότθσ για τθν ακριβι τιρθςθ των όρων τθσ παροφςθσ αποφάςεωσ ωσ και 

τθσ μιςκωτθρίου ςυμβάςεωσ (όροι που όλοι κακορίηονται και κεωροφνται χωρίσ 

εξαίρεςθ τυπικοί και ουςιϊδεισ) είναι υποχρεωμζνοσ προ τθσ υπογραφισ τθσ 

μιςκωτθρίου ςυμβάςεωσ και εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ με τθν οποία εγκρίνεται το αποτζλεςμα τθσ 

δθμοπραςίασ να κατακζςει ςτον Διμο Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ 

ςωρευτικά τα κάτωκι: 

 Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα 

Σράπεηασ ι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ, παρακατακικθσ του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ίςου με το 10% του ετιςιου 

επιτευχκθςομζνου μιςκϊματοσ, με θμερομθνία λιξθσ αυτισ ζξι (6) 

μινεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου μίςκωςθσ. 

 Να κατακζςει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ζλαβε πλιρθ 

γνϊςθ των άρκρων τθσ παροφςθσ, ότι θ παράδοςθ του μιςκίου κα γίνει 

με ςφνταξθ και υπογραφι πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ του 

Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ μθ ευκυνόμενου ςε περίπτωςθ 

κακϋθν ικελε τυχόν υπάρξει κάποιο εμπόδιο (νομικό, πραγματικό, κα) ωσ 

προσ τθν παράδοςθ ι χρθςιμοποίθςθ ι λειτουργία τοφτου για 

οποιονδιποτε λόγο και αιτίασ, κακϊσ επίςθσ και ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ 

όλων των όρων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ςτουσ οποίουσ ρθτά και 

ανεπιφφλακτα προςχωρεί. 

 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 

υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ωσ και το ςυμφωνθτικό 

μιςκϊςεωσ, κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ 

μετϋαυτοφ ζναντι του Διμου για τθν ακριβι και ςφμφωνθ εκπλιρωςθ 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ παραιτοφμενοσ του δικαιϊματοσ τθσ 



διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. Σο αξιόχρεο του εγγυθτι εναπόκειται ςτθν 

κρίςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Ο εγγυθτισ ρθτά και ανεπιφφλακτα 

εγγυάται τθν εμπρόκεςμθ και ολοςχερι εξόφλθςθ, πάςθσ αξιϊςεωσ του 

Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ κατά του μιςκωτι, που 

υφίςταται ι κα δθμιουργθκεί εξ αιτίασ ι εξ αφορμισ τθσ ςυμβάςεωσ, 

πλζον τόκων και εξόδων. 

 Εάν ο μιςκωτισ ικελε να παρουςιάςει ζτερο εγγυθτι, ο οποίοσ και 

αυτόσ ζχει εγκρικεί από τθν Επιτροπι, κατά τθν υπογραφι τθσ 

μιςκωτθρίου ςυμβάςεωσ, τότε ευκφνεται και αυτόσ κατά τον ίδιο τρόπο 

ωσ και ο υπογράψασ τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ εγγυθτισ ζναντι του 

Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ. Ο εγγυθτισ κα κατακζςει 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα 

Σράπεηασ ι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ, παρακατακικθσ του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων  ποςοφ 10.000,00 ευρϊ και κα ζχει 

θμερομθνία λιξθσ ζξι (6) μινεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ. 

Σα όποια ζξοδα, βαρφνουν τον εγγυθτι. 

 ε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςθσ, 

ςυνομολουγουμζνων όλων ωσ ουςιωδϊν, ςχετικά με τθν κατάπτωςθ ι 

μθ τθσ εγγυιςεωσ υπζρ του Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ κα 

αποφαςίηει το Δθμοτικό υμβοφλιο, μετά από πρόταςθ του Δθμάρχου. 

Επίςθσ και για τθν επιςτροφι ςτον δικαιοφχο των άνω εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν κα αποφαςίηει το Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από πρόταςθ του 

Δθμάρχου. 

 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν 

ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ και ςτον πλειοδότθ μετά τθν 

υπογραφι τθσ μιςκωτιριασ ςφμβαςθσ. 

 Σο μιςκωτιριο υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον προτεινόμενο 

εγγυθτι ο οποίοσ κα ευκφνεται ωσ πρωτοφειλζτθσ για κάκε υποχρζωςθ 

από τθ ςφμβαςθ.    

