
 
 

 
 

  
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   10/7/2017  
  
Αριθ. Πρωτ. : 17369/11-7-2017 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
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                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Επανακατάρτιση όρων  φανερού  
πλειοδοτικού  διαγωνισµού  για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των  
χώρων όπου υφίστανται τα στέγαστρα 
αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών 
συγκοινωνιών που ανήκουν κατά πλήρη 
κυριότητα, νοµή  και κατοχή στο ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων αυτού, µε σκοπό 
τη διενέργεια εµπορικής διαφήµισης». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 5 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 9 π.µ., συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 16139/25/30-6-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 



ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 4) 
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Ανανιάδης 
Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουµε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16223/30-6-2017 εισήγηση του 
Τµήµατος Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ: Επανακατάρτιση των όρων  του  φανερού  πλειοδοτικού  
διαγωνισµού  για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων όπου υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής 
επιβατών των στάσεων των αστικών συγκοινωνιών, τα οποία ανήκουν 
κατά πλήρη κυριότητα, νοµή  και κατοχή στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος και βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων αυτού, µε σκοπό 
τη διενέργεια εµπορικής διαφήµισης όπως αυτά περιγράφονται στα 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 5769/1-4-2016 και 16996/31-8-2016 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, χρονικής διάρκειας τριών 
(3) ετών . 
  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούµε όπως σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
έχοντας υπόψη σας  : 
 

• Τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1ε του Ν3852/10. 

• τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/06. 

• Τις διατάξεις του  Π.∆. 270/81 περί «καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίηση ή 
εκµίσθωση πραγµάτων  των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις του αρ. 9 του Ν. 3023/2002. 

• Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001. 

• Τις διατάξεις του Ν.1900/1990. 



• Τις διατάξεις του αρ. 11 παρ. 5 Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την παρ. 15 του άρ. 19 του Ν. 4071/2012. 

• Την Κ.Υ.Α. 52138/2003 

• Την ΚΥΑ 61818/2004 

• Την υπ΄αριθµ. 288/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης των στεγάστρων των στάσεων 
αναµονής των αστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, µε δηµοπρασία, µε σκοπό τη 
διενέργεια εµπορικής διαφήµισης»., 

 
 

εισηγηθείτε την έγκριση του  φανερού  πλειοδοτικού  διαγωνισµού  για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων όπου 
υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών 
συγκοινωνιών, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή  και κατοχή στο 
∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων 
αυτού, µε σκοπό τη διενέργεια εµπορικής διαφήµισης όπως αυτά 
περιγράφονται στα υπ΄αριθµ. πρωτ. 5769/1-4-2016 και 16996/31-8-2016 
έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε τους όρους που 
τίθενται υπόψη σας. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 25/2017 Πρακτικό της Επιτροπής.  
 
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε την τροποποίηση 
του άρθρου 9 και την διαµόρφωση του ελαχίστου ορίου προσφοράς στην Α΄ 
ζώνη από 800, 00 € ανά στέγαστρο στα 600,00 €, στη Β΄ ζώνη από 400,00 € 
στα 300,00 €, ενώ στη Γ΄ ζώνη παραµένει στα 150,00 € ανά στέγαστρο. 
Κατόπιν αυτού το σύνολο ετησίως διαµορφώνεται στα 21.150,00 €. 
Αντίστοιχη τροποποίηση επέρχεται στην προβλεπόµενη από το άρθρο 4 παρ. 
11 εγγύηση συµµετοχής που διαµορφώνεται στα 2.115,00 €. Στη συνέχεια ο 
κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
         Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλ/φειας – Χαλκ/νος, αφού έλαβε 
υπ’ όψιν της την εισήγηση του κ. Προέδρου, ως τροποποιήθηκε, και: 
 

• Τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1ε του Ν3852/10. 

• Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/06. 

• Τις διατάξεις του  Π.∆. 270/81 περί «καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίηση ή 
εκµίσθωση πραγµάτων  των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις του αρ. 9 του Ν. 3023/2002. 

• Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001. 

• Τις διατάξεις του Ν.1900/1990. 

• Τις διατάξεις του αρ. 11 παρ. 5 Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την παρ. 15 του άρ. 19 του Ν. 4071/2012. 

• Την Κ.Υ.Α. 52138/2003 

• Την ΚΥΑ 61818/2004 



• Την υπ΄αριθµ. 288/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης των στεγάστρων των στάσεων 
αναµονής των αστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, µε δηµοπρασία, µε σκοπό τη 
διενέργεια εµπορικής διαφήµισης» 

• Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 5769/1-4-2016 και 16996/31-8-2016 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    οµόφωνα 
 
Την έγκριση και κατάρτιση των όρων του  φανερού  πλειοδοτικού  
διαγωνισµού  για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των  χώρων 
όπου υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών των στάσεων των 
αστικών συγκοινωνιών, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή  και 
κατοχή στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και βρίσκονται εντός 
διοικητικών ορίων αυτού, µε σκοπό τη διενέργεια εµπορικής διαφήµισης, 
όπως αυτά περιγράφονται στα υπ΄αριθµ. πρωτ. 5769/1-4-2016 και 16996/31-
8-2016 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, και για 
χρονική διάρκεια τριών (3) ετών µε τους κάτωθι όρους : 
 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Αντικείµενο της δηµοπρασίας αποτελεί η παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης 44 χώρων όπου υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών των 
στάσεων των αστικών συγκοινωνιών, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη 
κυριότητα, νοµή  και κατοχή στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και 
βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων αυτού, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών 
από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – 
παραλαβής, προκειµένου ο ανάδοχος να προβεί στη διενέργεια αποκλειστικά 
και µόνο εµπορικής διαφήµισης καθώς και στη συντήρηση, επισκευή και 
ευπρεπισµό τόσο των στεγάστρων όσο και των διαφηµιστικών µέσων 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία 
αυτών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις ασφαλείας και άνεσης των αναµενόντων 
επιβατών.  
Οι χώροι αυτοί διανέµονται σε ζώνες, ήτοι 28 στη ζώνη Α, 13 στη ζώνη Β και 
3 στη ζώνη Γ, περιγράφονται δε αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Οι διαστάσεις των προς δηµοπρασία στεγάστρων είναι 1,50 µ. (πλάτος) επί 
3,00 µ. (µήκος). Επί του στεγάστρου ανάλογα µε τον τύπο της στάσεως 
αναµονής υπάρχουν µια ή δυο διαφηµιστικές ρακέτες µέγιστων διαστάσαεων 
1,40 µ. (οριζόντια διάσταση) επί 2 µ. (κάθετη διάσταση), Είναι τοποθετηµένες 
υποχρεωτικά στην πλευρά που βρίσκεται  στο  αντίθετο προς την κατεύθυνση 
της κυκλοφορίας άκρου του στεγάστρου. 
 
