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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 52 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006)
« Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’ /30-03-1981)
« Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων της διενέργειας δηµοπρασιών δι’
εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’ /08-10-2001)
« Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθ. 52138/2003 (ΦΕΚ 1788/Β’ /02-12-2003)
« Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά
διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά τις διατάξεις του Ν.
2946/2001».
6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθ. 61818/2004 (ΦΕΚ 1903/Β’ /23-12-2004)
« Καθορισµός ειδικότερων όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων σε
κατάλληλα διαµορφωµένους δηµοτικούς χώρους και σε στάσεις αναµονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν.
3052/2002».
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7. Τις διατάξεις του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α’ /17-09-1990)
« Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 323/1989),
∆ευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986) Εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’ /23-03-1999)
« Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 19
παρ. 15 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012)
« Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη ,την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
9. Την µε αριθµ. 220/2019 (Α∆Α: 69∆ΡΩΚ3-Ρ∆Ω) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τροποποιεί
την υπ’ αριθµ. 360/2018 (Α∆Α: 65ΣΑΩΚ3-ΦΚΘ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί ορισµού µελών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών που αφορούν εκµίσθωση ή εκποίηση πραγµάτων, µίσθωση ή αγορά
ακινήτων του ∆ήµου για το έτος 2019.
10. Την µε αρ. πρωτ. 8/2019 (Α∆Α: 78ΡΙΩΚ3-ΙΗ7) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων µέσων προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων στα στέγαστρα αναµονής
στις στάσεις των αστικών συγκοινωνιών της πόλης µας.
11. Την µε αριθ. 131/2019 (Α∆Α: ΩΕΕΒΩΚ3-535) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 52 κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση
σύγχρονων µέσων προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων στα στέγαστρα αναµονής στις στάσεις των αστικών
συγκοινωνιών της πόλης µας, καθώς και τη συντήρηση των στεγάστρων και των διαφηµιστικών µέσων, µε
φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία.
12. Την µε αριθµ. 124/2019 (Α∆Α: ΩΠ6ΒΩΚ3-Τ73) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δηµοπρασίας.

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση 52 κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις
αστικών συγκοινωνιών, που είναι τοποθετηµένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν στέγαστρα, για την
εγκατάσταση σε αυτά σύγχρονων µέσων προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων και τη συντήρηση αυτών
και των στεγάστρων, µε σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης µε τους παρακάτω όρους:
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της δηµοπρασίας αποτελεί η εκµίσθωση :
52 κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, όπου είναι τοποθετηµένα ή πρόκειται να
τοποθετηθούν ισάριθµα στέγαστρα, προκειµένου ο ανάδοχος να εγκαταστήσει σε αυτά σύγχρονα µέσα
προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης και καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης να συντηρεί, να επισκευάζει και να ευπρεπίζει, τόσο τα στέγαστρα όσο και τα
διαφηµιστικά µέσα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία αυτών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις
ασφαλείας και άνεσης των αναµενόντων επιβατών.
Οι χώροι αυτοί διανέµονται σε ζώνες, ήτοι 22 στη ζώνη Α και 30 στη ζώνη Β, περιγράφονται δε
αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Σε κάθε στέγαστρο, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, επιτρέπεται η τοποθέτηση
διαφηµιστικών µέσων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας πλευρά του στεγάστρου, καθώς
και στην παράλληλη προς τον άξονα της οδού πλευρά (πλάτη) αυτού. Όταν τοποθετούνται τα
διαφηµιστικά µέσα και στις δύο πλευρές του στεγάστρου πρέπει στην πλάτη αυτού να εξασφαλίζεται
ελεύθερη δίοδος µήκους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της
διαφήµισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των ανωτέρω δύο διαφηµιστικών µέσων. Τα µέσα αυτά
επιτρέπεται να είναι φωτεινά και να έχουν τη δυνατότητα προβολής διαφήµισης µε εναλλασσόµενα
µηνύµατα.
Άρθρο 2
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής που ασκεί κατ’
επάγγελµα διαφηµιστικές εργασίες, επί δύο (2) έτη τουλάχιστον προ της δηµοπρασίας, το οποίο να
πιστοποιείται από το οικείο επιµελητήριο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας της
Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστηµένος.
Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το ∆ήµο Νέας Σµύρνης ή το
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το γεγονός ότι ο συµµετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, βεβαιώνεται µε υπεύθυνη
δήλωσή του.
Άρθρο 3
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ κ΄ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 31/10/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π. µ. ενώπιον της Αρµόδιας
Επιτροπής µε φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δηµοπρασίας ορίζεται το γραφείο ∆ηµάρχου που βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης, στον 6ο όροφο, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14.

