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Ο Γήμαπσορ Αγιάρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. ηελ ππ’ αξηζκ.132/2020 (ΑΓΑ:ΦΗΓΛΧ6Η-ΖΛΕ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα 

«Καθορισμός τώρων τοποθέτησης διαυημιστικών πλαισίων» θαη  ηελ ππ’ αξηζκ. 78.2020 (ΑΓΑ: 

6ΝΚ7Χ6Η-9ΞΒ) απόθαζε δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο κε ζέκα  «Έγκριση Κανονισμού σπαίθριας 

διαυήμισης Γήμοσ Αγιάς» 

2. ηελ ππ΄άξηζκ. 16/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Καζνξηζκόο όξσλ 

δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο’ 

 

διακηπύζζει θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζία κίζζσζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ 

πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.132/2020 (ΑΓΑ:ΦΗΓΛΧ6Η-ΖΛΕ) απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Καθορισμός τώρων τοποθέτησης διαυημιστικών πλαισίων» θαη  ηελ ππ’ 

αξηζκ. 78.2020 (ΑΓΑ: 6ΝΚ7Χ6Η-9ΞΒ) απόθαζε δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο κε ζέκα  «Έγκριση 

Κανονισμού σπαίθριας διαυήμισης Γήμοσ Αγιάς», σο εμήο: 

 

 

    

      Άπθπο 1 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ  Δ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ  ΥΧΡΟΤ 

πλνιηθά νρηώ (8) ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ ηύπνπ ΡΑΚΔΣΑ  ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο κε κέγηζην ζπλνιηθό ύςνο 270cm (δηάζηαζε Βάζεο + Γηάζηαζε Δλεκεξσηηθνύ Πιαηζίνπ, όπσο 

εγθξίζεθε θαη από ην πκβνύιην  Αξρηηεθηνληθήο κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξάμε 84/5-8-2020 ηεο 8εο 

πλεδξίαζεο). Οη ηύπνη ησλ πηλαθίδσλ ζα ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 

46526/2020 (ΦΔΚ 3049/22.07.20 ηεύρνο Β’) «Ρύζκηζε όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο» θαη ε ηνπνζέηεζε απηώλ θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 78.2020 (ΑΓΑ: 

6ΝΚ7Χ6Η-9ΞΒ) κε ζέκα  Έγθξηζε Καλνληζκνύ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο Γήκνπ Αγηάο. 

Ζ δηαθήκηζε ζα επηηξέπεηαη θαη ζηηο δπν όςεηο ηνπ αλσηέξσ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ.  

πγθεθξηκέλα νη ζέζεηο αθνξνύλ: 1. Πιαηεία Αγηάο  - Αξρή Πεδνδξόκνπ, 2. Γηαζηαύξσζε Αγηάο  - 

Μεηαμνρσξίνπ, 3.Γηαζηαύξσζε Αγηάο –Αγηνθάκπνπ, ΓΔ Μειηβνίαο (παξαιία ζην ζεκείν ηνπ πεξηπηέξνπ) 

4. Κέληξν Βειίθαο, 5. ΚΔΠ Βειίθαο, 6. Πεγέο Κόθθηλνπ Νεξνύ, 7. Ληκάλη Αγηνθάκπνπ, 8. Ληκάλη ηνκίνπ , 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄άξηζκ.132/2020 απόθαζε Γ πεξί Καζνξηζκνύ ρώξσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ 

πιαηζίσλ (ΑΓΑ:ΦΗΓΛΧ6Η-ΖΛ2). 

 

 

Άπθπο 2 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό πξόζσπν ή εηαηξεία νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο πνπ αζθεί θαη’ 

επάγγεικα δηαθεκηζηηθέο εξγαζίεο ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη από ην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηνπο όξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ηεο Κνηλόηεηαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 

Απνθιείνληαη από ηνλ δηαγσληζκό όινη όζνη έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη από ην Γήκν Αγηάο ή ην Διιεληθό 

Γεκόζην γηα  ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο. 

 



Άπθπο 3 

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ κ΄ ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ζ δεκνπξαζία  ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 

ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.),ηνπ Π.Γ. 270/1981 βάζε ησλ όξσλ πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 

72 παξ. 1  ηνπ  Ν. 3852/2010) 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο  8 ΜΑΡΣΗΟΤ 2021 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 12:30κκ έσο 13:30κκ 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηε Υξπζαιίδα,  ελώπησλ  ηεο Δπηηξνπήο  Γηελέξγεηαο  

Γεκνπξαζίαο ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 186 / 2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ε πεξίπησζε  κε πξαγκαηνπνίεζεο  ή νινθιήξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, απηή ζα 

επαλαιεθζεί ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν  ηελ 12 ΜΑΡΣΗΟΤ 2021 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΖ όπσο 

πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 270/1981. Ζ δεκνπξαζία  κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη  πέξαλ  

ηεο  νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο.  

Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζηώλ, ε απόθαζε  ηεο  νπνίαο  θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο  ησλ  πιεηνδνηώλ  αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε  πιεηνδνηνύληα, ε 

δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζε απηνύο πνπ αθνινπζνύλ θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξέπεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο 

πξνηνύ λα αξρίζεη ν δηαγσληζκόο αθνύ  παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, 

δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ζαλ λα κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξόκελνπ  λα  ζπκκεηάζρεη  

ζηε  δεκνπξαζία, επεηδή  δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα  πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά 

ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη  εθ΄ απινύ ράξηνπ. 

  Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη  από ηελ Δπηηξνπή  δηελέξγεηαο ηεο  

δεκνπξαζίαο  θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή  απηνύ. Αλ  θάπνηνο από απηνύο είλαη 

αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη αληί απηνύ άιινο, βάζεη εηδηθνύ  λόκηκνπ πιεξεμνύζηνπ ή δύν πξόζσπα εθ ησλ 

παξηζηακέλσλ  θαηά  ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο  θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην πξαθηηθό ηεο 

δεκνπξαζίαο όηη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ.  

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζα δεκνζηεπζεί ζε κία 

ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηά ηεο κε ρξέσζε ζηνλ  αλάδνρν 

ηα έμνδα απηήο. Αλαιπηηθή δηαθήξπμε απηήο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζηα θαηά 

ηόπνπο δεκνηηθά θαηαζηήκαηα αλά ΓΔ, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγηάο 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαζώο θαη ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Γήκν Αγηάο θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο(αξκόδηνο ππάιιεινο: 

ΑΓΛΑΗΑ ΟΦΛΗΟΤ ζην ηει. 2494350126).  

Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηε  δηαθήξπμε απηή ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα από ην Π.Γ 270/81 

πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθκίζζσζεο πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαζώο θαη από ηηο 

πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Ν.4257/2014(ΦΔΚ 43 Α΄ 14-4-2014) θαη από ηελ ππ’ άξηζκ. 

78.2020 απόθαζε Γ κε ζέκα  Έγθξηζε Καλνληζκνύ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο Γήκνπ Αγηάο (ΑΓΑ: 6ΝΚ7Χ6Η-

9ΞΒ). 

 

Άπθπο 4 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηνί ζηελ δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 

1. Έγγξαθε δήισζε ζπκκεηνρήο κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 

πξόζσπα, απαηηείηαη ππνγξαθή απηήο από ην λόκηκν εθπξόζσπν. 

2. Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν Αγηάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θπζηθνύ ή 

λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα, ε 



βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεη ηε κε ύπαξμε νθεηιήο θαη γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν 

ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό όηη έρεη εθπιεξώζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο 

λόκνπο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή νηθείαο επαγγεικαηηθήο νξγαλώζεσο, κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό θαη ε άζθεζε επαγγέικαηνο, ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

6. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, κε ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη όηη ν 

ελδηαθεξόκελνο δελ ηειεί ζε πηώρεπζε θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε θεξύμεσο ζε πηώρεπζε ή 

παύζεσο πιεξσκώλ, όηη δελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε, ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππό πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό, ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία 

έθδνζεο απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, νύηε έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα 

κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

7. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή εθόζνλ απηό δελ είλαη δπλαηό, ηζνδύλακν 

έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

εθδόζεσο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/07 

(πεξί ζπληνληζκνύ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ –νδεγ. 2004/18/ΔΚ (416695). 

Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα, ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ απαηηείηαη γηα ην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ γηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ε ππνρξέσζε 

ζπκκόξθσζεο κε ηνλ παξαπάλσ όξν βαξύλεη ηνπο Οκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ. θαη ησλ αζηηθώλ εηαίξσλ, γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ  Δ.Π.Δ. θαη γηα ηηο Α.Δ. ηνλ Πξόεδξν, ηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν . 

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο: 

Α. έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, 

Β. γλσξίδεη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη αλαιακβάλεη λα ηνπνζεηήζεη ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ζε ζπλελλόεζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

9. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηώλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ, κε όιεο ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό όηη ε εηαηξεία δελ έρεη ιπζεί, ή θαηαγγειζεί, ή ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε πηζησηώλ.  

