
                    

           «ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ» 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

                                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.  2284/28-6-2017                                                                                                           

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: 27/6/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2017 

Θέµα: Προκήρυξη ∆ιαγωνισµών και των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας εκµίσθωσης κοινόχρηστων 
χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης σε διαφηµιστικά πλαίσια - οθόνες (χάρτες) και 
διαφηµιστικά πλαίσια σε στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών στον ενιαίο δήµο Κηφισιάς της 
Εταιρείας «ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε.». 

 

Στην Κηφισιά σήµερα την 27η Ιουνίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 6.00 µ.µ. και επί της οδού Φραγκοπούλου 
αριθ. 26 συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ ΑΕ». 

Κατά τη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα εξής τακτικά µέλη: 
1) Αστερίου Πολυξένη 
2) Αγγελίδης ∆ηµήτριος 
3) Ασφής Κύρος 
4) Πατρικάκος Γρηγόριος 
5) Λιανόπουλος Τάκης 
6) Καπάτσος Ιωάννης 
7) Κουτσουρίδης Ιωάννης 

 

∆εν παραβρέθηκε από τα τακτικά µέλη ο κ. Ιωάννης Παντελεάκης 

Η Πρόεδρος προτείνει στο ∆.Σ. την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµών και των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας 
εκµίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης σε διαφηµιστικά πλαίσια - οθόνες 
(χάρτες) και διαφηµιστικά πλαίσια σε στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών στον ενιαίο δήµο Κηφισιάς, 
της Εταιρείας «ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ ΑΕ». Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου αποφασίζει 
οµόφωνα την προκήρυξη ∆ιαγωνισµών και των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας εκµίσθωσης κοινόχρηστων 
χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης σε διαφηµιστικά πλαίσια - οθόνες (χάρτες) και διαφηµιστικά 
πλαίσια σε στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσία οδών στον ενιαίο δήµο Κηφισιάς, σύµφωνα µε τους κατωτέρω 
όρους.  Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί τουλάχιστον (10) δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευση, µε 
φροντίδα της Προέδρου της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ, της παρούσας διακήρυξης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ και του ∆ήµου Κηφισιάς, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας Μένανδρος ΑΕ και του ∆ήµου Κηφισιάς και η περίληψή της θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον (10) 
δέκα ηµέρες πριν από την διενέργεια της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Π.∆. 270/81. 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε.» 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 
 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε.)  

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, των άρθρων 192 παρ. 1 και 199 παρ. 2 του Ν. 
3463/06 και 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 των Ν. 
2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, ΚΥΑ 61818/04, Ν. 1900/90, Ν. 2696//99, προκηρύσσει «φανερό πλειοδοτικό 
διαγωνισµό για την εκµίσθωση 240 κοινοχρήστων χώρων, όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα 
µέσα προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων» µε τους παρακάτω όρους : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η εκµίσθωση 240 κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι περιγράφονται 
στο συνηµµένο Παράρτηµα Α και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, όπου πρόκειται 
να τοποθετηθούν σύγχρονα µέσα προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

Άρθρο 1. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

1. 20 κοινόχρηστοι χώροι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς, 
στους οποίους θα τοποθετηθούν πλαίσια - οθόνες που θα προβάλουν ΧΑΡΤΕΣ του ∆ήµου Κηφισιάς 
και θα απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου όπου ευρίσκεται το εκάστοτε πλαίσιο. Οι 
διαστάσεις του κάθε πλαισίου θα είναι 2,00µ. x 1,30µ. 

2. 220 κοινόχρηστοι χώροι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας σε στύλους µε 
πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών, στους οποίους στύλους µπορούν να τοποθετηθούν παράλληλα και ίσων 
διαστάσεων διαφηµιστικές πινακίδες διαστάσεων 40 x 55εκ. και θα τηρείται µεταξύ αυτών και των 
πινακίδων ονοµατοθεσίας των οδών τόση απόσταση, ούτως ώστε να µην προκαλείται σύγχυση στους 
χρήστες οδών, οδηγών και πεζών.  

        Επίσης οι διαφηµιστικές πινακίδες θα είναι οµοιόµορφες, καλαίσθητες, θα τελούν σε αρµονία µε την εν 
γένει φυσιογνωµία της Κηφισιάς και δείγµα τους θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
πριν από την τοποθέτησή τους. Όλα τα ανωτέρω µέσα θα ακολουθούν τις εκ του Νόµου προβλεπόµενες 
προδιαγραφές, η δε προβολή διαφήµισης επ’ αυτών θα ακολουθεί τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, όπως ισχύει. 

