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         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981,Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων,
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
 
3. Την µε αριθµό 173/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «
διαφηµιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών 
 

 

        
 

∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική δηµοπρασία, µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 
µηνός Απριλίου του έτους 2017,
της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας (αίθουσα 2.13), 
οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαµάτα, Τ.Κ. 24100, για την 
διαφηµιστικών χώρων (σε πλαίσια) επί δέκα εννέα (19)
Καλαµάτας και τυχόν νέων πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν (σε περίπτωση µετατόπισης ή 
δηµιουργίας νέων στάσεων). Το δικαίωµα χρήσης αφορά στα πλαίσια των στεγάστρων των στάσεων 
αναµονής των επιβατών στις λεωφορειακές γραµµές των αστικών συγκοινωνιών Καλαµάτας και τα τυχόν 
νέα που θα τοποθετηθούν, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω
 
Κατώτατο ετήσιο όριο για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 

Σε κάθε στέγαστρο στάσης αστικής συγκοινωνίας (στο οποίο είναι τοποθετηµένα είτε ένα είτε δύο 
διαφηµιστικά πλαίσια), η µία όψη δεν παραχωρείται στον ανάδοχο και χρησιµοποιείται από τον ∆ήµο 
Καλαµάτας ή τα νοµικά του πρόσωπα για προβολή των δραστηριοτήτων τους. Τα προς εκµετάλλευση 
στέγαστρα ανέρχονται συνολικά σε δέκα εννέα (19) και βρίσκονται:
 

 

1. Ψαράκια (Αριστοµένους συντριβάνι) 
2. επί της οδού Ψαρών (έναντι Ξενοδ. Ηλέκτρα)
3. επί της οδού Ναυαρίνου ( Κοιλάκος) 
4. επί της οδού Ναυαρίνου (Ρούτσης) 
5. επί της οδού Ναυαρίνου (Ξενοδ. Νέδων)
6. τέρµα οδού Ναυαρίνου (Μπαλόπουλος) 

                                                                                                                                              

 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981,Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων,

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης, 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου « Παραχώρηση εκµετάλλευσης 
διαφηµιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών – διενέργεια δηµοπρασίας» 

        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική δηµοπρασία, µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 
µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 
της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας (αίθουσα 2.13), 
οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαµάτα, Τ.Κ. 24100, για την παραχώρηση της εκµετάλλευσης 

αίσια) επί δέκα εννέα (19)  στάσεων των αστικών συγκοινωνιών 
Καλαµάτας και τυχόν νέων πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν (σε περίπτωση µετατόπισης ή 
δηµιουργίας νέων στάσεων). Το δικαίωµα χρήσης αφορά στα πλαίσια των στεγάστρων των στάσεων 

ων επιβατών στις λεωφορειακές γραµµές των αστικών συγκοινωνιών Καλαµάτας και τα τυχόν 
νέα που θα τοποθετηθούν, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.  

Κατώτατο ετήσιο όριο για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των 
€). 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σε κάθε στέγαστρο στάσης αστικής συγκοινωνίας (στο οποίο είναι τοποθετηµένα είτε ένα είτε δύο 
διαφηµιστικά πλαίσια), η µία όψη δεν παραχωρείται στον ανάδοχο και χρησιµοποιείται από τον ∆ήµο 

του πρόσωπα για προβολή των δραστηριοτήτων τους. Τα προς εκµετάλλευση 
στέγαστρα ανέρχονται συνολικά σε δέκα εννέα (19) και βρίσκονται:  

Ψαράκια (Αριστοµένους συντριβάνι)  
επί της οδού Ψαρών (έναντι Ξενοδ. Ηλέκτρα) 
επί της οδού Ναυαρίνου ( Κοιλάκος)  

της οδού Ναυαρίνου (Ρούτσης)  
επί της οδού Ναυαρίνου (Ξενοδ. Νέδων) 
τέρµα οδού Ναυαρίνου (Μπαλόπουλος)  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

 

                                                                

Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981,Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, 

87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Παραχώρηση εκµετάλλευσης 
διενέργεια δηµοπρασίας»  

∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική δηµοπρασία, µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 28 του 
10.00 έως 10.30 π.µ. ενώπιον 

της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας (αίθουσα 2.13), 
παραχώρηση της εκµετάλλευσης 
στάσεων των αστικών συγκοινωνιών 

Καλαµάτας και τυχόν νέων πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν (σε περίπτωση µετατόπισης ή 
δηµιουργίας νέων στάσεων). Το δικαίωµα χρήσης αφορά στα πλαίσια των στεγάστρων των στάσεων 

ων επιβατών στις λεωφορειακές γραµµές των αστικών συγκοινωνιών Καλαµάτας και τα τυχόν 

Κατώτατο ετήσιο όριο για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των  Χιλίων 