 
 

Άρθρο 2 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε 
νοµικής µορφής που ασκεί κατ’ επάγγελµα διαφηµιστικές εργασίες, επί δυο 



(2) έτη τουλάχιστον προ της δηµοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από το 
οικείο επιµελητήριο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της 
χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος.  
Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το 
∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ή το ευρύτερο 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 στο γραφείο ∆ηµάρχου, ∆εκελείας 97 Νέα 

Φιλαδέλφεια 3ος όροφος,  ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του αρ. 1 του 

Π.∆. 270/81 που  έχει ορισθεί µε την υπ.αριθµ.  292  /2016 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε φανερές πλειοδοτικές προσφορές την ηµέρα και 

ώρα που θα καθορισθεί αρµοδίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 192 του 

Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 270/81. 

Η  παρούσα  διακήρυξη  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος ,και στην επίσηµη  ιστοσελίδα του ∆ήµου ενώ 
περίληψη αυτής θα  δηµοσιευθεί στη ∆ιαύγεια, σε µία (1) ηµερήσια και σε µία 
(1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα. 
 
 
 

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 έγραφα 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 η υπογραφή από το νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους. 

2. Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ταµιακής 
Υπηρεσίας περί µη οφειλής στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας του 
συµµετέχοντος φυσικού ή νοµικού προσώπου. Προκειµένου για νοµικά 
πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταµιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη µη 
ύπαρξη οφειλής και για το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 
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 όπως αυτά 
προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07 (περί 
συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 
2004/18/ΕΚ (416695). 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 Ν1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι ο 
ενδιαφερόµενος: 

Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα   

Β. γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαµβάνει να τοποθετήσει τις 

διαφηµιστικές επιφάνειες (διαφηµίσεις) σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες 

του ∆ήµου.  

Γ. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 

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 2022 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 ενός έτους της σύµβασης ήτοι 2.115,00 € . 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 στην Ελλάδα 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 ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  



∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»   

Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, οι εγγυήσεις συµµετοχής 

επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγύησης συµµετοχής του 

πλειοδότη . 

12. Ο συµµετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει  αξιόχρεο εγγυητή 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 ως και το 
συµφωνητικό και θα είναι αλληλέγγυα και  σε ολόκληρο υπόχρεος  για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα 
της διαιρέσεως και διζήσεως. Εγγυάται επίσης την εµπρόθεσµη και 
ολοσχερή εξόφληση πάσης αξιώσεως το ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  
κατά το αναδόχου που υφίσταται ή θα δηµιουργηθεί εξ αιτίας ή εξ αφορµής 
της συµβάσεως πλέον τόκων και εξόδων. Το αξιόχρεο του εγγυητή 
εναπόκειται στην κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

13. Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει πλήρη κατάλογο δύο 
τουλάχιστον συµβάσεων µε το συναφές αντικείµενο της διακήρυξης που 
έχει καταρτίσει µε άλλους ∆ηµόσιους, ∆ηµοτικούς και ιδιωτικούς φορείς. 
Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τουλάχιστον δύο βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης αυτών, εκδοθείσες από τους αντίστοιχους ∆ηµόσιους, 
∆ηµοτικούς  και ιδιωτικούς φορείς και εάν του ζητηθεί οφείλει να 
προσκοµίσει νοµίµως επικυρωµένα ακριβή αντίγραφα αυτών. Η 
προσκόµιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε το συναφές 
αντικείµενο της διακήρυξης αποσκοπεί στη διαπίστωση της τεχνογνωσίας 
και της τεχνικής ικανότητας του αναδόχου, ώστε να ανταπεξέλθει µε 
επάρκεια και επιτυχία στις απαιτήσεις της σύµβασης. Τέλος,  ο όρος αυτός 
τίθεται και λόγω του µεγέθους του συµβατικού αντικειµένου (44 εν συνόλω 
στέγαστρα) και της γεωγραφικής διασποράς των στεγάστρων εντός των 
ορίων του ∆ήµου, που απαιτούν την ανάλογη προηγούµενη εµπειρία του 
συµµετέχοντος.  

 

Άρθρο 5    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10%  



του ετήσιου επιτευχθησοµένου  µισθώµατος µε ηµεροµηνία λήξεως ταύτης έξι 

(6) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου σύµβασης.Το ποσό της εγγύησης  καλής 

εκτέλεσης  θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% ετησίως  και καθ΄όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, δια καταθέσεως αντίστοιχης εγγύησης κάθε χρόνο και 

θα έχει ηµεροµηνία λήξεως έξι (6) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της 

σύµβασης . Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον πλειοδότη ανάδοχο.  

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης  των όρων της 

σύµβασης υποχρεούται να καταθέσει και ο εγγυητής ,ποσού ίσου µε το 40% 

του ετήσιου επιτευχθησοµένου µισθώµατος.  Το ποσό της εγγύησης   θα 

προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% ετησίως  και καθ΄όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, δια καταθέσεως αντίστοιχης  εγγύησης κάθε χρόνο και θα έχει 

ηµεροµηνία λήξεως έξι (6) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της σύµβασης . Τα 

όποια έξοδα βαρύνουν τον εγγυητή. 

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 στην Ελλάδα 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 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται άπαντες ως ουσιώδεις και σηµαντικοί, σχετικά µε την κατάπτωση 

ή µη της εγγυήσεως  υπέρ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος θα 

αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του  ∆ηµάρχου. 