 

Σε περίπτωση κατάργησης κάποιου των προαναφεροµένων πλαισίων - οθονών ή στύλων µε πινακίδες 
ονοµατοθεσίας, ή αποµάκρυνσης των εγκατεστηµένων σε αυτά διαφηµιστικών πλαισίων, λόγω Νοµοθετικής 
απαγορεύσεως, η µισθώτρια υποχρεούται στην άµεση αποµάκρυνση των πλαισίων - οθονών ή στύλων µε 
πινακίδες ονοµατοθεσίας, που είχε εγκαταστήσει, καθώς και των σε αυτά διαφηµιστικών πλαισίων, 
περιοριζόµενου ανάλογα και του εφ’ εξής της αποµάκρυνσης καταβαλλοµένου για το συγκεκριµένο µίσθιο 
κοινόχρηστο χώρο ετησίου µισθώµατος, ισχύουσας, κατά τα λοιπά, στο ακέραιο, η σχετική σύµβαση και οι εξ 
αυτής υποχρεώσεις της µισθώτριας. 

 



Άρθρο 2. 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής που εδρεύει στην 
Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ε.Ο.Χ., ή κοινοπραξίες των ανωτέρω.  

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση που έχουν συνάψει µε το 
∆ήµο Κηφισιάς (µε οποιαδήποτε δηµοτική ενότητα, δηλαδή των πρώην ∆ήµων Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και 
Εκάλης) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών προ της δηµοσίευσης της παρούσης ή έχουν οφειλές 
οιουδήποτε είδους και για ποσό άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ προς το ∆ήµο Κηφισιάς (σε οποιαδήποτε 
δηµοτική ενότητα, πρώην ∆ήµοι Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης) είτε οι ίδιοι, είτε µέσω εταιρειών, στις 
οποίες είτε είναι µέλη της διοικήσεώς τους ή νόµιµοι εκπρόσωποί τους, είτε κατέχουν, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, ποσοστό συµµετοχής ίσο ή µεγαλύτερο του 30%, των µετοχών, των µεριδίων ή µερίδων κλπ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο ενδιαφερόµενοι που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήµεροι, δεν έχουν πτωχεύσει και δεν έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης ή διαδικασία που προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήµατα των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και διαθέτουν τη χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα να εκτελέσουν προσηκόντως τη σύµβαση και να καταβάλουν το συνολικό κατώτατο µίσθωµα.  

Επισηµαίνεται ότι ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, 
ο οποίος θα υπογράψει τη σύµβαση και θα εγγυηθεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον µισθωτή την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 3. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Ιουλίου 2017  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ µε φανερές πλειοδοτικές προσφορές. Τόπος της 
δηµοπρασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ, στην οδό Φραγκοπούλου 26, στην Κηφισιά. 
 

Τεύχη δηµοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από την 
εταιρεία Μένανδρος ΑΕ, οδός Φραγκοπούλου αρ. 26 στην Κηφισιά, τηλ. 210/625.07.31, FAX 210/6253885 και 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail : menandros@kifissia.gr. 

 
  

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, νόµιµα επικυρωµένη (από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή). 

 
Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να γίνουν δεκτοί στην δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσουν µε ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφεροµένου και του εγγυητή [όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, τόπο και χρονολογία 
γεννήσεως, πλήρη στοιχεία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αριθµός, έτος εκδόσεως και αρχή 
εκδόσεως), διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθµός, περιοχή, Τ.Κ.), διεύθυνση εργασίας (οδός, αριθµός, 
περιοχή, Τ.Κ.), τηλέφωνα επικοινωνίας (τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό), αριθµό τηλεοµοιοτυπίας  
 
 



(fax) και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail), στοιχεία ιστοσελίδας, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, επωνυµία εταιρείας, 
διακριτικό τίτλο, έδρα εταιρείας (οδός, αριθµός, περιοχή, Τ.Κ.), πλήρη στοιχεία, κατά τα ανωτέρω, όλων 
των εκτελεστικών µελών της διοικήσεως και του νοµίµου εκπροσώπου]. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, 
απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, ο οποίος είναι είτε ο νόµιµος 
εκπρόσωπος, είτε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

2. Βεβαίωση της ∆/νσης Ταµειακής περί µη οφειλής στο ∆ήµο Κηφισιάς (σε οποιαδήποτε δηµοτική ενότητα, 
πρώην ∆ήµοι Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης) και στην εταιρεία Μένανδρος ΑΕ ∆ηµοτική 
Επιχείρηση, του συµµετέχοντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθώς και των µελών του νοµικού 
προσώπου. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταµειακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη µη 
ύπαρξη οφειλής και για το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριµένα, προκειµένου για ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα, η υποχρέωση συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Οµόρρυθµους εταίρους 
και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους ∆ιαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις 
Α.Ε. τον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους και αν τις ιδιότητες αυτές 
πληρούν περισσότερα πρόσωπα, για όλα τα πρόσωπα, που έχουν κάποιες ή κάποια εκ των ιδιοτήτων αυτών. 

3. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τους νόµους 
της χώρας εγκατάστασής του (φορολογική ενηµερότητα). 