Τεύχη δηµοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από το
Γραφείο της ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος, τηλέφωνο 2132025930 Αννίτα Γιαµπίλη.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων χορηγείται στους ενδιαφερόµενους κατόπιν αιτήσεως τους στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου.
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Η παρούσα διακήρυξη, µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στην επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου Νέας Σµύρνης www.neasmyrni.gr και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
καταστήµατος, τουλάχιστον (10) δέκα ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα από το Π.∆. 270/81.
Άρθρο 4
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της Σύµβασης καθώς και όλων των πιστοποιητικών και
εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν θα είναι η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα
έχουν συνταχτεί σε άλλη – πλην της ελληνικής – επίσηµη γλώσσα θα συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική, επικυρωµένη από το αρµόδιο τµήµα του Υπ. Εξωτερικών.
Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να γίνουν δεκτοί στην δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσουν µε ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έγγραφη δήλωση συµµετοχής µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα,
απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
2. Βεβαίωση της ∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας περί µη οφειλής στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης του συµµετέχοντος
φυσικού ή νοµικού προσώπου. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταµειακής απαιτείται να
εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη οφειλής και για το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Ειδικότερα, προκειµένου
για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, η υποχρέωση συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους
Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιριών, β) τους ∆ιαχειριστές
των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή το νόµιµο
εκπρόσωπό τους.
3. Πιστοποιητικό ότι είναι φορολογικά ενήµερος όπως προβλέπεται από τους νόµους της χώρας
εγκατάστασής του.
4. Πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερος σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας εγκατάστασής του.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή οικείας επαγγελµατικής οργανώσεως, µε το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλµατος επί δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την
δηµοπρασία σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας εγκατάστασής του.
6. Πιστοποιητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου, µε το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν τελεί σε
πτώχευση και δεν εκκρεµεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική
διαχείριση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού,
δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση
για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει εκδοθεί απόφασης περί λύσεως ούτε έχει
κατατεθεί αίτηση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή
συνεκκαθαριστού, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
7. Για τα νοµικά πρόσωπα: πιστοποιητικό µεταβολών κατά περίπτωση από την αρµόδια διοικητική αρχή.
8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναµο
έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας εγκατάστασής του, εκδόσεως
τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για
αδικήµατα : α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθµ.
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
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δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.) ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία
(398 Π.Κ.). Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου απαιτείται για το νόµιµο
εκπρόσωπο του υποψηφίου. Ειδικότερα, προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα η υποχρέωση
συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και
Ε.Ε. και των αστικών εταιριών, β) τους ∆ιαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον
Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος:
Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
Β. γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαµβάνει να τοποθετήσει σε λειτουργική κατάσταση τα
στέγαστρα και τα διαφηµιστικά µέσα σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Γ. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το ∆ήµο Νέας Σµύρνης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
10. Προκειµένου περί εταιρειών επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του,
από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει το 2024 καθώς και πιστοποιητικό ότι η
εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν
επιπλέον και πρακτικό ορισµού ∆.Σ.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στην χώρα εγκατάστασης, δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν αυτά είτε από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους – µέλους της Ε.Ε.
ή από υπεύθυνη δήλωση. Η γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως αποδεικνύεται
από πιστοποιητικό συµβολαιογράφου ή αρµόδιας αρχής.
11. Εγγύηση συµµετοχής . Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόµενου
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστηµα πέντε ετών της σύµβασης ήτοι 6.660 € . Αυτή
θα βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή ισόποση τραπεζική
επιταγή ή µε εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισµένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης τράπεζας κράτους – µέλους της Ε.Ε. συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο.
Στην εγγύηση συµµετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»
Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην
της εγγύησης συµµετοχής του πλειοδότη .
12. Ο συµµετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος θα προσκοµίσει
υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης
και των παραρτηµάτων αυτής. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί µη οφειλής του
στο ∆ήµο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας, ευθύς µετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπόχρεος για την
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως.
13. Η λειτουργικότητα των στεγάστρων αναµονής επιβατών στις στάσεις των µέσων µαζικής µεταφοράς και η
ασφάλεια των αναµενόντων σε αυτά επιβατών, αποτελεί διεθνώς προτεραιότητα των ΟΤΑ προς
εξυπηρέτηση των πολιτών τους και ταυτόχρονα αποτρεπτικό παράγοντα χρήσης των ιδιωτικών µέσων
µεταφοράς, που επιβαρύνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και προκαλούν περιβαλλοντική µόλυνση. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργική κατάσταση ασφαλούς προστασίας των
επιβατών, (προστασία από καιρικές συνθήκες, σήµανση της θέσης τους κτλ), ως εκ τούτου, λόγω του ότι
είναι εκτεθειµένα σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες φθοράς τους (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες,
αφισορύπανση, κακόβουλες φθορές κτλ), θα πρέπει να συντηρούνται σε καθηµερινή βάση και οι εργασίες
συντήρησης να εκτελούνται τηρώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας εργαζοµένων και
αναµενόντων επιβατών, µε ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος, οι δε έκτακτες φθορές τους να
αποκαθίστανται άµεσα και µε συνέπεια. Εποµένως ο ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιµότητα
συντήρησης του συνόλου των εγκατεστηµένων σε ένα εκτενές οδικό δίκτυο στεγάστρων, διαθέτοντας
πρωτίστως τεχνογνωσία στην παροχή αυτού του είδους των υπηρεσιών, κατάλληλο προσωπικό και
υλικοτεχνική υποδοµή (οχήµατα, µέσα συντήρησης), προκειµένου τα στέγαστρα να παραµένουν καθ’ όλη
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τη διάρκεια της σύµβασης σε άριστη εµφάνιση και λειτουργική κατάσταση. Υπό τα ως άνω δεδοµένα και
µε σκοπό την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης και τη
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου και των δηµοτών, ο ενδιαφερόµενος µε ποινή αποκλεισµού του
από το διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει και επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 12 παρ. 11 της παρούσης διακήρυξης.
Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης, ισχύος έξι (6) ετών και ποσού ίσου µε το 10% του ετησίου µισθώµατος που επιτεύχθηκε,
οπότε και επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής του πλειοδότη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αποδοθεί στον πλειοδότη, µετά την λήξη της σύµβασης και µέχρι την
εκπλήρωση στο ακέραιο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων είτε µε
ισόποση τραπεζική επιταγή είτε µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας κράτους– µέλους της Ε.Ε. συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για το
∆ηµόσιο.
Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος ο µισθωτής µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το
άρθρο 22 του παρόντος.
Άρθρο 6
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Στη δηµοπρασία οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό
τους.
• Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆.Σ. ή άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφοδιασµένο µε
πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό θα αναφέρεται και το πλήρες
ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, καθώς και επίσηµα αποσπάσµατα πρακτικών ∆.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από
τα οποία θα προκύπτει το νοµότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το
∆.Σ.
• Οι ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο.
• Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας.
∆εν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δηµοπρασία περισσοτέρων από µίας εταιρίας ή κοινοπραξίας
από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συµµετοχή και εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή
συµµετοχή στο ∆.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή οµόρρυθµος εταίρος συµµετέχουσας εταιρίας.
Άρθρο 7
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