Σε κάθε στέγαστρο στάσης αστικής συγκοινωνίας (στο οποίο είναι τοποθετηµένα είτε ένα είτε δύο 
διαφηµιστικά πλαίσια), η µία όψη δεν παραχωρείται στον ανάδοχο και χρησιµοποιείται από τον ∆ήµο 

του πρόσωπα για προβολή των δραστηριοτήτων τους. Τα προς εκµετάλλευση 

12.04.2017 

 



7. επί της οδού Ναυαρίνου (Μανέτας)  
8. επί της συµβολής των οδών Ναυαρίνου και Φαρών 
9. επί της οδού Υπαπαντής έναντι πλ. Αµφείας 
10. επί της οδού Λακωνικής (πλησίον της συµβολής µε την Βασ. Γεωργίου)   
11. επί της οδού Αθηνών (έναντι Καρέλια)  
12. επί της οδού Αθηνών ( Βόρεια πλευρά Πολυκλαδικού Λυκείου)  
13. επί της οδού Αθηνών ( Νότια πλευρά Πολυκλαδικού Λυκείου)  
14. επί της οδού Λυκούργου (1ο Λύκειο) 
15. επί της οδού Κεφάλα (έναντι σιδηροδροµικού σταθµού)   
16. Νέα αγορά (Κ.Α.Κ.)  
17. ΟΑΕ∆ –Ασπρόχωµα 
18. Ασπρόχωµα (ανηφόρα)  
19. Επί της οδού Βασ. Γεωργίου (Ταξιάρχες)  

 
Τα τυχόν νέα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις που θα προκύψουν θα 

εναρµονιστούν µε τα ήδη εγκατεστηµένα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που 
αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη 
ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν 
της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Οι 
προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µαζί µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η 
δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων 
είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης 
από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός µισθωτής. Αν κάποιος πλειοδοτεί για 
λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και 
πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόµιµο 
πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του. Η απόφαση της Επιτροπής 
δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 
προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό, καθιστάµενος για την εκπλήρωση των όρων της 
συµβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή, παραιτούµενος των 
ευεργετηµάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 
 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο 
πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή 
(παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010). Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί 
µετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση 
αποκλεισµού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και θα είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη ως προς τους λόγους του αποκλεισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως των κοινόχρηστων χώρων είναι (3) τρία χρόνια αρχοµένη από την 
εποµένη της υπογραφής της συµβάσεως παραχωρήσεως χρήσεως ή της παρελεύσεως απράκτου της 
10ηµέρου προθεσµίας του άρθρου 3 § 2 Α (η) του Π∆ 270/81, και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία 
κατά την οποία θα συµπληρωθεί 3ετία από την έναρξή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού: 
 



� Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας 
ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης 
προσφοράς και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους της σύµβασης, δηλαδή εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00 €). 

 

� Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
σ’ αυτό και η επαγγελµατική του ιδιότητα, τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο πριν τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας. 

 
 
 
 
 

� Α) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου: 
 

 

1) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
2)  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από φορέα κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση απασχόλησης 
προσωπικού, προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση µη 
απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί 
προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού.  
 
3) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Καλαµάτας περί µη οφειλής του ιδίου, που να ισχύει την ηµέρα 
του διαγωνισµού, 

 
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
5)Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
 

6)Σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης, έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε 
αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο.  
 
 
 

� Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου Προσωπικών  
Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.): 
 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 
 

2) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρίας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρίας και των µελών της από φορέα κύριας ασφάλισης. 
Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από 
το ΙΚΑ. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του 
διαγωνισµού.  
 
 
4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Καλαµάτας περί µη οφειλής της εταιρείας και όλων των εταίρων 
αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού 
 
5) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 
6) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου των εταίρων που συµµετέχουν σε 
αυτές, όπως προκύπτουν τα µέλη αυτών από το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας.  
 
7)Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του προσώπου που 
εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 
 
8) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 
θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον 
που υποβάλλει το Φάκελο. 

 



 

 

� Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε. , Α.Ε., Ι.Κ.Ε.): 
 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 
 
2)Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρίας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού 
 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από φορέα κύριας ασφάλισης, στο όνοµα των εταίρων 
προκειµένου περί Ε.Π.Ε., στο όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του µονοπρόσωπου εταίρου 
Ι.Κ.Ε. καθώς και στο όνοµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε., εφόσον είναι και µέτοχοι µε 
ποσοστό τουλάχιστον 3% στο µετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, 
προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση µη απασχόλησης 
προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι 
ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού.  
 