 Ο μιςκωτισ πρζπει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ να αςφαλίςει με δικά του χριματα    και ςε 
αςφαλιςτικι εταιρεία εκλογισ του  το μίςκιο από κάκε κίνδυνο 
πυρκαγιάσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Επίςθσ με το παραπάνω 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ ζναντι του 
Διμου καταβολισ αποηθμιϊςεωσ δια παν εκ τθσ λειτουργίασ του μιςκίου 
ι εξ αφορμισ αυτισ ωσ και δια τα τυχθρά, ατφχθμα ι ηθμία που ικελε 
τυχόν ςυμβεί προσ οιονδιποτε τρίτο, προσ το μίςκιο ι τον Διμο Νζασ  
Φιλαδζλφειασ- Νζασ Χαλκθδόνασ, του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ 
Χαλκθδόνασ απαλλαςςομζνου πάςθσ ευκφνθσ και υποχρεϊςεωσ ζναντι 
παντόσ.Σο δε αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ο μιςκωτισ πρζπει να το 
κατακζςει αμελλθτί ςτο Διμο Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνοσ.Εν πάςθ 
περιπτϊςει ο Διμοσ Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνασ  απαλλάςςεται ρθτϊσ 
από οποιαδιποτε ευκφνθ ατυχιματοσ ζναντι παντόσ και δια 
οποιονδιποτε λόγο, αφοφ αυτι ςυμφωνείται  ρθτά ότι βαρφνει τον 
μιςκωτι. 



 

Άρκρο 11ο 

Ευκφνθ Εκμιςκωτι 

Α) Ο πλειοδότθσ και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν δθμοπραςία δεν αποκτοφν κανζνα 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ εάν προκφψει οποιαδιποτε ακυρότθτα τθσ δθμοπραςίασ ι 

αν τα πρακτικά δεν εγκρικοφν ι αν κρικεί άγονθ ι αςφμφορθ κατά τθν κρίςθ του 

Διμου  Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ.  

Β) ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ απζναντι ςτον μιςκωτι για τθν πραγματικι 

κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, το οποίο κεωρείται αμάχθτα ότι 

γνωρίηει πλιρωσ από πραγματικι και νομικι άποψθ. Ο μιςκωτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ πριν τθν εγκατάςταςθ του να υπογράψει πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ  

Γ) Ο εκμιςκωτισ οφείλει κατά τθ διάρκεια των επικιδειων και επιμνθμόςυνων 

τελετϊν να υποδζχεται το κοινό από τθν κεντρικι είςοδο του Κοιμθτθρίου. 

Ο πλειοδότθσ – μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μίςκιου, τισ 

τυχόν υπζρ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει του μίςκιου ςε καλι κατάςταςθ, 

να το προςτατεφει από τυχόν καταπάτθςθ ι διεκδίκθςθ άλλθσ ευκφνεται ςε 

αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 12ο 

Απόδοςθ Μίςκιου 

Κατά τθ λιξθ του μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο με 

πρωτόκολλο παράδοςθσ ςτθν κατάςταςθ τθν οποία το παρζλαβε, άλλωσ ευκφνεται 

ςε αποηθμίωςθ. 

 

Άρκρο 13ο 

Τπογραφι Μιςκωτθρίου 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ κακϊσ και ο εγγυθτισ του είναι υποχρεωμζνοι να 

υπογράψουν  τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και τθ μιςκωτιρια ςφμβαςθ. ε άλλθ 

περίπτωςθ γίνεται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ του και ςε βάροσ του εγγυθτι του , 

θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει υπζρ του Διμου ωσ ποινικι ριτρα και θ τυχόν 

επί ζλαττον διαφορά που κα προκφψει μεταξφ του νζου μιςκϊματοσ και τθσ 

πρϊτθσ δθμοπραςίασ κα βεβαιωκεί ςε βάροσ και των δφο . Σο ίδιο κα ιςχφςει και 

για τα αποτελζςματα από τον αναπλειςτθριαςμό μιςκϊματα και ςτα ςχετικά ζξοδα. 

 

Άρκρο 14ο 



Παραχώρθςθ χριςθσ ι αναμίςκωςθ 

Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο μερικισ ι ολικισ υπεκμίςκωςθσ ι 

παραχϊρθςθ ι αναμίςκωςθ τθσ χριςθσ του Κυλικείου ςε τρίτο με ι χωρίσ 

αντάλλαγμα.  

Άρκρο 15ο 

Καταβολι Μιςκώματοσ 

Η καταβολι μιςκϊματοσ κα πραγματοποιθκεί με τθν προκαταβολι τριάντα ζξι (36) 

μιςκωμάτων με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σα μιςκϊματα κα προκαταβλθκοφν ςτο Σαμείο ι ςε τραπεηικό λογαριαςμό του  

Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ, πλζον  φόρων, τελϊν, χαρτοςιμου κλπ. 

Ο μιςκωτισ μετά τθν παρζλευςθ των τριάντα ζξι μιςκωμάτων υποχρεοφται να 

καταβάλλει  τθν πρϊτθ θμζρα κάκε μιςκωτικοφ  μινα τα υπόλοιπα εναπομείναντα 

μιςκϊματα. Σα μιςκϊματα είναι ειςπρακτζα κατά τισ διατάξεισ τισ κείμενθσ 

νομοκεςίασ 

Άρκρο 16ο 

Πρόςκετεσ υποχρεώςεισ 

Α) τα αναλογοφντα τζλθ χαρτοςιμου, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ και κάκε άλλο τζλοσ 

που κατά τα ςυναλλακτικά  ικθ υφίςτανται κα βαρφνουν τον μιςκωτι. 