2.

Οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, παραδίδονται
σφραγισµένοι στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, η οποία δηµόσια τους αποσφραγίζει
και αρχικά ελέγχει, κατά σειρά αριθµού κατάθεσής τους, αν σε κάθε κυρίως φάκελο περιέχονται ο
υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και ξεχωριστά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Σε
περίπτωση κατά την οποία δεν περιέχεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή αυτή δεν είναι πλήρης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τότε ο υποφάκελος δικαιολογητικών δεν ελέγχεται και επιστρέφεται µαζί
µε τον κυρίως φάκελο άµεσα ως απαράδεκτος και αποκλείεται ως µη συµµετέχων στη δηµοπρασία ο
υποψήφιος.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των υποφακέλων των δικαιολογητικών µόνο όσων
υποψηφίων έχουν καταθέσει πλήρη και αποδεκτή εγγυητική επιστολή συµµετοχής και αναγράφει στο
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

πρακτικό της δηµοπρασίας αν ο φάκελος είναι πλήρης ή αν τυχόν υπάρχουν ελλείψεις αυτού, τις οποίες
καταγράφει αναλυτικά στο πρακτικό.
Τέλος και αφού ελεγχθούν όλοι οι εµπροθέσµως κατατεθέντες πλήρεις φάκελοι, η Επιτροπή ανακοινώνει
ονοµαστικά τους δικαιούµενους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, όπως και τους
τυχόν αποκλεισθέντες εξ αυτού, ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως και την αιτιολογία του αποκλεισµού
αυτών.
Προσφορές, που αφορούν µόνο σε µέρος, τµήµα ή ποσοστό των παραχωρουµένων για χρήση
κοινοχρήστων χώρων, δε θα γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης, µε το
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η
δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει
στην Επιτροπή πριν την έναρξη του διαγωνισµού, αφού παρουσιάσει και το προς τούτο πληρεξούσιο
έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συµµετέχει για λογαριασµό του.
Η κήρυξη της ενάρξεως και λήξεως του διαγωνισµού γίνεται υπό του Προέδρου της Επιτροπής.
Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη
πληρούντος τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά της
δηµοπρασίας.
Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι λαµβάνουν νοµίµως µέρος στη διαδικασία της δηµοπρασίας, έχουν το
δικαίωµα να υποβάλλουν εγγράφως τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
εγγράφως (µε σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου του ∆ήµου) στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της
δηµοπρασίας, γίνεται µνεία στα τηρούµενα πρακτικά και η Επιτροπή αποφαίνεται επ’ αυτών µε
αιτιολογηµένη απόφασή της, καταχωρίζοντας την απόφασή της στα πρακτικά της δηµοπρασίας. Η τυχόν
υποβληθείσα ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού. Ενστάσεις που υποβάλλονται
για οποιουσδήποτε λόγους µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.
Ο τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται από την Επιτροπή, εφόσον έχει προσφέρει το µεγαλύτερο ποσό
ως µίσθωµα και έχει πλήρη τα δικαιολογητικά του.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών,
τον πλειοδότη ή τον νόµιµο αντιπρόσωπο αυτού και τον εγγυητή του ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ο
οποίος καθίσταται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των
όρων της παρούσας και της σχετικής σύµβασης.
Η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσµατος και η κατάρτιση της συµβάσεως διέπονται από τις
διατάξεις του Π.∆. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα ή αξίωση αποζηµίωσης λόγω µη εγκρίσεως των
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή ή λόγω
καθυστερήσεως εγκαταστάσεώς του στους παραχωρούµενους κατά χρήση κοινοχρήστους χώρους που θα
οφείλεται σε νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόµενος από τον εγγυητή του, µέσα σε διάστηµα δέκα
(10) ηµερολογιακών ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,
σχετικά µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας προκειµένου να υπογράψει το σχετικό
συµφωνητικό. Σε αυτό θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την
προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής σύµβασης, όσο και κάθε µεταγενέστερης τροποποίησης ή
επέκτασης αυτής. Έπειτα από την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, η σύµβαση θεωρείται
καταρτισθείσα (άρθρο 3 παρ. 2Α (η) Π.∆. 270/81). Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος αποκτά το δικαίωµα
άσκησης του συνόλου των δικαιωµάτων του, που απορρέουν από τη σύµβαση, ενώ ο πλειοδότης
κηρύσσεται έκπτωτος. Οι κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική
παρέµβαση και ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του
εγγυητή του. Οι τελευταίοι υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον διαφοράς του
αποτελέσµατος της επαναληπτικής δηµοπρασίας από της προηγουµένης. Κατά την επαναληπτική
δηµοπρασία, το ελάχιστον όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο
όνοµα του τελευταίου πλειοδότη, της προηγουµένης δηµοπρασίας.
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Άρθρο 8
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Η διάρκεια της εκµίσθωσης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται εξαετής (6 έτη) και θα αρχίζει ένα
µήνα µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του πλειοδότη, οπότε και θα έχει
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των προβλεπόµενων στο άρθρο 1 στεγάστρων. Από την ηµέρα δε αυτή αρχίζουν
όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις του πλειοδότη. Ορίζεται επίσης, ότι τα τυχόν χρονικά διαστήµατα αναστολής
ισχύος της σύµβασης κατά την διάρκεια των προεκλογικών περιόδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο
9 του Ν. 3023/2002 θα αναστέλλουν την ροή του συµβατικού χρόνου και θα προστίθενται στον συµβατικό
6έτη χρόνο διάρκειας και θα επιµηκύνουν την διάρκεια ισχύος της σύµβασης πέραν της 6ετίας από την έναρξή
της.
1. Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα προκαταβάλει έναντι του συνολικού
µισθώµατος στο ταµείο του ∆ήµου, το ποσό που αντιστοιχεί σε µισθώµατα τριών (3) µηνών. Τα υπόλοιπα
µισθώµατα θα καταβάλλονται σε ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις εντός του 1ου µηνός κάθε τριµήνου. Στη
λήξη κάθε µισθωτικού συµβατικού έτους θα γίνεται, τυχόν, συµψηφισµός µισθωµάτων και θα καθορίζεται
ακριβώς το ποσό της επόµενης καταβολής.
2. Σε περίπτωση που κατά το µισθωτικό έτος παρεµβάλλονται εκλογικές αναµετρήσεις, η καταβολή των
µισθωµάτων µετατίθενται κατά ίσο χρονικό διάστηµα.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία µετά από απόφαση του ∆ήµου ή άλλης Αρχής και χωρίς ευθύνη του
Αναδόχου, κάποιος παραχωρούµενος χώρος αφαιρεθεί τότε επιστρέφεται ή συµψηφίζεται µε µελλοντικά
µισθώµατα η αναλογία καταβληθέντος κατά περίπτωση µισθώµατος µόνο για την θέση αυτή, χωρίς να
έχει ο µισθωτής οποιανδήποτε άλλη απαίτηση, ενώ παράλληλα καταβάλλει το ποσόν του µισθώµατος που
αντιστοιχεί σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις.