 
4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Καλαµάτας στο όνοµα των εταίρων προκειµένου περί Ε.Π.Ε, στο 
όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του µονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε εφόσον είναι και µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% 
στο µετοχικό κεφάλαιο που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  
 
 
5) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986  του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου και του διαχειριστή της 
εταιρείας ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα 
 
 
6)Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου τριµήνου του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, 
του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 

7)Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του προσώπου που 
εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 
 

8) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 
θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον 
που υποβάλλει το Φάκελο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  
 
 

Το µίσθωµα είναι ετήσιο και σταθερό για όλα τα συµβατικά έτη και θα καταβάλλεται 
προκαταβολικά και χωρίς προηγούµενη όχληση στο ∆ηµοτικό Ταµείο ή στο τραπεζικό λογαριασµό του 
∆ήµου, εντός του πρώτου πενθηµέρου του εκάστοτε συµβατικού έτους. 
 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής του µισθώµατος στα προκαθορισµένα διαστήµατα, ο 
πλειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος και η αποζηµίωση χρήσης θα εισπράττεται κατά τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, επιβαρυνόµενη µε τους νόµιµους τόκους και 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Από την ηµέρα που γίνεται απαιτητή κάθε δόση της 
αποζηµιώσεως χρήσεως, αυτή θα οφείλεται έντοκα. Στα καθυστερούµενα ποσά θα εφαρµόζεται το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο νόµιµο όριο τόκου υπερηµερίας από την ηµέρα που τα ποσά αυτά κατέστησαν 
απαιτητά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

 

Εκτός από την παραπάνω καθοριζόµενη αποζηµίωση χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων, ο 
πλειοδότης θα υποχρεούται να καταβάλει στο ∆ήµο Καλαµάτας και τα κατά τις κείµενες διατάξεις 
οφειλόµενα τέλη διαφηµίσεως για το σύνολο της διαφηµιστικής επιφανείας επί της οποίας ο ανάδοχος 
αποκτά µόνιµο δικαίωµα χρήσεως επί 3ετία, στην αρχή κάθε έτους και ασχέτως της χρήσεως. Για να 
χορηγηθεί στον πλειοδότη η προβλεπόµενη από το νόµο άδεια διαφηµίσεων, θα πρέπει τα τέλη αυτά να 
καταβάλλονται πριν από την διενέργεια των διαφηµίσεων του πλειοδότη και θα υπολογίζονται σύµφωνα 
µε τους συντελεστές που ισχύουν κατά τον χρόνο διενεργείας της εκάστοτε διαφηµίσεως, όπως οι 



συντελεστές αυτοί καθορίζονται από το νόµο ή από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα επιβάλλονται από τον ∆ήµο στον πλειοδότη τα νόµιµα τέλη και πρόστιµα. Η παράλειψη ή 
άρνηση άµεσης καταβολής των τελών διαφηµίσεως και των τυχόν επ’ αυτών προστίµων θα αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της υπογραφοµένης συµβάσεως και κηρύξεως εκπτώτου του πλειοδότη. Η παράλειψη 
καταβολής των τελών διαφηµίσεως στην αρχή κάθε έτους, στο σύνολο της διαφηµιστικής επιφανείας 
αποτελεί λόγω εκπτώσεως. 
 

Ο πλειοδότης θα υποχρεούται επίσης στην καταβολή κάθε δηµοτικού τέλους που συνεισπράττεται 
µε τον λογαριασµό καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος από την ∆ΕΗ για την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος που θα κάνει στα στέγαστρα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 
 

� Τα δέκα εννέα (19) στέγαστρα θα συντηρούνται, επισκευάζονται και καθαρίζονται µε µέριµνα και 
δαπάνες του αναδόχου. 
 

� Το ηλεκτρικό ρεύµα που απαιτείται για την λειτουργία των διαφηµιστικών πλαισίων θα διατεθεί από 
την ∆ΕΗ και η δαπάνη κατανάλωσης θα βαρύνει τον διαφηµιστή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε 
τυχόν ατύχηµα προξενηθεί εξ’ αιτίας του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος θα 
γίνει επ’ ονόµατι του µισθωτή ο οποίος θα λαµβάνει τους σχετικούς λογαριασµούς. 
 

� Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή εµφάνιση των 
διαφηµιστικών µέσων καθώς και την αποµάκρυνση των φθαρµένων ή επικίνδυνων για την ασφάλεια των 
πεζών και οχηµάτων διαφηµιστικών κατασκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 
 

� Σε περίπτωση κατασκευής νέων στεγάστρων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλάβει, µε τους 
ίδιους όρους και υποχρεώσεις, τη διαφηµιστική εκµετάλλευσή τους, µε αποζηµίωση χρήσης ίση µε αυτή 
που θα προκύψει από τη διαίρεση του επιτευχθέντος µισθώµατος µε το σύνολο των στεγάστρων. 
 

� Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ο µισθωτής υποχρεούται να αφήσει τους χώρους ελεύθερους 
στην κατάσταση που τους παρέλαβε, διαφορετικά αποζηµιώνει το ∆ήµο µε ποσό ίσο προς το διπλάσιο του 
συµφωνηθέντος µισθώµατος για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 
 

� Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ασφαλισθεί έναντι τρίτων για τον κίνδυνο πρόκλησης ζηµίας ή 
ατυχήµατος από τις διαφηµιστικές κατασκευές. 
 