10. Δγγπεηηθή επηζηνιή. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ oξηδόκελνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο (δει. ηνπ 640,00€) θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο ηεο ζύκβαζεο, ήηνη 

#64,00# €. ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΠΑΗΘΡΗΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ». 

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο 

δηθαηνύρνπο, πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ πιεηνδόηε. 

1. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ Ν .1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ησλ παξαξηεκάησλ απηήο. Δπηπιένλ, ν εγγπεηήο θαιείηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηνπ 

ζην Γήκν, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Ο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο, επζύο κεηά ην πέξαο απηήο θαη ζα είλαη αιιειέγγπα θαη  ζε νιόθιεξν ππόρξενο, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ εγγπεηή 

επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε. 

 

Άπθπο 5 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ο πλειοδόηηρ ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 

«ζπκκεηνρήο», κε αληίζηνηρε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ποζού ίζος με ηο 10% ηος 

μιζθώμαηορ ενόρ έηοςρ πνπ επηηεύρζεθε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο  ζα απνδνζεί ζηνλ πιεηνδόηε, κεηά ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ζην αθέξαην ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη . 



Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο βεβαηώλεηαη είηε κε γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, είηε κε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Α΄ 

ηάμεσο, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο θξάηνπο– κέινπο ηεο Δ.Δ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε θεξύζζεηαη έθπησηνο ν κηζζσηήο  κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην 

άξζξν 17 ηνπ παξόληνο. 

 

Άπθπο 6 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΔΓΚΡΙΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Πξνζθνξέο, πνπ αθνξνύλ κόλν ζε κέξνο, ηκήκα ή πνζνζηό ησλ παξαρσξεκέλσλ γηα ρξήζε 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, δε ζα γίλνληαη δεθηέο. 

2. Ζ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ε θαηαθύξσζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε θαηάξηηζε ηεο 

ζπκβάζεσο, δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

3. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα ή αμίσζε απνδεκίσζεο, ιόγσ κε εγθξίζεσο 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ή από δηνηθεηηθή αξρή, ή ιόγσ 

θαζπζηεξήζεσο εγθαηαζηάζεώο ηνπ ζηνπο παξαρσξεκέλνπο θαηά ρξήζε θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο, πνπ 

ζα νθείιεηαη ζε λνκηθό ή πξαγκαηηθό ειάηησκα. 

4. Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη, ζπλνδεπκέλνο από ηνλ εγγπεηή ηνπ, κέζα ζε δηάζηεκα 

δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην 

ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό. ε απηό ζα νξίδεηαη όηη ν εγγπεηήο εγγπάηαη, απεξηόξηζηα θαη ζε νιόθιεξν, ηελ 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ηόζν ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, όζν θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ή 

επέθηαζεο απηήο. Έπεηηα από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε ζύκβαζε 

ζεσξείηαη νξηζηηθά θαηαξηηζζείζα (άξζξν 3 παξ. 2
Α 

(ε) Π.Γ. 270/81). ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο 

ηνπ πιεηνδόηε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν Γήκνο Αγηάο απνθηά ην δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε, ελώ ν πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη 

έθπησηνο. Ζ θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγηάο, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη 

ελεξγείηαη επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. Οη 

ηειεπηαίνη ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο επί ην έιαηηνλ  δηαθνξάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο, από ηεο πξνεγνπκέλεο. Καηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία, ην 

ειάρηζηνλ όξην ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην ύςνο ηνπ πνζνύ, πνπ θαηαθπξώζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ηεο πξνεγνπκέλεο δεκνπξαζίαο. 

 

Άπθπο 7 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΧΜΑΣΧΝ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ηεο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ νξίδεηαη ηπιεηήρ  (3 έηη) θαη ζα αξρίδεη 

από ηελ επόκελε εκέξα ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πιεηνδόηε, ή ηεο 

παξειεύζεσο απξάθηνπ ηνπ 10εκέξνπ ηνπ ΠΓ 270/1981. Ο πιεηνδόηεο βαξύλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Από ηελ εκέξα δε απηή, αξρίδνπλ όιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πιεηνδόηε. Σν κίζζσκα γηα ηα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Οξίδεηαη επίζεο, όηη ηα ηπρόλ ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαζηνιήο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνεθινγηθώλ πεξηόδσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηνλ Ν. 1491/1984, ζα αλαζηέιινπλ ηελ ξνή ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη ζα πξνζηίζεληαη ζηνλ ζπκβαηηθό 3εηή ρξόλν δηάξθεηαο θαη ζα επηκεθύλνπλ ηελ 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο,  πέξαλ ηεο 3εηίαο από ηελ έλαξμή ηεο. 