Άρθρο 9
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 11.100 € ετησίως.
Το συνολικό αυτό ποσό προκύπτει ως εξής :
• 300 € ετησίως ανά κοινόχρηστο χώρο Ζώνης Α (22 κοινόχρηστοι χώροι) και
• 150 € ετησίως ανά κοινόχρηστο χώρο Ζώνης Β ( 30 κοινόχρηστοι χώροι)
∆ε γίνεται αποδεκτή προσφορά για ένα από τα αντικείµενα ή για κάθε κατηγορία κοινόχρηστων χώρων ανά
ζώνη, αντιθέτως η προτεινόµενη προσφορά θα αφορά αποκλειστικά στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και
στις δύο ζώνες, σε ετήσια βάση. Το µίσθωµα αυτό καταβάλλεται µόνο για τους κοινόχρηστους χώρους
εκείνους των Ζωνών Α και Β, στους οποίους θα τοποθετηθούν στέγαστρα µε διαφηµιστικά µέσα και
ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών ανά στέγαστρο.
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί µε τη δηµοπρασία θα αυξάνεται σε ετήσια βάση και σε ποσοστό 1%. Η
συµπλήρωση έτους για την αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα γίνεται την αντίστοιχη µέρα του επόµενου
έτους µε αυτή της έναρξης ισχύος της σύµβασης.
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Άρθρο 10
ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Πλέον του µισθώµατος, όπως αυτό θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό, ο τελευταίος πλειοδότης
υποχρεούται να καταβάλλει, απολογιστικά ανά µισθωτικό τρίµηνο, στο ∆ήµο το τέλος διαφήµισης όπως αυτό
καθορίζεται µε τους Νόµους 1900/90 και 2880/2001, τις σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τις εν
γένει εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και µετά από έλεγχο που θα πραγµατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1900/90 τα τέλη για τη διαφήµιση που διενεργείται στα διαφηµιστικά πλαίσια
των στεγάστρων, εντάσσονται στην κατηγορία Α περ. ε. Η ωφέλιµη διαφηµιστική επιφάνεια ανά όψη, για µεν
το πλαίσιο τύπου ρακέτας είναι 2,47 τ.µ., για δε το πλαίσιο που τοποθετείται στην πλάτη του στεγάστρου
τύπου Α είναι µέχρι περίπου 6 τ.µ. και στα τύπου Β µέχρι περίπου 8 τ.µ.
Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται από τον ∆ήµο στον πλειοδότη τα νόµιµα πρόστιµα όπως προβλέπονται
από τις διατάξεις του νόµου 2946/01.