Επίσης και για την επιστροφή στους δικαιούχους (πλειοδότη και εγγυητή ) των 



ως άνω εγγυήσεων  θα αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από 

πρόταση του ∆ηµάρχου. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις κατ΄ ουδεµία περίπτωση δύναται να συµψηφισθούν  

προς τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα ή άλλες αξιώσεις του ∆ήµου  κατ ΄αυτού. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης παραµένουν στο ∆ήµο  ατόκως 

µέχρι τη λήξη της σύµβασης και αποδίδονται στους δικαιούχους (πλειοδότη 

και εγγυητή )  µετά την απόδοση της χρήσεως των χώρων των στεγάστρων  

αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών συγκοινωνιών και εφόσον 

έχουν εκπληρωθεί εις το ακέραιο όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της σύµβασης, έχουν πλήρως και ολοσχερώς 

εξοφληθεί όλοι οι λογαριασµοί και δεν υπάρχει περίπτωση κατάπτωσης 

εγγυήσεως για παράβαση των όρων της σύµβασης ή για αξιώσεις του ∆ήµου 

για αποκατάσταση  ζηµιών κ.λ.π. 

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. Προσφορές, που αφορούν µόνο σε µέρος, τµήµα ή ποσοστό των 
παραχωρουµένων για χρήση  χώρων των στεγάστρων , δε θα γίνονται 
δεκτές. 

2. Η διενέργεια της δηµοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του 
αποτελέσµατος και η κατάρτιση της συµβάσεως διέπεται από τις 
διατάξεις του Π.∆. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

3. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά  µε σειρά 
εκφώνησης µε το ονοµατεπώνυµο τους. 

4. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη η υποχρέωση δε 
αυτή πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους λοιπούς και 
βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

5. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν από την οριζόµενη στην 
διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν προσφορές χωρίς διακοπή. 
Μόλις τελειώσει η δηµοπρασία, τα πρακτικά υπογράφονται από τα 
µέλη της επιτροπής τον πλειοδότη και τον εγγυητή του . 

6. Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ουδόλως ευθύνεται και 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  χώρους που θα οφείλεται σε νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα. 

7. Ο πλειοδότης εάν δεν κατοικεί στην περιφέρεια της τέως ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης, πρέπει να δηλώσει προφορικά αντίκλητο, πράγµα που 
θα καταχωρηθεί στα πρακτικά που να µένει στην περιφέρεια της τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και στον οποίο θα κοινοποιηθεί η έγκριση 
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

8. 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 των όρων της  σύµβασης, 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 και που µπορεί να µειωθεί 
µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να 
καταθέσει στο ∆ήµο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε 
πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης  και της σύµβασης ,εις 
τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί και  ότι η παράδοση 
των ανωτέρω προς παραχώρηση χώρων θα γίνει µε σύνταξη  και 
υπογραφή πρωτοκόλλου  παράδοσης  και παραλαβής, του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος µη ευθυνόµενου σε περίπτωση καθ ΄ην 
ήθελε υπάρξει κάποιο εµπόδιο (νοµικό , πραγµατικό κ.λ.π) ως προς 
την παράδοση ή χρησιµοποίηση ή λειτουργία τούτου εξ οιουδήποτε 
λόγου  και αιτίας. 

10. Στη σύµβαση παραχωρήσεως του δικαιώµατος χρήσης των χώρων 
όπου υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών των στάσεων των 
αστικών συγκοινωνιών που θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και του 
τελευταίου πλειοδότου θα αναφέρεται ότι οι αφορώντας εις την άσκηση 
των δικαιωµάτων και εις την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε 
συµβαλλόµενου µέρους που απορρέουν από τη σύµβαση όροι της 
παρούσας απόφασης και της διακήρυξης αποτελούν ενιαίο, αυτονόητο 
και αναπόσπαστο µέρος της συµβάσεως, ακόµη και αν δεν 
συµπεριληφθούν σε αυτήν. 

11. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας απόφασης ως και 
της διακηρύξεως θεωρουµένων απάντων ως ουσιωδών καθώς και η 
καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος συνοµολογούµενη ως 
δυστροπία,εις οιονδήποτε και αν οφείλεται λόγο ή αιτία ως και η 
καθυστερηµένη πέραν από την καθοριζόµενη  χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, παράδοσης των παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων - 
στεγάστρων, εις οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, έχει µεταξύ άλλων 
συνεπειών σαν αποτέλεσµα να καταπέσει η εγγύηση του άρθρου 5, να 
θεωρηθεί λελυµένη η παρούσα σύµβαση, να διαταχθεί η αποβολή του 
αναδόχου εκ των ως άνω  χώρων - στεγάστρων και να καταβληθεί από 
τον ανάδοχο και τον εγγυητή του αποζηµίωση, που θα καθορισθεί  
δικαστικά ,για κάθε ζηµιά που υπέστη,(θετική, αποθετική ζηµιά και 
διαφυγόν κέρδος )εκ της µη εγκαίρου και προσηκούσης αποδόσεως 
των άνω  χώρων -στεγάστρων, ευθυνοµένων αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον σύµφωνα µε τα παραπάνω λεπτοµερώς εκτεθέντα. 

12. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, ο 
ανάδοχος δε δικαιούται µείωση του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο, 
είτε επικαλούµενος ουσιώδη µεταβολή οικονοµικών συνθηκών πάνω 
στις οποίες στηρίχθηκε η προσφορά του είτε λόγω βλαβών ή  ζηµιών 
των προς παραχώρηση  χώρων ,  πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
αποδεδειγµένων. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή µισθώµατος 
ακόµα και αν δεν κάνει χρήση των προς παραχώρηση χώρων- 
στεγάστρων. 