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζα πξνθαηαβάιεη έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ 

κηζζώκαηνο ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε κηζζώκαηα ελόο (1) έηνπο. Σα 

κηζζώκαηα ησλ ππνινίπσλ εηώλ ζα θαηαβάιινληαη ζε ηζόπνζεο εξαμηνιαίερ δόζεηο έσο ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε ηνπ 1
νπ

 κήλα θάζε εμακήλνπ.  

2. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ θαη ησλ ηπρόλ ηειώλ δηαθήκηζεο, πέξα από ηελ 

επηβνιή ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ, έπεηηα κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαηαγγέιιεηαη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε θαη θεξύζζεηαη έθπησηνο ν κηζζσηήο  κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 



πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 22 ηνπ παξόληνο. Ζ είζπξαμε ησλ νθεηιώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 

3. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία από ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ ή άιιεο αξρήο, θάπνηνο παξαρσξνύκελνο 

ρώξνο αθαηξεζεί ηόηε επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη κε κειινληηθά κηζζώκαηα,  ε αλαινγία  

θαηαβιεζέληνο θαηά πεξίπησζε κηζζώκαηνο  κόλν γηα ηελ ζέζε απηή, ρσξίο λα έρεη ν κηζζσηήο 

νπνηαλδήπνηε άιιε απαίηεζε, ελώ παξάιιεια θαηαβάιιεη ην πνζόλ ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

όιεο ηηο ππόινηπεο ζέζεηο. 

 

Άπθπο 8 

ΚΑΣΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ - 

ΣΔΛΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

 

Χο θαηώηαην όξην πξνζθνξάο, νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 80,00€  εηεζίσο αλά δηαθεκηζηηθό πιαίζην θαη ήηνη 

ζπλνιηθά 640,00 €. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία ζα θαηαζθεπάζεη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη ζα αμηνπνηεί ηε κηα 

πιεπξά απηώλ. Ζ άιιε πιεπξά ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιαηζίνπ, ζα αμηνπνηείηαη από ην Γήκν Αγηάο γηα ηελ 

παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη επηζθέπηεο (ράξηεο, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ρξήζηκα 

ηειέθσλα θιπ) ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλνο ν πιεηνδόηεο λα ηα αλαιάβεη θαη λα ηα πινπνηήζεη.  

 

 

Άπθπο 9 

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ 

 

1. Οη ρώξνη έρνπλ θαζνξηζζεί  από ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ απόθαζε 132/2020 απόθαζε Γ πεξί 

Καζνξηζκνύ ρώξσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ (ΑΓΑ:ΦΗΓΛΧ6Η-ΖΛΕ),  Πξνεγνπκέλσο, 

έρνπλ εγθξηζεί γηα ηνλ ηύπν από ην πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο . 

2. Αλ ζπληξέρεη ζνβαξόο ιόγνο, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε άιιν ρώξν, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ, άιισο 

ζα απνκαθξύλεη ν ίδηνο ηα δηαθεκηζηηθά κέζα κε δαπάλε ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε κεηαθνξά γίλεηαη ρσξίο θακία επζύλε ηνπ Γήκνπ. 

3. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη, θαηάζρεη, 

απνμειώζεη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ, νπνηνδήπνηε από ηα ηνπνζεηεκέλα ζηέγαζηξα – πύξγνπο, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη γεληθώο παξαηηείηαη από  ηέηνην δηθαίσκα.  

4. Ζ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ επηθαλείαο κεγαιύηεξεο ηεο εγθξηζείζαο γηα ηα δηαθ/θα κέζα, εθηόο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ από ηνπο λόκνπο, ζα επηθέξεη ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 

5. ηα ζηέγαζηξα κε δηαθεκηζηηθό πιαίζην ηύπνπ ξαθέηαο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε 20 κέηξσλ από θσηεηλό ζεκαηνδόηε, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί δηαθήκηζε κε 

ρξώκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεκαηνδόηεζε θαη ηα ελ ιόγσ ζηέγαζηξα, δελ ζα είλαη θσηεηλά. 

6. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νρηώ (8) λέσλ ζηεγάζηξσλ, δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 (ΚΟΚ) ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ. 