Άρθρο 11
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Για όλους τους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους, µε την υπογραφή της σύµβασης, θα εκδοθούν,
µε ευθύνη και µέριµνα του ∆ήµου, οι προβλεπόµενες κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 & 3 του Ν. 2946/01 άδειες
εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης των στεγάστρων µετά των µέσων αυτών που πρόκειται να
τοποθετηθούν.
2. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την αποµάκρυνση των
διαφηµιστικών µέσων ή την επανατοποθέτησή τους σε άλλο χώρο, χωρίς καµία επιβάρυνση της, άλλως θα
αποµακρύνει ο ίδιος τα διαφηµιστικά µέσα µε δαπάνη του αντισυµβαλλόµενου. Σε αυτή την περίπτωση η
µεταφορά γίνεται χωρίς καµία ευθύνη του ∆ήµου.
3. Αν καθορισθούν από οποιοδήποτε αρµόδιο φορέα (ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ, ∆ήµο, ΤΑΧΙ, Αττικό Μετρό κ.ά.) νέες
θέσεις στάσεων λεωφορείων αστικής, υπεραστικής, δηµοτικής συγκοινωνίας ή ΤΑΧΙ σε οποιαδήποτε θέση
του ∆ήµου, ο τελευταίος πλειοδότης – Ανάδοχος, που δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούµενη κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδοµή, υποχρεούται να εγκαταστήσει σε όλες τις νέες στάσεις για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού, µε δική του φροντίδα και δαπάνες, στέγαστρα ίδιας µε τα ανωτέρω κατασκευής και
αισθητικής εµφάνισης. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να εγκαταστήσει διαφηµιστικά µέσα σε όσα εκ
των ανωτέρω στεγάστρων κρίνει, µε τη ρητή υποχρέωση της καταβολής των αναλογούντων τελών
διαφήµισης, για τα χρονικά διαστήµατα που πραγµατοποιεί διαφηµιστικές πράξεις. Ο ∆ήµος ενηµερώνει
εγγράφως για τις ανάγκες νέων στεγάστρων, τον ανάδοχο, ο οποίος δύναται επίσης εγγράφως και εντός 15
ηµερών να αρνηθεί την τοποθέτησή τους.
4. Σε περίπτωση µεταφοράς ή κατάργησης στάσεων αναµονής επιβατών από τις αρµόδιες αρχές, ο τελευταίος
πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µέσα σε χρονικό διάστηµα 45 ηµερών να µεταφέρει τα στέγαστρα σε νέα
θέση που θα του υποδειχθεί από το ∆ήµο. Η µεταφορά αφορά και τυχόν στέγαστρα χωρίς διαφηµιστικά
µέσα.
5. Σε µη έγκαιρη και µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά πλαίσια µεταφορά στεγάστρων, θα επιβάλετε ποινική
ρήτρα 10,00€ ηµερησίως στον τελευταίο πλειοδότη.
6. Τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή αλλαγές στη σύµβαση µπορούν να πραγµατοποιηθούν κοινή συναινέσει,
έπειτα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 12
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Τα στέγαστρα και τα διαφηµιστικά µέσα των στεγάστρων, θα εγκατασταθούν στους µίσθιους χώρους
αποκλειστικά µε φροντίδα, προσωπικό, δαπάνες και ευθύνη του µισθωτή και πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις, όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Ο τελευταίος
πλειοδότης υποχρεούται να προµηθευτεί και να τοποθετήσει τα στέγαστρα και τα διαφηµιστικά µέσα εντός
ενός (1) µηνός το αργότερο, από την υπογραφή της σύµβασης.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση καθαριότητας και συντήρησης όλων των
τοποθετουµένων στεγάστρων και των διαφηµιστικών µέσων.
3. Η µη συντήρηση ή η ελλιπής καθαριότητα των ανωτέρω, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
σύµβασης από το ∆ήµο.
4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αποµακρύνει, εντός τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από την
ειδοποίηση του, τα κατεστραµµένα διαφηµιστικά µέσα και να αποκαθιστά, εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την ειδοποίηση του, όλες τις ζηµιές επί των στεγάστρων και των λοιπών διαφηµιστικών µέσων,
ώστε να διατηρείται η καλαίσθητη εµφάνιση τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα των τεσσάρων ή
είκοσι ηµερών, αντίστοιχα, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 20,00€ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.
5. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία προκληθεί στα στέγαστρα και τα
διαφηµιστικά µέσα από καιρικές συνθήκες, τρίτα πρόσωπα η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε περίπτωση
φθοράς ή ζηµίας των στεγάστρων ή/και των διαφηµιστικών µέσων ο πλειοδότης υποχρεούται στην άµεση
αντικατάστασή τους µε άλλα της ιδίας ποιότητας και προδιαγραφών βαρυνόµενος αποκλειστικά µε κάθε
δαπάνη που θα απαιτηθεί γι’ αυτό και χωρίς να απαλλάσσεται από την καταβολή µισθώµατος για το
χρονικό διάστηµα που δεν έκανε χρήση.
6. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν επικάλυψη των διαφηµιστικών µέσων από τρίτους µε βαφή,
αφίσες κ.λ.π. ούτε και υποχρεούται να αποµακρύνει αυτά. Ο πλειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη
προστασίας των διαφηµιστικών µέσων και των κοινόχρηστων χώρων επί των οποίων είναι τοποθετηµένα.
Υποχρεούµενος να προστατεύει τους παραχωρούµενους κατά χρήση κοινόχρηστους χώρους από κάθε
καταπάτηση ή αυθαίρετη επέµβαση τρίτων. Υποχρεούται όπως γνωστοποιεί στο ∆ήµο αµελλητί κάθε
καταπάτηση ή αυθαίρετη επέµβαση τρίτων, διεκδίκηση ή παρενόχληση από τρίτους σε σχέση µε την
κυριότητα, την νοµή, τη χρήση και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των παραχωρούµενων κατά χρήση
χώρων.
7. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν φροντίζει για τη συντήρηση και τη διατήρηση όλων των στεγάστρων και