4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας εγκατάστασής του (ασφαλιστική ενηµερότητα). 

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 τουλάχιστον έτη πριν την 
δηµοπρασία σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας εγκατάστασής του. 

6. Πιστοποιητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου ή αντίστοιχης αλλοδαπής Αρχής, µε το οποίο επιβεβαιώνεται 
ότι ο ενδιαφερόµενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεµεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση 
ή παύσεως πληρωµών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό 
συµβιβασµό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε έχει υπαχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα 
(συνδιαλλαγή, εξυγίανση, εκκαθάριση κλπ), ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Σε περίπτωση που από το κράτος 
µέλος της έδρας του ενδιαφερόµενου δεν εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται 
να προσκοµίσει σχετική ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου. 

7. Για τα νοµικά πρόσωπα: πιστοποιητικό µεταβολών κατά περίπτωση από την αρµόδια αρχή µε υπόδειξη του 
ιστοτόπου της µερίδας του Νοµικό προσώπου στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ και αντίγραφο καταστατικού 
και εγγράφου σηµερινής εκπροσωπήσεως.  

8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου ή εφόσον αυτό δεν 
είναι δυνατό (για τους αλλοδαπούς), 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 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/24/EE). Προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου απαιτείται για το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 
Συγκεκριµένα, προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα η υποχρέωση συµµόρφωσης µε τον παραπάνω 
όρο βαρύνει τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, 
το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/και το νόµιµο εκπρόσωπό τους και αν τις ιδιότητες αυτές πληρούν 
περισσότερα πρόσωπα, για όλα τα πρόσωπα, που έχουν κάποιες ή κάποια εκ των ιδιοτήτων αυτών. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, 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 σε λειτουργική κατάσταση τα νέα µέσα 
σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Γ. τα στοιχεία, που προσκοµίζει είναι αληθή και σε ισχύ. 

10. Έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµίµου εκπροσώπου που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό ή που εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο για την υπογραφή της (ενδεικτικά: κωδικοποιηµένο 
καταστατικό της εταιρείας, πρακτικό ∆Σ, ΦΕΚ διορισµού ∆Σ κλπ).  
 
 



11. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα. Όλα τα πρακτικά ∆Σ πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών της εταιρείας 
που αφορούν και να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του επικυρούντος το ακριβές του αντιγράφου.  
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 και αποδεικνύεται 
η αδυναµία αυτή από δηµόσιο έγγραφο, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφεροµένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή οιασδήποτε 
άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους της Ε.Ε.. Σε κράτη - µέλη, όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου ή άλλης αρχής ή 
υπεύθυνη δήλωση. Η αρµόδια αρχή ή ο συµβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό, που βεβαιώνει τη 
γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως. Η γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της 
υπευθύνου δηλώσεως αποδεικνύεται από πιστοποιητικό συµβολαιογράφου ή αρµόδιας αρχής. 

12. Εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του στη 
διακήρυξη οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για τη συνολική διάρκεια της σύµβασης ήτοι 
3.204 €. Αυτή θα βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε 
εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισµένης ελληνικής Τράπεζας πρώτης τάξεως ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας πρώτης τάξεως 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 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»  
Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται στους 
δικαιούχους, πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη, η οποία θα επιστραφεί µε την υπογραφή της 
σύµβασης. 

13. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν την χρηµατοοικονοµική τους δυνατότητα, µε την προσκόµιση 
των επισήµων οικονοµικών τους στοιχείων (ισολογισµοί, ισοζύγια κλπ), που αφορούν στις χρήσεις των δύο 
τελευταίων ετών, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του εγγυητή. Επισηµαίνεται ότι η 
χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης θα 
αποδεικνύεται εφόσον κατά τις οικονοµικές χρήσεις των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισµού ο διαγωνιζόµενος έχει, ανά έτος, κύκλο εργασιών ανώτερο του συνολικού κατώτατου 
µισθώµατος (Γενικό Σύνολο), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 κατωτέρω, ή από οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο (π.χ. βεβαιώσεις τραπεζών) που αποδεικνύει ότι έχει τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα να 
εκτελέσει προσηκόντως τη σύµβαση και να καταβάλει το συνολικό κατώτατο µίσθωµα. Το αξιόχρεο του 
εγγυητή θα ελεγχθεί µε βάση έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν ότι θα είναι στην οικονοµική θέση να 
καταβάλει το συνολικό κατώτατο µίσθωµα σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν τηρήσει τις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις προς την Εκµισθώτρια. 
 
 

Άρθρο 5. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ισχύος τουλάχιστον ίση µε τη συνολική διάρκεια της σύµβασης πλέον ενός 
µήνα και ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του Συνολικού Μισθώµατος (Γενικό Σύνολο), που 
επιτεύχθηκε, οπότε και επιστρέφονται οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πλειοδότη. 