13. Γίνεται ρητή µνεία ότι η παρούσα εξαιρείται της προστασίας τουΝ 
813/78 και του Ν.1229/82 (άρθρο 3 παρ.δ Ν.813/78 ως αντικατεστάθη 
µε το άρθρο 2 του Ν. 1229/82), δεδοµένο ότι ο προς παραχώρηση 
χώρος - στέγαστρα κείται επί κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου 
(κοινόχρηστο πεζοδρόµιο, πράσινο-πλατεία), που ανήκει στο ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει ρητά και 
ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε προστασία , µελλοντικά να 
ισχύσει ενοικιοστασίου ή οποιουδήποτε άλλου προστατευτικού νόµου 
και ειδικότερα ότι παραιτείται από κάθε γενικό ή ειδικό ευεργέτηµα να 
παραµείνει στη θέση πέραν του χρόνου της σύµβασης είτε από 
αναγκαστική παράταση είτε από ανεκτέλεστη εξωστική απόφαση. 

 
Άρθρο 8 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 
 

 Η σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των χώρων όπου 
υφίστανται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών 
συγκοινωνιών, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή  και κατοχή στο 
∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων 
αυτού, µε σκοπό τη διενέργεια  αποκλειστικά και µόνο εµπορικής διαφήµισης 
θα είναι χρονικής διάρκειας τριών (3)  ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και λήγει δε την 
αντίστοιχη µετά τρία (3) έτη  ηµεροµηνία , καθ΄ην ηµεροµηνία ο πλειοδότης 
ανάδοχος υποχρεούται απροφασίστως  και άνευ άλλου τινός να παραδώσει 
ελευθέρα και ακώλυτη τη χρήση απάντων των ως άνω στεγάστρων στάσεων 
αναµονής επιβατών σε άριστη κατάσταση. 
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 3ετή χρόνο διάρκειας 
και θα επιµηκύνουν την διάρκεια ισχύος της σύµβασης  πέραν της 3ετίας από 
την έναρξή της.   
1.  Η βεβαίωση και η είσπραξη του µισθώµατος θα γινεται από το ∆ήµο, 

σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν.∆. 318/69  περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων , όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε µε το Ν. 127/75, το άρθρο 49, του Ν. 1080/80 και το 
άρθρο 61 Ν.1416/84,καθώς και των άρθρων 3 και 4 του από 17-5-59 ∆/τος 
περί οικονοµικής διαχειρίσεως και λογιστικού των ∆ήµων .Πρόστιµα που 
τυχόν επιβληθούν εισπράττονται σαν έσοδα του ∆ήµου. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα 
προκαταβάλει στο ταµείο του ∆ήµου, το συνολικό  ποσό που αντιστοιχεί σε 
µισθώµατα ενός (1)  έτους . Τα υπόλοιπα µισθώµατα θα καταβάλλονται 
εντός πέντε (5) ηµερών από την έναρξη του  κάθε νέου µισθωτικού 
συµβατικού έτους και θα αφορούν όλο το έτος .  

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 ελάχιστο    όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 21.150 € ετησίως για 
το σύνολο των  παραχωρούµενων  χώρων όπου υφίστανται τα στέγαστρα 
αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών συγκοινωνιών  και αναλύεται 
ως εξής: 
 
 

ΖΩΝΗ Α  28 (ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ) 28*600,00= 16.800,00 

ΖΩΝΗ Β  13(ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ) 13*300,00=3.900,00 

ΖΩΝΗ Γ  3(ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ) 3*150=450,00 

ΣΥΝΟΛΟ €  21.150,00 
∆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  προς παραχώρηση και στις 
τρεις ζώνες, σε ετήσια βάση. Το µίσθωµα – αποζηµίωση που θα επιτευχθεί 
κατά το φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό µετά τη συµπλήρωση ενός έτους θα 
προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% ετησίως. Ειδικότερα επί του 
διαµορφωθησοµένου εκάστοτε ετήσιου µισθώµατος θα προστίθεται το εις 
ευρώ προκύπτον ποσοστό της οριζοµένης ως άνω 2% προσαυξήσεως. 

 
Άρθρο 10 

ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 

.Πλέον του µισθώµατος όπως αυτό θα προκύψει από τον πλειοδοτικό 
διαγωνισµό, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει, 
απολογιστικά ανά 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. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα επιβάλλονται από τον ∆ήµο στον πλειοδότη τα νόµιµα 
πρόστιµα όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου 2946/01. 
Συνυπεύθυνος κα συνυπόχρεος µετά του αναδόχου για την καταβολή των 
άνω τελών διαφηµίσεων καθίσταται και ο διαφηµιζόµενος, ο οποίος ευθύνεται 
µετά του αναδόχου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος. 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 2,8 τ.µ., για δε το πλαίσιο που τοποθετείται στην πλάτη του 
στεγάστρου είναι µέχρι 6 τ.µ.  
 
 

Άρθρο 11 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 
1. Για όλους τους παραχωρούµενους  χώρους όπου υφίστανται  τα 

στέγαστρα αναµονής επιβατών των στάσεων των αστικών 
συγκοινωνιών , 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  τοποθέτησης διαφηµιστικών επιφανειών. 
(διαφηµίσεων) 

2. Η τοποθέτηση των διαφηµιστικών επιφανειών (διαφηµίσεων)  θα 
πραγµατοποιηθεί κατά τρόπο µη παρακωλύοντα, αποκλείοντα  η 



δυσχεραίνοντα την κυκλοφορία των τροχοφόρων και των πεζών.Ο 
ανάδοχος θα εγγυηθεί την ακίνδυνη, σύµφωνη µε το νόµο,τις αρχές της 
επιστήµης και τέχνης τοποθέτηση των διαφηµίσεων  στα στέγαστρα των 
στάσεων, φέρει δε ακέραια την ευθύνη για τη µη τήρηση ή πληµµελή 
τήρηση αυτών, του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ρητώς 
απαλλασσοµένου πάσης ευθύνης(αστικής, ποινικής ,φορολογικής 
κ.λ.π.) και έναντι παντός εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας. 

3. Ο ανάδοχος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο εκ της καταστροφής ή 
χειροτερεύσεως των άνω διαφηµιστικών πλαισίων και στεγάστρων ως 
και των χρησιµοποιηθησοµένων υπ΄αυτού υλικών. 

4. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να 
προχωρήσει στην αποµάκρυνση των διαφηµιστικών µέσων ή την 
επανατοποθέτησή τους  σε άλλο χώρο, χωρίς περαιτέρω αξίωση του 
αναδόχου. 

5. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από το ∆ήµο ούτε 
µείωση του µισθώµατος για τυχόν µη απόδοση των εξόδων και αµοιβών 
του για διαφηµίσεις  εν γένει πελατών του για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία,  έστω και για  λόγους ανωτέρας βίας.  

6. Ο ∆ήµος  Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος δεν ευθύνεται έναντι του 
τελευταίου πλειοδότου για την πραγµατική και νοµική κατάσταση των 
ως άνω  χώρων  που υφίστανται τα στέγαστρα των στάσεων των 
αστικών συγκοινωνιών το δικαίωµα χρήσης των οποίων παραχωρείται, 
για την οποία κατάσταση τεκµαίρεται ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση, 
ούτως άλλωστε δεν ευθύνεται ο ∆ήµος για  την ύπαρξη οιασδήποτε 
δουλεία ή εργασίας επ΄αυτών ούτε συνεπώς υποχρεούται για το λόγο 
αυτό σε επιστροφή ή µείωση της αποζηµιώσεως ούτε στην λύσης της 
σύµβασης.  

7. Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος διατηρεί το δικαίωµα εποπτείας και 
ελέγχου δια των αρµοδίων υπαλλήλων του, οι οποίοι θα ελέγχουν  το 
έγκαιρο ή  µη της εκτελέσεως της σύµβασης, τη συµµόρφωση του 
αναδόχου προς οποιονδήποτε όρο της παρούσης, οι οποίοι  
θεωρούνται άπαντες και χωρίς εξαίρεση ουσιώδεις. Τυχόν συνέπεια 
αµελούς ή  πληµµελούς εκτελέσεως των εντεταγµένων οργάνων ή 
κατ΄ανοχή αυτών παράβαση των όρων της παρούσης ή της 
υπογραφησοµένης σύµβασης εκ µέρους του αναδόχου, ουδόλως 
δεσµεύει το ∆ήµο ούτε δηµιουργεί κανένα δικαίωµα υπέρ του αναδόχου, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά  όλων των όρων της παρούσης ως και 
της  υπογραφησοµένης σύµβασης , οι οποίοι όροι ορίζονται όλοι   ως 
ουσιώδεις, παρέχουν δε το δικαίωµα στο ∆ήµο να καταγγείλει τη 
σύµβαση µε  αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.Οµοίως η εξ 
οιουδήποτε λόγου και αιτίας τυχόν µη έγκαιρη  άσκηση των 
δικαιωµάτων  του ∆ήµου ως και η τυχόν παροχή προθεσµίας στον 
ανάδοχο να τακτοποιήσει υποχρεώσεις του έναντι στο ∆ήµο ουδόλως 
σηµαίνει ούτε υποδηλώνει παραίτηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας -  
Χαλκηδόνος από τα δικαιώµατά του , ούτε δηµιουργεί κανένα δικαίωµα 
υπέρ του αναδόχου και του εγγυητού του, εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοιπά όλων των όρων της απόφασης αυτής ως και της σύµβασης. 

8. Με απόφαση του ∆ηµάρχου συστήνεται Τριµελής Επιτροπή Εφαρµογής 
για τη διαχείρισης της υπογραφησοµένης σύµβασης, απαρτιζόµενη από 
έναν(1) υπάλληλο της Τεχνικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφεια – 
Χαλκηδόνος , έναν (1)υπάλληλο του  Τµήµατος Εσόδων και έναν (1) 
∆ηµοτικό Σύµβουλο ως πρόεδρο αυτής. Ευθύνη της επιτροπής 
αποτελεί ο Έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσης καθώς και 



της σύµβασης ως και των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν 
από την παρούσα καθώς και από την υπογραφησοµένη σύµβαση ως 
και η εν γένει διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Στις 
υποχρεώσεις της επιτροπής εµπίπτουν:  

• H υποβολή εξαµηνιαίων εκθέσεων προς το ∆ήµο και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την πλήρη, συνεχή και αδιάλειπτη συµµόρφωση 
του αναδόχου προς όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη διακήρυξη και τη σύµβαση. 

• Η έγγραφη σύσταση συµµόρφωσης προς τον ανάδοχο σε 
περίπτωση παρεκκλίσεως ή καθυστέρησης εφαρµογής των δια 
της συµβάσεως συµφωνηθέντων όρων και υποχρεώσεων αυτού. 

• Η έγγραφη και αιτιολογηµένη εισήγηση προς το ∆ήµαρχο και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταγγελία της σύµβασης και την 
κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, εφόσον συντρέχουν οι προς 
τούτο λόγοι. 

9. Τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή αλλαγές στη σύµβαση µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν κοινή συναινέσει, έπειτα από απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

Άρθρο 12 
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 
 
1. Η τοποθέτηση των διαφηµιστικών επιφανειών επί  των στεγάστρων θα 

γίνει αποκλειστικά µε φροντίδα , προσωπικό, έξοδα ,υλικά, έξοδα 
µεταφοράς, δαπάνες, ευθύνη  του αναδόχου, πρέπει δε αυτά να πληρούν 
απόλυτα τις προϋποθέσεις, ιδιότητες και εν γένει προδιαγραφές που ορίζει 
ο Ν. 2946/01 και οι κατ  εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις 
όπως κάθε φορά ισχύουν , απαγορευοµένης  της τοποθετήσεως , 
µεταθέσεως  κλπ αυτών σε άλλους χώρους. Εξάλλου η τοποθέτηση των 
διαφηµιστικών επιφανειών θα γίνεται µετά από προηγούµενη υπόδειξη της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και 
υπό την επίβλεψη αυτής. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης δικαιούται εφόσον στα στέγαστρα υπάρχουν  
αυθαίρετες διαφηµιστικές επιφάνειες να τις αφαιρέσει µε δική του φροντίδα, 
προσωπικό, δαπάνη, έξοδα  χωρίς καµία απολύτως υποχρέωση  ∆ήµου 
για την αφαίρεση, µεταφορά ή καταστροφή τους. 