των διαφηµιστικών µέσων καθαρών, ο ∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει αυτός, επιβάλλοντας την δαπάνη των
εργασιών εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη .
8. Τα διαφηµιστικά µέσα των στεγάστρων πρέπει να φέρουν την επωνυµία του πλειοδότη και της εµπορικής
εταιρείας εκµετάλλευσης.
9. Ο τελευταίος πλειοδότης και µόνο έχει την ποινική και αστική ευθύνη που θα προκύψει από ατυχήµατα
στο χώρο που θα του παραχωρηθεί. Επίσης για όσες ζηµίες προκληθούν σε βάρος τρίτων από τις
κατασκευές.
10. Σε περίπτωση µεταφοράς ή κατάργησης στάσεων αναµονής επιβατών από τις αρµόδιες αρχές, η µισθώτρια
είναι υποχρεωµένη µέσα σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερών να µεταφέρει τα στέγαστρα σε νέα θέση που θα
του υποδειχθεί από το ∆ήµο.
11. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση, αντικατάσταση των στεγάστρων αναµονής
επιβατών. Με το Ν. 2946/2001 ρυθµίζεται η επαγγελµατική δραστηριότητα της υπαίθριας διαφήµισης,
πλην όµως υπό προϋποθέσεις και περιορισµούς στην άσκησή της, µε σκοπό την προστασία του φυσικού και
οικιστικού περιβάλλοντος, την προστασία και ασφάλεια των µετακινήσεων και των µεταφορών. Η
υποχρέωση του αναδόχου για παροχή υπηρεσιών δεν καθιστά αυτήν προέχουσα παροχή προς εφαρµογή του
άρθρου 3 § 3 του Ν. 2946/2001, πλην όµως η παροχή αυτή, ούσα εξίσου σηµαντική για το ∆ήµο µας,
επιβάλλει την ανάλογη εφαρµογή κριτηρίων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας που προβλέπονται
και στην Οδηγία 24/2014/ΕΕ που ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε το Νόµο 4412/2016 (άρθρα 7577). Τα κριτήρια αυτά κρίνονται επιβεβληµένα λόγω : α) του µεγέθους της παρούσης, καθώς απαιτείται και
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η συντήρηση των στεγάστρων αναµονής επιβατών σε ευρύ γεωγραφικό πεδίο, β) της ασφάλειας των
επιβατών και των διερχοµένων (πρόκειται για στέγαστρα που ευρίσκονται εκτεθειµένα σε διάφορες
κλιµατολογικές συνθήκες, σε ενέργειες δολιοφθοράς κτλ), γ) της προστασίας του περιβάλλοντος από τη
χρήση υλικών, δ) της ανάγκης ασφάλειας των εργαζοµένων του µισθωτή για την εκτέλεση της µίσθωσης.
Εποµένως τίθενται σχετικά κριτήρια απόδειξης ύπαρξης εµπειρίας για την εκτέλεση της σύµβασης σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, επαρκών ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων, ήτοι ο συµµετέχων πρέπει να
προσκοµίσει:
11α. Σε ισχύ κατά την διεξαγωγή της παρούσας, πιστοποιητικά µε τα οποία να βεβαιώνεται ότι έχει
αναπτύξει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης :
α) Ποιότητας, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο
β) Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 : 2008 (OHSAS 18001:2007) ή ισοδύναµο και
γ) Περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναµο
µε πεδίο εφαρµογής το γενικό αντικείµενο του διαγωνισµού.
Ο µισθωτής έχει υποχρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης να διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόµενα
δικαιολογητικά σε ισχύ.
11β. Ο συµµετέχων οφείλει να καταθέσει πλήρη τεχνικό φάκελο που θα περιλαµβάνει : Τεχνική περιγραφή
στεγάστρων µε διαφηµιστικά πλαίσια - Αρχιτεκτονικά σχέδια: όψεις, κάτοψη, τοµή, λεπτοµέρειες,
θεµελίωση, υλικά κατασκευής - ηλεκτρολογική µελέτη - υπεύθυνη δήλωση από Πολιτικό Μηχανικό ότι τα
προτεινόµενα στέγαστρα & διαφηµιστικά πλαίσια πληρούν τις προϋποθέσεις στατικής επάρκειας, σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
11γ. Προς απόδειξη της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας του συµµετέχοντος πρέπει αυτός να προσκοµίσει
δύο (2) τουλάχιστον συµβάσεις µε ανάλογο αντικείµενο µίσθωσης, ήτοι αντίστοιχης κατηγορίας µε την
παρούσα δηµοπρασία, που έχει καταρτίσει µε άλλους ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς. Ως στοιχείο
τεκµηρίωσης υποχρεούται να υποβάλει κατάλογο των συµβάσεων καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
αυτών, εκδοθείσες από τους αντίστοιχους ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και να προσκοµίσει, εφόσον του
ζητηθεί, ακριβή αντίγραφα των συµβάσεων αυτών.
11δ. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών, των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, µεγαλύτερο από το
50%, του κατωτάτου ετησίου ορίου προσφοράς του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης. Ως στοιχείο
τεκµηρίωσης, ο υποψήφιος ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, θα υποβάλλει ισολογισµούς των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση
που υποχρεούται στην υποβολή ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην υποβολή ισολογισµών. Ο όρος αυτός τίθεται προκειµένου ο
συµµετέχων να αποδείξει τη χρηµατοοικονοµική του δυνατότητα για την υλοποίηση του έργου
12. Για τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 11 κριτήρια, µπορεί ο συµµετέχων να χρησιµοποιήσει είτε πόρους
έτερου προσώπου µε σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης του έτερου αυτού προσώπου, για τη διάθεση των
πόρων, είτε δάνεια εµπειρία την οποία υποχρεούται να αποδείξει µε αντίστοιχες συµβάσεις και βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης αυτών, κατά τα οριζόµενα στο 11γ.