 
Η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει, εν όλω ή εν µέρει, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του 
µισθωτή από τη σύµβαση µίσθωσης. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής εν όλω ή έν µέρει και υπό την προϋπόθεση ότι η σύµβαση 
εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, ο µισθωτής οφείλει να την αντικαταστήσει, κατά το µέρος που η εγγυητική 
κατέπεσε. 
 

Η εγγυητική επιστολή θα αποδοθεί στον πλειοδότη, µετά την λήξη της σύµβασης και εφόσον έχει εκπληρώσει 
στο ακέραιο το σύνολο των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, είτε µε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Ελληνικής Τράπεζας πρώτης τάξεως ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας πρώτης τάξεως κράτους- µέλους της Ε.Ε. συντεταγµένη κατά τον τύπο, που ισχύει 
για το ∆ηµόσιο. Θα είναι σε πρώτη ζήτηση και θα περιέχει παραίτηση του εγγυητή από τις ενστάσεις διαίρεσης 
και διζήσεως κατά τις εφαρµοστέες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
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 και ειδικά εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπό τους. 

• Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆.Σ. ή άλλο νόµιµα και ειδικά 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, ΟΕ και EE εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο 
µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

• 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 εταιρείας ή κοινοπραξίας 
ή συµµετοχή στο ∆.Σ. Α.Ε. ή ιδιότητα διαχειριστή ή οµόρρυθµου εταίρου συµµετέχουσας εταιρίας. 

 

Άρθρο 7. 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Προσφορές που αφορούν µόνο σε µέρος, τµήµα ή ποσοστό των παραχωρουµένων για χρήση κοινοχρήστων 

χώρων, δεν 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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ. 

3. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα ή αξίωση αποζηµίωσης λόγω µη εγκρίσεως των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από διοικητική αρχή ή λόγω καθυστερήσεως 
εγκαταστάσεώς του στους παραχωρούµενους κατά χρήση κοινοχρήστους χώρους, που θα οφείλεται σε 
νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα. 

4. Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόµενος από τον εγγυητή του, µέσα σε διάστηµα δέκα 
(10) ηµερολογιακών ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ, 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 πλειοδότης 
κηρύσσεται έκπτωτος της σύµβασης και οι κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ της εταιρείας 
Μένανδρος ΑΕ ως ποινική ρήτρα, 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.  

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 8. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚATΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

 
Η διάρκεια της εκµίσθωσης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων ορίζεται τριετής (3 έτη) και θα αρχίζει τρεις 
µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ και του 
πλειοδότη. 

 
Από την ηµέρα δε αυτή αρχίζουν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις του πλειοδότη, ανεξαρτήτως της 
ολοκληρώσεως της τοποθετήσεως των µέσων, που βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.  
 

Η σιωπηρή παράταση της διάρκειας της σχετικής σύµβασης αποκλείεται. Τυχόν συνέχιση της χρήσης των 
ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων από τον µισθωτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή 
παράταση ή αναµίσθωση.  

1. Τα µισθώµατα θα προκαταβάλλονται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις εντός του 1ου δεκαηµέρου κάθε µηνός. 
2. Η καθυστέρηση της καταβολής των µισθωµάτων και των τελών, πέρα από την επιβολή των νοµίµων 

προσαυξήσεων και προστίµων και µετά από έγγραφη ειδοποίησή του, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καταγγέλλεται η µισθωτική σύµβαση και κηρύσσεται έκπτωτος ο µισθωτής µε 
όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 22 του παρόντος. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία από υπαιτιότητα του ∆ήµου ή άλλης αρχής, κάποιος παραχωρούµενος 
χώρος αφαιρεθεί, τότε 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 - 

ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται  

Α) Για τα διαφηµιστικά µέσα πλαίσια-οθόνες που θα προβάλουν ΧΑΡΤΕΣ, το ποσόν των 528 € ετησίως ανά 
πλαίσιο-οθόνη (χάρτη) και συνολικώς το ποσό των 10.560 € ετησίως για όλα τα πλαίσια - οθόνες (χάρτες) (20 
πλαίσια-οθόνες Χ 528€ ανά πλαίσιο-οθόνη ετησίως) και συνολικώς, για όλα τα πλαίσια - οθόνες (χάρτες) καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συµβάσεως (3ετής) το ποσό των 31.680 € (20 πλαίσια-οθόνες Χ 528€ ανά πλαίσιο-οθόνη 
ετησίως = 10.560€ για όλα τα πλαίσια - οθόνες (χάρτες) ετησίως για Χ 3 έτη η διάρκεια της συµβάσεως).  