9. Ο Γήκνο Αγηάο θαηέρεη ην δηθαίσκα αύμεζεο ησλ πξνο εθκίζζσζε παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ, δίρσο λα 

απαηηείηαη ζπλαίλεζε ηνπ πιεηνδόηε γηα ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθώλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ, νη νπνίνη δελ 

ζα απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο. 

10. Σξνπνπνηήζεηο, επεθηάζεηο ή αιιαγέο ζηε ζύκβαζε κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θνηλή ζπλαηλέζεη, 

έπεηηα από απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

Άπθπο 10 

ΔΤΘΤΝΗ ΥΡΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΦΑΛΙΗ 

 

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαζαξηόηεηαο θαη ζπληήξεζεο όισλ ησλ 

ηνπνζεηεκέλσλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Ζ θαηάζηαζε ησλ 

ζέζεσλ  όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα, ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε. 

2. Ζ κε ζπληήξεζε ή ε ειιηπήο θαζαξηόηεηα ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ζπνπδαίν ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο από ην Γήκν. 



3. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη, εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ, ηα θαηεζηξακκέλα δηαθεκηζηηθά κέζα θαη λα απνθαζηζηά, εληόο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, όιεο ηηο δεκηέο επί ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ ώζηε λα 

δηαηεξείηαη ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πέξα ησλ ηεζζάξσλ ή είθνζη 

εκεξώλ, αληίζηνηρα, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 20 €, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

4. Ο Γήκνο Αγηάο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία πξνθιεζεί ζηα δηαθεκηζηηθά 

από θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηξίηα πξόζσπα, ε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. ε πεξίπησζε θζνξάο ή δεκίαο ησλ 

ζηεγάζηξσλ ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ηεο ηδίαο πνηόηεηαο θαη 

πξνδηαγξαθώλ, βαξπλόκελνο απνθιεηζηηθά κε θάζε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γη’ απηό θαη ρσξίο λα 

απαιιάζζεηαη από ηελ θαηαβνιή κηζζώκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ έθαλε ρξήζε. 

5. Ο Γήκνο Αγηάο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ επηθάιπςε ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ από ηξίηνπο κε 

βαθή, αθίζεο θ.ιπ. νύηε θαη ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη απηά. Ο πιεηνδόηεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζύλε πξνζηαζίαο ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ επί ησλ νπνίσλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα, δειαδή ππνρξενύηαη λα πξνζηαηεύεη ηνπο παξαρσξεκέλνπο θαηά ρξήζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο, από θάζε θαηαπάηεζε ή απζαίξεηε επέκβαζε ηξίησλ.  

6. Δάλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ δηαηήξεζε όισλ ησλ 

δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ θαζαξώλ, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη αλαιόγσο, επηβάιινληαο ηελ δαπάλε 

ησλ εξγαζηώλ εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε-κηζζσηή. 

7. Ζ δηαθεκηζηηθή ξαθέηα πξέπεη λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ επσλπκία ηνπ πιεηνδόηε, ή ηεο 

εκπνξηθήο εηαηξείαο εθκεηάιιεπζεο. 

8. Ο πιεηνδόηεο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπ ήδε ηνπνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ ιόγσ ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ,  αλαιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζε λέα ζέζε, πνπ ζα 

θαζνξίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην.   

9. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη κόλνλ απηόο, έρεη ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε πνπ ζα πξνθύςεη από 

αηπρήκαηα ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζεί, όπσο θαη γηα όζεο δεκίεο πξνθιεζνύλ ζε βάξνο ηξίησλ 

από ηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νθείιεη λα έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε, θαη’ ειάρηζην: 

 Ππξόο από νπνηαδήπνηε αηηία. 

 Αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο. 

Αληίγξαθα ησλ αζθαιηζηεξίσλ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ έγγξαθσλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Γήκν. 

Οη απνδεκηώζεηο, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδύλνπ, ζα θαηαβάιινληαη από ηνπο αζθαιηζηέο 

θαηεπζείαλ ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο δεκησζέληεο ηξίηνπο, δίρσο εηδνπνίεζε ή άιιε δηαηύπσζε θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη ακέζσο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο. 