Άρθρο 13
ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Απαγορεύεται η αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση των παραχωρουµένων κοινοχρήστων χώρων από τον
ανάδοχο σε τρίτο µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Η διάθεση των διαφηµιστικών µέσων σε διαφηµιζόµενους πελάτες
και διαφηµιστικές εταιρείες δεν νοείται υπεκµίσθωση.
Επιτρέπεται ρητά η τριετής παράταση της µίσθωσης, υπό τους αυτούς όρους της διακήρυξης, κατόπιν
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 14
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Για κάθε µελλοντική µεταβολή του ισχύοντος σήµερα νοµοθετικού καθεστώτος που διέπει την παρούσα
διακήρυξη και τη σύµβαση που πρόκειται να υπογραφεί, ο ∆ήµος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης
εκτός από την επιστροφή των προκαταβληθέντων µισθωµάτων και τελών διαφήµισης ως «αχρεωστήτως
καταβληθέντων» .
Άρθρο 15
ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Τα δικαιώµατα του κήρυκα, η χαρτοσήµανση και τυχόν λοιπά έξοδα δηµοσιότητας της αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής δηµοπρασίας, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσουν, µια εργάσιµη ηµέρα προ της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας και µέχρι ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, κλειστό φάκελο
που φέρει την επαγγελµατική σφραγίδα του υποψηφίου και την υπογραφή του ιδίου ή του νοµίµου
εκπροσώπου του στην ένωση του φακέλου και στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς «ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ».
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται :
1. Κλειστός φάκελος µε την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον
οποίο περιέχονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 (πλην της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής) και του άρθρου 12 παρ. 11 της παρούσας και
2. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ξεχωριστά
Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν καθαρογραµµένα τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου (τίτλος, ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, ΑΦΜ και ∆ΟΥ).
Άρθρο 16
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν στην ελεύθερη
κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο ∆ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για αποζηµίωση του τελευταίου πλειοδότη για την περίπτωση που
δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.
Η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, που θα επιτευχθεί δεν είναι
ικανοποιητικό για το ∆ήµο, να µην το εγκρίνει, οπότε η δηµοπρασία θα επαναληφθεί.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.∆. 270/81.