3. Ο τελευταίος πλειοδότης  αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης, 
επισκευής και καθαριότητας όλων των στεγάστρων , των διαφηµιστικών  
πλαισίων και των διαφηµιστικών επιφανειών µε δικές του δαπάνες .Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει αυτός, επιβάλλοντας 
τη δαπάνη εργασιών  εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη. Η µη 
συντήρηση ή η ελλιπής καθαριότητα των ανωτέρω, αποτελεί σπουδαίο 
λόγο καταγγελίας της σύµβασης από το ∆ήµο. 

4. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του 
παραχωρούµενου χώρου και του περιβάλλοντος κοινόχρηστου δηµοτικού 
χώρου, διαφορετικά ευθύνεται εις χρηµατική αποζηµίωση για φθορές ή 
βλάβες που έγιναν από τον ίδιο ή το προσωπικό του, µε εξαίρεση βέβαια 
αυτών που προέρχονται από τη συνήθη χρήση. Επίσης είναι 
υποχρεωµένος να διατηρεί τον παραχωρούµενο χώρο   ως και τον πέριξ 
κοινόχρηστο χώρο καθαρό και να τον χρησιµοποιεί µε τρόπο που δε θίγει 
την αισθητική του χώρου, την ασφάλεια και αρχιτεκτονική όψη το χώρου. 



Επιπλέον υποχρεούται  να διατηρεί την κατοχή των  παραχωρούµενων  
χώρων, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όρια αυτών και γενικά να προστατεύει 
αυτούς από παντός είδους καταπάτηση, άλλως ευθύνεται εις αποζηµίωση 
του ∆ήµου.  

5. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη και τις διαφηµιστικές επιφάνειες  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 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. Ο ανάδοχος φέρνει ακεραίως τον κίνδυνο εκ της καταστροφής ή 
χειροτερεύσεως των στεγάστρων, διαφηµιστικών πλαισίων και 
διαφηµιστικών επιφανειών ως και των χρησιµοποιηθησοµένων υλικών. 

8. 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. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται άµεσα και πλήρως µε τις 
υποδείξεις του ∆ήµου σχετικά µε τον τρόπο τοποθέτησης των 
διαφηµιστικών επιφανειών. 

10. Απαγορεύεται  η διαφήµιση εκτός των προκαθορισµένων πλαισίων των 
στεγάστρων και η προβολή διαφηµίσεων ή µηνυµάτων που προσβάλλουν 
τη  δηµόσια αιδώ ή είναι αντίθετα στα χρηστά ήθη. 

11. Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης απαγορεύεται στον ανάδοχο να 
ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση η µεταρρύθµιση των προς 
παραχώρηση χώρων  όπου βρίσκονται τα στέγαστρα αναµονής επιβατών 
των στάσεων αστικών συγκοινωνιών άνευ της προηγούµενης εγγράφου 
συναινέσεως της ∆ηµοτικής Αρχή, χορηγουµένης αποκλειστικά και µόνο 
δια σχετικής αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που 
επέλθει τροποποίηση ή µεταρρύθµιση άνευ εγκρίσεως, αυτή παραµένει εις 
όφελος του ∆ήµου ,άνευ ουδενός δικαιώµατος του αναδόχου να αξιώσει 
αποζηµίωση. Κατά πάσα περίπτωση ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει , την 
δαπάναις του αναδόχου, επαναφορά των πραγµάτων εις την προτέραν 
αυτών κατάσταση. 

12. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αφαιρέσει, κατάσχει, αποξηλώσει χωρίς 
τη συναίνεση του ∆ήµου , οποιοδήποτε από τα τοποθετηµένα 
διαφηµιστικά µέσα, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και γενικώς παραιτείται 



από τέτοιο δικαίωµα. Εάν ο ανάδοχος αφαιρέσει χωρίς τη συναίνεση του 
∆ήµου, τοποθετηµένο διαφηµιστικό µέσο και δεν αντικαταστήσει αυτό µε 
άλλο ίδιο µέσο µέσα σε χρονικό διάστηµα  10 ηµερών, υποχρεούται στη 
πληρωµή ποσού 50 € ηµερησίως για κάθε αφαιρεθέν από αυτό 
διαφηµιστικό µέσο ως ποινική ρήτρα και εύλογη αποζηµίωση χωρίς να 
αποκλείεται και κάθε άλλη αποζηµίωση του ∆ήµου. 

13.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για  
ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία των 
πεζοδροµίων. Ο ανάδοχος 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.  

14. Απαγορεύεται να τοποθετηθούν και να αποθηκευθούν µέσα στους ως 
προς παραχώρηση χώρους  εύφλεκτες ύλες και κάθε τι που θα µπορούσε 
να προκαλέσει ζηµιά εις αυτούς καθώς και στον πέριξ χώρο.  

15. Ο ανάδοχος πρέπει εντός  δέκα  (10)ηµερών από την υπογραφή του 
συµφωνητικού να ασφαλίσει µε δικά του χρήµατα, στο όνοµα και υπέρ του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και σε ασφαλιστική εταιρεία της 
εκλογής του, τους προς παραχώρηση χώρους και στέγαστρα από κάθε 
κίνδυνο πυρκαγιάς για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης µε το 
παραπάνω ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση 
έναντι  του ∆ήµου καταβολής αποζηµίωσης δια παν εκ της λειτουργίας των 
παραχωρούµενων χώρων ή εξ αφορµής αυτής ως και δια τα τυχηρά, 
ατύχηµα ή ζηµία που ήθελε τυχόν  συµβεί προς οιονδήποτε,  προς τους 
ως άνω   χώρους   και στέγαστρα ή άλλες ή το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος, απαλλασσοµένου του ∆ήµου πάσης ευθύνης και 
υποχρέωσης έναντι παντός. Το δε ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο ανάδοχος 
πρέπει να το καταθέσει αµελλητί στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 

 
 