10. Δίθνζη κέξεο πξηλ από ηε ιήμε θάζε αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ, ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη 

ζην Γήκν ην έγγξαθν ηεο αλαλέσζεο θαη αληίγξαθν ηεο απόδεημεο εμόθιεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

 

Άπθπο 11 

ΠΑΡΑΣΑΗ - ΤΠΔΚΜΙΘΧΗ 

 

1. Ζ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο επηηξέπεηαη ξεηά κε ζπλαίλεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ & θαηόπηλ 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ όξσλ εθκίζζσζεο θαη ηπρόλ 

αλαπξνζαξκνγέο απηώλ ζε θάζε παξάηαζε απηήο  

2. Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε ησλ παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από ηνλ αλάδνρν ζε ηξίην, κε 

ή  ρσξίο αληάιιαγκα. 

 

Άπθπο 12 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

 

Γηα θάζε κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ ηζρύνληνο ζήκεξα λνκνζεηηθνύ θαζεζηώηνο πνπ δηέπεη ηελ παξνύζα 

απόθαζε θαη ηελ ζύκβαζε πνπ πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί, ν Γήκνο Αγηάο δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο εθηόο από ηελ επηζηξνθή ησλ πξνθαηαβιεζέλησλ κηζζσκάησλ θαη ηειώλ δηαθήκηζεο σο 

«αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ». 

 

Άπθπο 13 

ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 



 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ηεο αξρηθήο θαη αλ ηπρόλ γίλεη επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία, ζα 

πιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άπθπο  14 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Ζ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλήθνπλ ζηελ ειεύζεξε 

θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Ο Γήκνο δελ έρεη θακία απνιύησο επζύλε γηα απνδεκίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά, όπσο θαη γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο απηώλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηόηεηα αλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο πνπ ζα επηηεπρζεί δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθό γηα ην Γήκν, λα κελ ηελ εγθξίλεη,  νπόηε ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί. 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηξόπν γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/81. 

 

Άπθπο 15 

ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

 

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε 

εληόο (10) εκεξώλ, από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο : 

 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

 Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πησρεύζεσο θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο πησρεύζεσο 

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ ππνγξάθνληα ηελ ζύκβαζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

 Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 

 Πιήξε ζηνηρεία ηνπ εγγπεηή  

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εγγπεηή όηη ζα είλαη αιιειέγγπα θαη  ζε νιόθιεξν ππόρξενο  γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξαηηνύκελνο από ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο όηη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαηέζεζε ηελ πξνβιεπόκελε, από 

ηνλ 10
ν
 όξν ηεο δηαθήξπμεο, πξνθαηαβνιή ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. 

 

Άπθπο 16 

ΑΓΔΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

 

Ο Γήκνο γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα ρνξεγεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ρξήζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ άδεηα άιισλ 

αξρώλ όπνπ απηέο πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν Γήκνο ζα 

ρνξεγεί ζηνλ αλάδνρν άδεηα εγθαηάζηαζεο. 

 

Άπθπο 17 

ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Οη  παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5, 7, 9, 10, 11  επηθέξνπλ ηελ έθπησζε ηνπ αλάδνρνπ, κε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε ζπλέπεηεο : 

 Σελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

 Σελ θαηάπησζε, ππέξ ηνπ Γήκνπ, ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

 Ο πιεηνδόηεο ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζύκβαζε πξν ηεο ιήμεο ηεο , κεηά από δηθή ηνπ 

θαηαγγειία, ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ έμη (6) κελώλ, πιένλ ησλ θαηαβιεζέλησλ 

από ηελ γελνκέλε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην 

δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ λα επηδηώμεη θαη άιιε απνδεκίσζε. 

Δηδηθόηεξα, όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 αλαθέξεηαη: ε θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

κηζζσκάησλ θαη ησλ ηειώλ δηαθήκηζεο,  πέξα από ηελ επηβνιή ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ 



θαη κεηά από έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ,  κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαηαγγέιιεηαη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε 

θαη θεξύζζεηαη έθπησηνο ν κηζζσηήο  κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ άξζξν. Ζ 

είζπξαμε ησλ νθεηιώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 

 

 

Άπθπο 18 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ. 

 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ή δηέλεμε πξνθύςεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζύκβαζεο, αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηα νπνία θαη ζα απνθαίλνληαη ηειεζηδίθσο. 

Οπνηνδήπνηε δήηεκα  εξκελείαο ηεο παξνύζαο απόθαζεο ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ εθκίζζσζεο, ή άιιν 

δήηεκα πξνθύςεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ζα δηεπθξηλίδεηαη θαη ζα ιύεηαη ακεηάθιεηα από 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ελώπηνλ ηεο νπνίαο δηελεξγείηαη ε δεκνπξαζία. 

 

               ΑΓΙΑ, 19/02/2021 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ 

 

ΑΝΣΧΝΗ Ν. ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ 