Άρθρο 17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, από την Οικονοµική Επιτροπή θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση
εντός (10) ηµερών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή, προσκοµίζοντας :
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης
• Εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα την σύµβαση µε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας
• Πλήρη στοιχεία του εγγυητή και Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ότι θα είναι αλληλέγγυα και σε
ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα
της διαιρέσεως και διζήσεως.

12

ΑΔΑ: Ψ4ΙΠΩΚ3-ΟΙΗ

Άρθρο 18
Α∆ΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ο ∆ήµος για όλη την διάρκεια της σύµβασης θα χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες για την εγκατάσταση και
χρήση των διαφηµιστικών µέσων, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την άδεια άλλων αρχών
όπου αυτές προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Με την υπογραφή της σύµβασης ο ∆ήµος θα χορηγήσει
στον ανάδοχο άδεια εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης των στεγάστρων µε διαφηµιστικά µέσα.

Άρθρο 19
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος µετά την λήξη ή λύση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης, υποχρεούται µέσα σε 15 µέρες να
αποµακρύνει τα τοποθετηθέντα διαφηµιστικά µέσα και να παραδώσει το σύνολο των παραχωρηθέντων
κοινόχρηστων χώρων και στεγάστρων ελεύθερων από τα διαφηµιστικά µέσα και στην κατάσταση στην οποία
τους παρέλαβε.

Άρθρο 20
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ
Ο ∆ήµος θα έχει τη δυνατότητα δύο εβδοµάδες το χρόνο να κάνει χρήση µέρους των διαφηµιστικών µέσων για
την προβολή δικών του µηνυµάτων χωρίς να καταβάλει στον πλειοδότη αποζηµίωση για την χρήση αυτών,
αφού ειδοποιήσει προ διµήνου εγγράφως τον ανάδοχο για την πρόθεση του αυτή, ο δε ανάδοχος απαλλάσσεται
της υποχρεώσεως για την πληρωµή µισθωµάτων ή τελών διαφήµισης το χρονικό αυτό διάστηµα.

Άρθρο 21
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Τον ανάδοχο βαρύνει η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ο ηλεκτροφωτισµός των διαφηµιστικών µέσων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του πλειοδότη.
Μετά τη σύνδεση σε δίκτυο παρόχου ηλεκτρικού ρεύµατος, θα πρέπει να προσκοµίσει τον αριθµό σύνδεσης
και κατάσταση των διαφηµιστικών µέσων που έχουν συνδεθεί σε αυτό.

Άρθρο 22
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 8 & 10 επιφέρουν την έκπτωση του ανάδοχου, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε συνέπειες :
• Τη λύση της σύµβασης
• Την κατάπτωση, υπέρ του ∆ήµου, της εγγύησης καλής εκτέλεσης
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Άρθρο 23.
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει µεταξύ συµβαλλοµένων σχετική µε την εφαρµογή της σύµβασης
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών τα οποία και θα αποφαίνονται τελεσιδίκως.
Οποιοδήποτε ζήτηµα ερµηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτηµα προκύψει κατά την διενέργεια της
δηµοπρασίας θα διευκρινίζεται και θα λύεται αµετάκλητα από την Οικονοµική Επιτροπή.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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