Β) Για τις διαφηµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών το 
ποσόν των 45 € ετησίως ανά διαφηµιστική πινακίδα σε κάθε στύλο ονοµατοθεσίας οδού και συνολικώς το 
ποσό των 9.900 € ετησίως για όλες τις διαφηµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους στύλους 
ονοµατοθεσίας οδών (220 διαφηµιστικές πινακίδες Χ 45 € ανά διαφηµιστική πινακίδα ετησίως), και 
συνολικώς, για όλες τις διαφηµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους στύλους ονοµατοθεσίας οδών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως (3ετής) το ποσό των 29.700€ (220 διαφηµιστικές πινακίδες Χ 45€ ανά 
διαφηµιστική πινακίδα ετησίως = 9.900€ για όλες τις διαφηµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους 220 
στύλους ετησίως Χ 3 έτη η διάρκεια της συµβάσεως). 

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι: 
  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
3ΕΤΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΧΑΡΤΕΣ 20 528 € 10.560 € 31.680 € 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
Ο∆ΩΝ 

220 45 € 9.900€ 29.700€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      240 20.460€ 61.380€ 
 
Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 24%, ο οποίος βαρύνει τον µισθωτή. 
 



∆εν γίνεται αποδεκτή προσφορά για µέρος των ανωτέρω και η κατατιθέµενη προσφορά θα περιέχει ξεχωριστά 
το ετήσιο προσφερόµενο µίσθωµα α) ανά πλαίσιο-οθόνη (χάρτη), το συνολικό ετήσιο προσφερόµενο µίσθωµα 
για όλα τα πλαίσια-οθόνες (χάρτες), και το συνολικό προσφερόµενο µίσθωµα για όλα τα πλαίσια-οθόνες 
(χάρτες) για όλη τη διάρκεια της συµβάσεως (3ετής), β) ανά διαφηµιστική πινακίδα σε κάθε στύλο µε πινακίδα 
ονοµατοθεσίας οδού, το συνολικό ετήσιο προσφερόµενο και το συνολικό για όλες τις οδούς για όλη τη 
διάρκεια της συµβάσεως (3ετής) και γ) το συνολικό ετήσιο προσφερόµενο µίσθωµα για όλα τα µέσα και το 
συνολικό προσφερόµενο µίσθωµα για όλα τα µέσα για όλη τη διάρκεια της συµβάσεως (3ετής). 
 

Εκτός του µηνιαίου µισθώµατος, όπως αυτό θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό, ο τελευταίος 
πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο ∆ήµο Κηφισιάς το τέλος διαφήµισης, όπως αυτό καθορίζεται µε 
τους Νόµους 1900/90 και 2880/2001, τις σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσης, καθώς και κάθε άλλη τυχόν µελλοντικώς επιβληθείσα επιβάρυνση. Το 
µίσθωµα δεν επηρεάζεται στο παραµικρό από οποιαδήποτε άλλη τυχόν µελλοντικώς επιβληθησοµένη 
επιβάρυνση. 

 
Άρθρο 10. 

ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

Πλέον του µισθώµατος, για τις πραγµατοποιούµενες διαφηµίσεις θα καταβάλλονται, απολογιστικά, ανά 
µισθωτικό τρίµηνο, προς το ∆ήµο Κηφισιάς από τον πλειοδότη - ανάδοχο, τα τέλη διαφηµίσεων, που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων και από τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και µετά από έλεγχο, που θα πραγµατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Κηφισιάς ή της εταιρείας 
Μένανδρος ΑΕ. Ο πλειοδότης - ανάδοχος µπορεί να αµφισβητήσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, εγγράφως 
και αιτιολογηµένως. Η αντίρρηση θα κρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς, µετά από 
ακρόαση εκπροσώπου του πλειοδότη - αναδόχου, η απόφαση δε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θεωρείται 
δεσµευτική για αµφοτέρους τους συµβαλλοµένους. 
 

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται από το ∆ήµο στον πλειοδότη τα νόµιµα πρόστιµα όπως προβλέπονται 
από τις διατάξεις του νόµου 2946/01 άρθρα 5 & 8 και κηρύσσεται έκπτωτος ο µισθωτής, µε όλες τις συνέπειες, 
που προβλέπονται από το άρθρο 22 του παρόντος. 

 

Άρθρο 11. 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Για όλους τους παραχωρούµενους χώρους, µε την υπογραφή της σύµβασης, θα εκδοθούν από το ∆ήµο 
Κηφισιάς, µε ευθύνη και µέριµνα του αντισυµβαλλοµένου, οι προβλεπόµενες κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 & 3 του Ν. 
2946/2001 άδειες εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης διαφηµιστικών µέσων. 

 
Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την αποµάκρυνση 
των διαφηµιστικών µέσων ή την επανατοποθέτησή τους σε άλλο χώρο, χωρίς καµία επιβάρυνσή της, άλλως θα 
αποµακρύνει η ίδια τα διαφηµιστικά µέσα µε δαπάνη του αντισυµβαλλόµενου. Σε αυτή την περίπτωση η 
µεταφορά γίνεται χωρίς καµία ευθύνη της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ. 