Β) Οι δαπάνεσ τθσ κατανάλωςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, του νεροφ και 

οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ του μιςκίου  βαρφνουν τον μιςκωτι. Επίςθσ τον 

μιςκωτι βαρφνουν οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των χϊρων 

εγκαταςτάςεων του μίςκιου ακόμα και αν αφοροφν φκορζσ ςυνικουσ χριςεωσ. Ο 

Διμοσ δεν ζχει υποχρζωςθ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ ι αποκατάςταςθσ κακόλθ τθ 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 

Άρκρο 17ο 

Πρακτικά Δθμοπραςίασ 

Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

που μπορεί  να ακυρϊςει τθν δθμοπραςία για οποιαδιποτε αιτία χωρίσ να γεννάται 

εξϋαυτοφ αξίωςθ. 

Άρκρο 18ο 

Άδειεσ 



Α) Η εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων αδειϊν και κάκε επιβαλλόμενθ ενζργεια και 

δαπάνθ για τθν διαςφάλιςθ και τιρθςθ όλων των προχποκζςεων νόμιμθσ 

λειτουργίασ του κυλικείο, αποτελοφν ευκφνθ του μιςκωτι. 

Β) Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι επιςκευι ι μεταρρφκμιςθ του χϊρου του 

μίςκιου κρικεί ςκόπιμθ από τον μιςκωτι για τθν επωφελζςτερθ εκμετάλλευςθ του 

μίςκιου είναι αναγκαία θ εκτζλεςθ εργαςιϊν βελτίωςθσ ι εξωραϊςμοφ, αυτζσ κα 

πραγματοποιθκοφν με δαπάνεσ του μιςκωτι αιτοφντοσ άδειασ από τον Δθμοτικό 

υμβοφλιο και φςτερα από επίβλεψθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Ο μιςκωτισ 

υποχρεοφται να υποβάλλει και αναλυτικό πίνακα προβλεπόμενων ι επικυμθτϊν 

εργαςιϊν, να εκκζςει τον τρόπο εκτζλεςθσ κακϊσ και τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 

Άρκρο 19ο 

υνζπειεσ παράβαςθσ των όρων 

Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ που κα 

υπογραφεί από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του, κεωροφνται 

ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε παράβαςθ από αυτζσ παρζχει ςτο Διμο το δικαίωμα 

καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, θ εγγφθςθ που κα κατακζςει ο τελευταίοσ πλειοδότθσ  και ο 

εγγυθτισ του για τθν πιςτι τιρθςθ των όρων τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 10 τθσ παροφςασ, κα καταπίπτει αυτοδίκαια υπζρ του Διμου ωσ 

ποινικι ριτρα και κα γίνεται ο αναπλειςτθριαςμόσ για τθν εκ νζου μίςκωςθ του 

κυλικείου. Ο μιςκωτισ και ο εγγυθτισ του πζρα και ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ 

τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται αλλθλζγγυα και ολόκλθρα ο κακζνασ: 

Α) να αποκαταςτιςουν τθ ηθμιά που ενδεχόμενα κα υποςτεί ο Διμοσ από τον 

αναπλειςτθριαςμό, δθλαδι από τθν επίτευξθ μιςκϊματοσ μικρότερου από εκείνου 

που κα προκφψει από τθν παροφςα δθμοπραςία. 

Β) να καταβάλει ςτον Διμο ποςό ίςο με τα μιςκϊματα που κα ειςζπραττε από τθν 

αξία του μιςκωτι μζχρι τθν εγκατάςταςθ νζου. 

Άρκρο 20ο 

Ζξοδα και Σζλθ 

Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ και κάκε απαιτοφμενο δικαίωμα από τθ 

δθμοπραςία βαρφνουν τον τελευταίο πλειοδότθ και ειςπράττονται πριν τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 21ο 

Δθμοςίευςθ 



Ολόκλθρθ θ διακιρυξθ να δθμοςιευκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου 

Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 

Κοιμθτθρίου και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν τθ 

διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ .  

Περίλθψθ αυτισ να δθμοςιευκεί τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν τθν διενζργεια τθσ 

δθμοπραςίασ ςε μια θμεριςια  και ςε μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα. 

Άρκρο 22ο 

Κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διζπεται  από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα αρμόδια Δικαςτιρια.  

 
 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό  20/2019 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                   ΣΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουκοφν υπογραφζσ) 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 

Ακριβζσ Αντίγραφο                                       
Η Υπεφθυνη τησ Υπηρεςίασ                                          
Διεκπ/ςεωσ Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 
 

 
Εςωτερικι Διανομι : 
 

1. Σμιμα Εςόδων και Διαχείριςθσ Περιουςίασ  
2. Σμιμα Κοιμθτθρίου 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου 
4. Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
5. Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
6. Σμιμα Προχπολογιςμοφ, Διπλογραφικοφ και Φορολογικϊν Τποκζςεων 
7. Σμιμα Λογιςτθρίου 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματζα       
9. Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τπθρεςίασ  

10. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων χζςεων 
11. Σμιμα Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων    



 
 
 