Άρθρο 13 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 
Απαγορεύεται : 
α)η σιωπηρά παράταση ή ανανέωση του χρόνου της σύµβασης και επ΄ ουδενί 
λόγω δύναται να θεωρηθεί ως τοιαύτη ή εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας τυχόν 
παραµονή του αναδόχου εις τη χρήση αυτών µετά τη λήξη της σύµβασης,  
β) εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση των παραχωρούµενων χώρων από τον 
τελευταίο πλειοδότη (ανάδοχο) εις τρίτον µε ή χωρίς αντάλλαγµα 
απαγορεύεται απολύτως Η διάθεση των διαφηµιστικών µέσων σε 
διαφηµιζόµενους πελάτες και διαφηµιστικές εταιρείες δεν νοείται 
υπεκµίσθωση. 
γ)η πρόσληψη συνεταίρου ή  η µε  οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ή 
µεταβολή της χρήση, πλην την εις την παρούσα απόφαση οριζοµένης 
τοιαύτης. 
Επιτρέπεται ρητά η παράταση της µίσθωσης για ένα έτος, υπό τους αυτούς 
όρους της διακήρυξης, κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 

 
 
 

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 αλλά και σε περίπτωση που απαγορευθεί από οποιαδήποτε αρχή 
η τοποθέτηση διαφηµίσεων ή η χρήση ενός ή περισσοτέρων διαφηµιστικών 
χώρων  και σε περίπτωση  κατά την οποία µετά από απόφαση το ∆ήµου ή 
άλλης αρχής χωρίς την ευθύνη του αναδόχου, κάποιος παραχωρούµενος 
χώρος αφαιρεθεί τότε επιστρέφεται ή συµψηφίζεται  µε µελλοντικά µισθώµατα 
η αναλογία καταβληθέντος κατά περίπτωση µισθώµατος µόνο για τη θέση 
αυτή χωρίς να έχει ο µισθωτής οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, ενώ παράλληλα 
καταβάλλει του ποσό του µισθώµατος που αντιστοιχεί σε όλες τις υπόλοιπες 
θέσεις. 
 

 
Άρθρο 15 

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Τα δικαιώµατα του κήρυκα, η χαρτοσήµανση και τυχόν λοιπά έξοδα 
δηµοσιότητας της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δηµοπρασίας, βαρύνουν 
τον τελευταίο πλειοδότη. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης θα 
προσκοµισθούν και θα κατατεθούν την ηµέρα του διαγωνισµού ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του αρ. 1 του Π.∆. 270/81 

 
 

Άρθρο  16 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται απευθείας από το ∆ήµαρχο εάν δεν 
παρουσιαστεί  πλειοδότης και β) µετά από απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Όταν η Οικονοµική Επιτροπή κρίνει ασύµφορο το µίσθωµα που 
προτείνεται από τον τελευταίο πλειοδότη η βρει κάποιο σφάλµα κατά τη 
διενέργεια της ∆ηµοπρασίας. 

• Όταν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας δεν εγκριθεί από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

• Όταν κατά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης 
και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά  ή ο τελευταίος 
πλειοδότης δεν έχει αξιόχρεο εγγυητή καθώς και όταν µε την εγκριτική 
της Προϊστάµενης Αρχής και την κοινοποίηση αυτής στον τελευταίο 
πλειοδότη, δεν έλθει ο ίδιος µε τον εγγυητή του στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα ενώπιον του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή της 
µισθωτηρίου συµβάσεως σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακηρύξεως.  
 

Στην περίπτωση 3 της παραγράφου β  η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε 
βάρος το τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και ως ελάχιστο όριο 
προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώνεται στο όνοµά του και µπορεί 
να µειωθεί µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Εάν η  δηµοπρασία επαναληφθεί γίνεται γνωστή µε περίληψη διακήρυξης που 
δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δηµοπρασία 
σύµφωνα µε το Π∆ 270/81.  

 
 
 



Άρθρο 17 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο από τότε που θα κοινοποιηθεί στον 
τελευταίο πλειοδότη η απόφαση της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, υποχρεούται να προσέλθει 
µαζί µε τον αξιόχρεο εγγυητή του για την υπογραφή του οικείου 
συµφωνητικού και προσκοµίζοντας: 
 

• Εγγυήσεις καλής  εκτέλεσης (αναδόχου και εγγυητή) 

• 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  διακήρυξης και της σύµβασης, παραιτούµενος από το 
ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 
 Άρθρο 18 

Α∆ΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
Ο ∆ήµος για όλη την διάρκεια της σύµβασης θα χορηγεί όλες τις απαραίτητες 
άδειες για την τοποθέτηση των διαφηµιστικών επιφανειών (διαφηµίσεων) , 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 προβολής υπαίθριας 
διαφήµισης. 

Άρθρο 19 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µόλις λήξη ή λυθεί από 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία η σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος 
χρήσης των χώρων απροφασίστως και άνευ άλλου τινός και άνευ 
οχλήσεως,  να παραδώσει στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
πάραυτα ελεύθερα και ακώλυτη τη χρήση των παραχωρούµενων  
χώρων  -στεγάστρων τα οποία  ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, 
νοµή  και κατοχή του  ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
απαλλαγµένων από τα διαφηµιστικά µηνύµατα, δυναµένου να διαθέτει  
ταύτα περαιτέρω ελεύθερα και  κατά το δοκούν, χωρίς ο ανάδοχος  να 
αξιώσει αποζηµίωση ή να ασκήσει ή να προβάλλει κάποια απαίτηση 
κατά του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σχετικά µε αυτά εξ 
οιουδήποτε λόγου και αιτίας.  

2. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του αναδόχου, ο ∆ήµος 
δικαιούται πάραυτα και άνευ ουδεµίας προειδοποιήσεως ή οχλήσεως 
προς τον ανάδοχο και εξουσιοδοτηµένος προς τούτο από τον ανάδοχο, 
µε την υπογραφή της σχετικής υπογραφησοµένης σύµβασης, να προβεί 
στην αφαίρεση των διαφηµιστικών επιφανειών (διαφηµίσεων) που 
υπάρχουν στα ως άνω στέγαστρα, άνευ ουδενός δικαιώµατος του 
αναδόχου προς αποζηµίωση κλπ. , επιβάλλεται δε εις τον ανάδοχο δια 
αποφάσεως του ∆ηµάρχου εξουσιοδοτηµένου  προς τούτου δια της 
παρούσης, πλην των αναλογούντων τελών δια την καθ΄υπέρβασιν του 
συµβατικού χρόνου παραχωρήσεως και χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του  Ν.1080/80  και του Ν. 2946/01, του άρθρου 7 παρ. 
2 του Ν∆ 319/69 ως άνευ αδείας της αρχής χρησιµοποιών τους 



κοινόχρηστους χώρους, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει άνευ 
άλλου τινός εις βάρος του αναδόχου και υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής 
ρήτρας και ευλόγου αποζηµιώσεως. 