 
Σε περίπτωση µεταφοράς ή κατάργησης πλαισίων - οθονών ή στύλων µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών από τις 
αρµόδιες αρχές, ο αντισυµβαλλόµενος είναι υποχρεωµένος µέσα σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερών να µεταφέρει 
τα πλαίσια - οθόνες (χάρτες) ή τους στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών σε νέα θέση, που θα του 
υποδειχθεί από την εταιρεία Μένανδρος ΑΕ. 
 

Για την έγκαιρη και µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά πλαίσια µεταφορά των πλαισίων - οθονών ή των στύλων 
µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών, προβλέπεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αντισυµβαλλοµένου 10,00 € για 
κάθε ηµέρα καθυστέρησης ανά πλαίσιο - οθόνη ή στύλο µε πινακίδα ονοµατοθεσίας οδού. 

 
 



Τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή αλλαγές στη σύµβαση µπορούν να πραγµατοποιηθούν κοινή συναινέσει, έπειτα 
από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ. 
 

Άρθρο 12. 
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Οι διαφηµιστικές κατασκευές - µέσα, ως ανωτέρω περιγράφονται, θα εγκατασταθούν στους µίσθιους χώρους 
αποκλειστικά µε φροντίδα, προσωπικό, δαπάνες και ευθύνη του µισθωτή και πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις, ιδιότητες και προδιαγραφές που προβλέπονται από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. 
 

Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση καθαριότητας και συντήρησης όλων των τοποθετηµένων πλαισίων - 
οθονών και στύλων µε πινακίδες ονοµατοθεσίας, καθώς και των διαφηµιστικών µέσων, καθ’ όλη την διάρκεια 
της σύµβασης. Η κατάσταση των θέσεων, όπου είναι τοποθετηµένα τα διαφηµιστικά µέσα, συνοδεύει την 
διακήρυξη. 

 
Η µη συντήρηση ή η ελλιπής καθαριότητα των ανωτέρω, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης 
από την εταιρεία Μένανδρος ΑΕ. 
 

Ο µισθωτής υποχρεούται να αποµακρύνει, εντός τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίησή του, τα 
κατεστραµµένα διαφηµιστικά µέσα και να τα αποκαθιστά, εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την 
ειδοποίησή του, όλες τις ζηµιές επί αυτών, ώστε να διατηρείται η καλαίσθητη εµφάνισή τους. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης πέραν των τεσσάρων ή είκοσι ηµερών, αντίστοιχα, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 20,00 € ανά 
µέσο για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

 

Η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία προκληθεί στα 
διαφηµιστικά µέσα από καιρικές συνθήκες, τρίτα πρόσωπα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε περίπτωση φθοράς ή 
ζηµίας των πλαισίων - οθονών (χαρτών) και των στύλων µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών, ο µισθωτής 
υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή τους, εντός µίας εβδοµάδας, 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. 
 

Η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν επικάλυψη των διαφηµιστικών µέσων από τρίτους 
µε βαφή, αφίσες κλπ. ούτε και υποχρεούται να αποµακρύνει αυτά. Ο µισθωτής 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 στην εταιρεία Μένανδρος ΑΕ 
αµελλητί κάθε καταπάτηση ή αυθαίρετη επέµβαση τρίτων, διεκδίκηση ή παρενόχληση από τρίτους σε σχέση µε 
την κυριότητα, την νοµή, την χρήση και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των παραχωρούµενων κατά 
χρήση χώρων. 

 
Εάν ο µισθωτής δεν φροντίζει για την συντήρηση και την διατήρηση όλων των διαφηµιστικών µέσων καθαρών, 
η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ δικαιούται να ενεργήσει αυτή, επιβάλλοντας την δαπάνη των εργασιών εις βάρος του 
µισθωτή. 

 

Τα διαφηµιστικά µέσα πρέπει να φέρουν σε εµφανές σηµείο την επωνυµία του µισθωτή και της εµπορικής 
εταιρείας εκµετάλλευσης. 
 

Ο µισθωτής και µόνο έχει την ποινική και αστική ευθύνη που θα προκύψει από ατυχήµατα στο χώρο που θα 
του παραχωρηθεί, καθώς και για όσες ζηµίες προκληθούν σε βάρος τρίτων από τις κατασκευές. Για τον λόγο 
αυτό οφείλει να έχει ασφαλιστική κάλυψη, κατ’ ελάχιστο: 

• Πυρός από οποιαδήποτε αιτία. 
 

 
 



• Αστικής ευθύνης προς τρίτους. 

 
Οι αποζηµιώσεις, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, θα καταβάλλονται από τους ασφαλιστές κατευθείαν 
στον Ανάδοχο ή στους ζηµιωθέντες τρίτους, δίχως ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο 
ανάδοχος θα υποχρεούται να ενεργήσει αµέσως τα απαραίτητα για την καταβολή της ασφαλιστικής 
αποζηµίωσης.  
 

