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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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 ∆ήµος Νέας Σµύρνης διακηρύσσει ότι την 31/10/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π. µ. στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης ( Ελ. Βενιζέλου 14 στον 6ο ) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει
καθοριστεί µε την υπ’ αριθ. 220/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τροποποιεί την υπ’ αριθ.
360/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών για την εκποίηση, εκµίσθωση ή µίσθωση καθώς και την αγορά πραγµάτων-ακινήτων (Π.∆.
270/81), θα διεξαχθεί φανερός πλειοδοτικός διαγωνισµός µε αντικείµενο την εκµίσθωση 52 (πενήντα δύο)
κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των
στεγάστρων µε σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης.
Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 11.100,00 €, αναπροσαρµοζόµενο κατά ποσοστό 1% του
επιτευχθέντος µισθώµατος κατ’ έτος.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς και για χρονικό διάστηµα (6) έξι ετών της σύµβασης, ήτοι 6.660,00 €. Αυτή θα βεβαιώνεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε ισόποση τραπεζική επιταγή ή µε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας κράτους - µέλους Ε.Ε. συντεταγµένη κατά το τύπο που ισχύει
για το ∆ηµόσιο.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων ορίζεται εξαετής (6 έτη ) και θα αρχίζει ένα
µήνα µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του πλειοδότη.

1

∆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, αρκεί να προσκοµίσει, επί ποινή, τα στο άρθρο 4 και στο άρθρο
12 των όρων της διακήρυξης αναφερόµενα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά συµµετεχόντων θα προσκοµίζονται και θα κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης 52 κοινοχρήστων χώρων για την
τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των στεγάστρων µε σκοπό τη διενέργεια
υπαίθριας διαφήµισης», µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, ήτοι
την Τετάρτη 30/10/2019 και µέχρι ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.

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.
Η διακήρυξη και οι όροι της, θα αναρτηθούν στη ∆ιαύγεια, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης www.neasmyrni.gr και θα τοιχοκολληθούν 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.
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