3. Επίσης πέραν και ανεξάρτητα των άνω τελών και προστίµου για 
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου ως και της κατάπτωσης της 
εγγυήσεως,ο ανάδοχος ευθύνεται σωρευτικά  και εις αποζηµίωση για 
την αποκατάσταση πάσης ζηµίας, την οποία υπέστη ή ήθελε υποστεί ο 
∆ήµος ως και αποζηµίωση για κάθε ποσό, το οποίο δεν εισέπραξε ή 
απώλεσε ο ∆ήµος συνέπεια της µη εγκαίρου και προσηκούσης 
αποδόσεως της χρήσης παραχωρούµενων χώρων, άλλως λόγω  
αυθαιρέτου, αντισυµβατικής και παρανόµου παραµονής του εις αυτούς. 
Ρητώς γίνεται δεκτό ότι τυχόν υπέρβασις του χρόνου λήξεως ή λύσεως 
της συµβάσεως δε δύναται σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ούτε ως 
παράταση του χρόνου διάρκειας αυτής ούτε ως ανανέωση αυτής.    

 
 
 

Άρθρο 20 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ 

 
Ο ∆ήµος θα έχει τη δυνατότητα τέσσερις (4) εβδοµάδες το χρόνο να κάνει 
χρήση µέρους των υπ.αριθµ. 1, 10, 34 (σύµφωνα µε το παράρτηµα Α της 
παρούσης) στεγάστρων 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. 
 

 
Άρθρο 21 

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 
(αναδόχου και εγγυητή). 

 
 
 

Άρθρο 22. 
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.  
 
 

 
                                                 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ 

αα διεύθυνση πλαίσιο ζώνη Στάση  

 ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ             
1 Ελ. Βενιζέλου (έναντι 146)          1 Α Παλαιό Τέρµα  
2 ∆εκελείας 221          2 Β Εργατικές πολυκατοικίες  
3 ∆εκελείας 164          2 Β Εργατικές πολυκατοικίες 
4 ∆εκελείας 201          2 Β Φάρος  
5 ∆εκελείας (έναντι 201)          2 Β Φάρος 
6 ∆εκελείας (έναντι Πλ. Κολοκοτρώνη)          2 Α Κοµπαρσιτα  
7 ∆εκελείας  (Πλ. Κολοκοτρώνη)          2 Α Κοµπαρσιτα  
8 ∆εκελείας  (Πλ. Κολοκοτρώνη)          2 Α Στέγαστρο Ταξί 
9 ∆εκελείας ( έναντι 145)          2 Β Κόµβος Ν. Φιλαδέλφειας 
10 ∆εκελείας 137          1 Β Άλσος  
11 Πίνδου 31          1 Α Αστυνοµία 
12 Πίνδου 10          1 Α Αστυνοµία 
13 Πίνδου  55          1 Α Μαδυτος 
14 Πίνδου 38           1 Α Μαδυτος 
15 Πίνδου  (προς Φιλαδέλφεια)          1 Α Γέφυρα 
16 Πίνδου  (προς Αχαρνες )          1 Α Γέφυρα 
17 Κολοκοτρώνη 36          1 Γ Αγ. Μυροφόρων  
18 Πίνδου (Άγιος Κοσµάς )          1 Α Άγιος Κοσµάς  
19 Πίνδου(Άγιος Κοσµάς )          1 Α Άγιος Κοσµάς  
20 ∆ηµοτικό κοιµητήριο           2 Β Νεκροταφείο 
21 Θεµ. Σοφούλη  21          2 Α Νεκροταφείο  
22 Θεµ. Σοφούλη 52           2 Α Παλαιό Τέρµα 
23 Θεµ. Σοφούλη 67          2 Α Παλαιό Τέρµα 
24 Αναξαγόρα 35          2 Β Αναξαγόρα 
25 Θεσσαλονίκης 103-105          2 Β Κόµβος Ν. Φιλαδέλφειας  
26 Θεσσαλονίκης (Σχολεία )          2 Β Κόµβος Ν. Φιλαδέλφειας 
27 Πατριάρχου Κωνσταντίνου 8-10          1 Β Κόµβος Ν. Φιλαδέλφειας  
28 Πατριάρχου Κωνσταντίνου (έναντι 8-10)          1 Β Κόµβος Ν. Φιλαδέλφειας  
29 Πατριάρχου Κωνσταντίνου           1 Β Σχολή Αστυνοµίας 
30 ∆εκελείας και Φωκών          1 Α Τροχονόµος 
31 ∆εκελείας και Κιλικείας          2 Α Τροχονόµος 
32 ∆εκελείας         1 Α Αλσος 
33 Πλατεία Πατριάρχου (Εµπορική)         2 Α Πλ.Πατριάρχου 
 ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ          2   
34 ∆εκελείας 53          3 Α Κανακη 
35 ∆εκελείας 38-40          1 Α Ηρώδειο 
36 ∆εκελείας 29          1 Α Ηρώδειο 
37 ∆εκελείας 7          1 Α Σιντριβάνι 
38 ∆εκελείας 2          1 Α Σιντριβάνι 
39 Αχαρνών  (Σχολεία)          1 Α  
40 Αχαρνών 467          1 Α Σχολεία 
41 Αχαρνών 474          1 Α Κόµβος Αχαρνών  
42 Μακρυγιάννη 57          1 Α  
43 Κωστή Παλαµά 21          1 Γ Γέφυρα 
44 Κωστή Παλαµά (έναντι 21)          2 Γ Γέφυρα  

 



ΖΩΝΗ Α 28 

ΖΩΝΗ Β 13 

ΖΩΝΗ Γ 3 

 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  162/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εµµανολία 

 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :      
 

1. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

                 3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
                 4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα       
7. Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 
8.Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
 

 
 
 
 
 
 