Τα ασφαλιστήρια και τα άλλα ασφαλιστικά έγγραφα θα παραδίδονται απευθείας στο ∆ήµο και θα πρέπει να 
περιέχουν ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, κάθε ασφαλιστική 
αποζηµίωση θα καταβάλλεται από τους ασφαλιστές κατευθείαν στους ζηµιωθέντες τρίτους, δίχως ειδοποίηση ή 
άλλη διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο µισθωτής θα υποχρεούται να ενεργήσει αµέσως τα απαραίτητα για 
την καταβολή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης απευθείας στους ζηµιωθέντες τρίτους. Είκοσι (20) ηµέρες πριν 
από τη λήξη κάθε ασφάλισης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδίδει στην εταιρεία Μένανδρος ΑΕ το έγγραφο 
της ανανέωσης και αντίγραφο της απόδειξης εξόφλησης των ασφαλίστρων. 

 

Άρθρο 13 . 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

 
Η ανανέωση της σύµβασης δεν επιτρέπεται, παρά µόνο ύστερα από τη διενέργεια νεότερου διαγωνισµού. 
Εφόσον, κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την ανάδειξη νέου πλειοδότη, ο µισθωτής 
εξακολουθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιµοποιεί τους µισθούµενους χώρους θα οφείλεται προς την 
Εκµισθώτρια αποζηµίωση χρήσης ίση µε το εκάστοτε καταβαλλόµενο µίσθωµα.. 

 

Απαγορεύεται η αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση των παραχωρουµένων κοινοχρήστων χώρων από τον 
ανάδοχο σε τρίτο µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Η διάθεση των µέσων σε διαφηµιζόµενους πελάτες και 
διαφηµιστικές εταιρείες δεν νοείται ως υπεκµίσθωση. 
 

Άρθρο 14. 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 
Για κάθε µελλοντική µεταβολή του ισχύοντος σήµερα νοµοθετικού καθεστώτος που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη και την σύµβαση που πρόκειται να υπογραφεί η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζηµίωσης εκτός από την επιστροφή των προκαταβληθέντων µισθωµάτων και τελών διαφήµισης 
ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων», αν µαταιωθεί η υλοποίηση της σύµβασης και µόνο για το τµήµα, που θα 
µαταιωθεί οριστικώς και για το οποίο θα έχουν ήδη καταβληθεί µισθώµατα ή/και τέλη διαφήµισης. 

 

Άρθρο 15. 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
Τα δικαιώµατα του κήρυκα, η χαρτοσήµανση και τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες της αρχικής και αν 
τυχόν γίνει επαναληπτική δηµοπρασία, θα πληρωθούν από τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης θα προσκοµίζονται και θα κατατίθενται, µέχρι την 25/7/2016 
και ώρα 10.00 π.µ., στην έδρα της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ, στην οδό Φραγκοπούλου 26 στην Κηφισιά όροφος 
1ος και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για έλεγχο. 
 

Άρθρο 16.  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν στην ελεύθερη 
κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ. Η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ 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. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ  



έχει τη δυνατότητα, αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που θα επιτευχθεί δεν είναι ικανοποιητικό για την 
εταιρεία Μένανδρος ΑΕ, να µην την 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 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση εντός 
(10) ηµερών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή, προσκοµίζοντας : 

• Εγγυητική επιστολή 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 αλληλέγγυος και σε 
ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα 
της διαιρέσεως και διζήσεως. 
 

 

Άρθρο 18.  
Α∆ΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 
Ο µισθωτής ως έχων την σχετική τεχνογνωσία υποχρεούται να εξασφαλίσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης τη χορήγηση από τον ∆ήµο Κηφισιάς όλων των απαραίτητων αδειών 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 και για τις οποίες ουδεµία ευθύνη φέρει η εταιρεία 
ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ ΑΕ. 

  

Άρθρο 19.  
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Με τη λήξη της συµβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει άµεσα [το αργότερο εντός δέκα (10) 
ηµερών] και χωρίς ειδοποίησή του όλα τα διαφηµιστικά µέσα, άλλως η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ έχει το 
δικαίωµα, χωρίς να ειδοποιήσει τον ανάδοχο, να αποµακρύνει τα διαφηµιστικά µέσα και να καταλογίσει σε 
βάρος του αναδόχου τα σχετικά έξοδα. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να φυλάξει τα µέσα που θα 
αφαιρέσει, µπορεί δε και έχει δικαίωµα να τα πετάξει, χωρίς να υπέχει ευθύνη για αποζηµίωση του αναδόχου. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως η δεκαήµερη προθεσµία αφαιρέσεως των µέσων αρχίζει από την 
κοινοποίηση της καταγγελίας στον αντισυµβαλλόµενο. 

 
Ο µισθωτής µετά την λήξη της σύµβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες να 
παραδώσει το σύνολο των πλαισίων - οθονών (χαρτών) και των στύλων µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών σε 
άριστη κατάσταση. Όλα τα πλαίσια - οθόνες (χάρτες), οι στύλοι µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών, καθώς 
και τα διαφηµιστικά µέσα, παλαιά και νέα θα ανήκουν από την εγκατάστασή τους στην κυριότητα της 
εταιρείας Μένανδρος ΑΕ και η αξία τους δεν συµψηφίζεται µε δικαιώµατα ή άλλες υποχρεώσεις του µισθωτή 
από τη σύµβαση, αφού η αξία των νέων πλαισίων και στύλων και της συντηρήσεως όλων (νέων και παλαιών) 
βαρύνουν αποκλειστικώς το µισθωτή. 

 
 

 

Άρθρο 20. 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΠ 

 
α) Η εταιρεία Μένανδρος ΑΕ θα έχει τη δυνατότητα για δύο (2) εβδοµάδες το χρόνο να κάνει χρήση των 
διαφηµιστικών µέσων για την προβολή δικών της µηνυµάτων ή του ∆ήµου Κηφισιάς, χωρίς να καταβάλει στον  



πλειοδότη αποζηµίωση για τη χρήση αυτών, αφού ειδοποιήσει προ τριάντα (30) ηµερών εγγράφως τον 
πλειοδότη για την πρόθεσή της αυτή. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρεώσεως για την πληρωµή 
µισθωµάτων ή τελών διαφήµισης για το χρονικό αυτό διάστηµα, υπό τον όρο ότι έγινε χρήση του. 
 

β) Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρέχει τα κατά τα άνω διαφηµιστικά πλαίσια για την προβολή πολιτικών 
µηνυµάτων κατά τη διενέργεια εκλογών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο, εφόσον του ζητηθεί αυτό 
κατά τα προβλεπόµενα από το Νόµο, ως προς τον τύπο και το χρόνο ειδοποιήσεως του. Ο ανάδοχος 
απαλλάσσεται της υποχρεώσεως για την πληρωµή µισθωµάτων ή τελών διαφήµισης για το χρονικό αυτό 
διάστηµα, υπό τον όρο ότι έγινε χρήση του.  
 

γ) Η εφαρµογή των ανωτέρω µε στοιχ. α και β περιγραφοµένων υποχρεώσεων του πλειοδότη, δεν επηρεάζουν 
τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 

 

Άρθρο 21.  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 
Τον ανάδοχο βαρύνει η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο ηλεκτροφωτισµός των διαφηµιστικών µέσων 
θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του πλειοδότη σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού. 

 
Μετά την σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να προσκοµίσει τον αριθµό σύνδεσης και κατάσταση των 
διαφ/κων µέσων, που έχουν συνδεθεί σε αυτό.  
 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αυτόνοµου µετρητή, εφόσον συµφωνήσει η ∆/νση 
Ηλεκτρολογικού η σύνδεση θα γίνει στο δίκτυο του δηµοτικού φωτισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Στην 
περίπτωση αυτή: 

• Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος θα υπολογίζεται µε το τιµολόγιο Γ21 της ∆ΕΗ και όχι µε το 
τιµολόγιο Γ4 των ΦΟΠ. 

• Στην ∆ΕΗ θα υποβληθούν οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και αναλυτικά σχέδια της κάθε 
εγκατάστασης, που θα εγκριθούν από την ∆ιεύθυνση Ηλεκτρολογικού. 

• Το ποσό µε βάση το σχετικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ για τα διαφηµιστικά πλαίσια-οθόνες (χάρτες) και για 
τις διαφηµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους στύλους µε πινακίδες ονοµατοθεσίας οδών 
καταβάλλεται χωρίς προηγούµενη όχληση στην εταιρεία Μένανδρος ΑΕ, στο τέλος κάθε τετραµήνου 
κατανάλωσης. 

 

Άρθρο 22. 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της συµβάσεως επιφέρει την έκπτωση του ανάδοχου, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε συνέπειες : 

• Την λύση της σύµβασης 

• Την κατάπτωση, υπέρ της εταιρείας Μένανδρος ΑΕ, της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
Ειδικότερα, όπως και στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 αναφέρεται, η καθυστέρηση της καταβολής των 
µισθωµάτων και των τελών διαφήµισης πέρα από την επιβολή των νοµίµων προσαυξήσεων και προστίµων 
συνεπάγεται και την µετά από έγγραφη ειδοποίηση του µισθωτή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καταγγελία της µισθωτικής σύµβασης και την κήρυξη ως έκπτωτου του µισθωτή µε όλες τις συνέπειες που 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο.  

 
 

 
Άρθρο 23.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ. 
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