� Οι διαπιστώσεις για την τήρηση των όρων της διακήρυξης από τον πλειοδότη θα γίνονται από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµάτας είτε από την επιτροπή εφαρµογής της συµβάσεως. 
 

▪   Κάθε δικαστική ή άλλη δαπάνη του ∆ήµου Καλαµάτας, που προκύπτει από την  
    έκπτωση του πλειοδότη ή την λήψη ασφαλιστικών µέτρων ή την διεξαγωγή  
    δίκης ή την αναγκαστική εκτέλεση κατά του πλειοδότη ή κατά του ∆ήµου    
    Καλαµάτας, σε σχέση µε την παρούσα διακήρυξη και την υπογραφόµενη  
    σύµβαση βαρύνουν τον πλειοδότη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή 
και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν 
αναφέρεται ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων 
που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και επίσης η καθυστέρηση του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν 
οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσµα τη λύση της µίσθωσης και την αποµάκρυνση του µισθωτή. Ο µισθωτής σε 
περίπτωση που η µίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή του συνολικού 
µισθώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

� Σιωπηρή αναµίσθωση, και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκµίσθωση του µισθίου από τον 
µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Μετά τη λήξη της µισθωτικής σχέσης, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν 
επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει στο ∆ήµο Καλαµάτας ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλόµενου, κατά τη 
λήξη της µίσθωσης, για κάθε µέρα παραµονής του στο µίσθιο, από την ηµέρα της λήξης της µίσθωσης. 
 



� Επί των στεγάστρων διατίθεται ικανή επιφάνεια για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύµφωνα 
και µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 11 του νόµου 2696/1999 (ΚΟΚ). Εποµένως ο ανάδοχος υποχρεούται να 
έχει πάντα αναρτηµένο στο ειδικό πλαίσιο των στεγάστρων αναλυτικό πρόγραµµα των δροµολογίων της 
αστικής συγκοινωνίας. 
 

� Απαγορεύεται η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων που είναι αντίθετα στα χρηστά ήθη ή 
προσβάλλουν τη δηµόσια αιδώ ή αναφέρονται σε προϊόντα καπνού. 

 

� Η διενέργεια διαφηµίσεων πέρα των οριζοµένων σηµείων στη σύµβαση θεωρείται παράνοµη. 
 

� Ο  εγγυητής  του  µισθωτή  ………………………………………..  του  ………………………  

αποδέχεται και εγγυάται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των όρων της εκµίσθωσης, 
παραιτούµενος της διαιρέσεως και διζήσεως και υπόσχεται ότι θα εκτελέσει αυτός κάθε µη εγκαίρως και 
πλήρως εκτελούµενη υποχρέωση του µισθωτή αµέσως µόλις ειδοποιηθεί από το ∆ήµο. 

 

� Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να µεταθέτει ή να καταργεί λεωφορειακές στάσεις βάσει 
των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης 
στον µισθωτή. Ενδεχόµενη αλλαγή των θέσεων των στάσεων οιασδήποτε λεωφορειακής γραµµής από τον 
αρµόδιο για τη διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών οργανισµό, συνεπάγεται την επανατοποθέτηση των 
στεγάστρων στις νέες στάσεις, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και οι δαπάνες βαρύνουν εξ΄ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 

Η τυχόν µετακίνηση των νέο-τοποθετούµενων στεγάστρων βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ενδεχόµενο ατύχηµα ή ζηµία από τα στέγαστρα σε τρίτους βαρύνει 
αποκλειστικά, τόσο ποινικά όσο και αστικά, τον ανάδοχο και όχι το ∆ήµο Καλαµάτας, το δε αστικό σκέλος 
υποχρεωτικά καλύπτεται από την ασφάλεια του ανάδοχου. 
 

Στον ανάδοχο θα ανήκει µόνον το δικαίωµα χρήσης κατά τη διάρκεια της συµβάσεως της 
προκαθορισµένης διαφηµιστικής επιφάνειας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 

Κάθε µελλοντική µεταβολή του ισχύοντος σήµερα νοµοθετικού καθεστώτος που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη και την υπογραφοµένη σύµβαση εν αµφιβολία θα ερµηνεύεται υπέρ του ∆ήµου Καλαµάτας, ο 
οποίος σε καµία περίπτωση δεν θα υπέχει ευθύνη για ενδεχόµενη αδυναµία ή υπερηµερία εκπλήρωσης 
των συµβατικών του υποχρεώσεων που οφείλονται σε τέτοια νοµοθετική µεταβολή. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

Με απόφαση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας συστήνεται Επιτροπή Εφαρµογής για τη διαχείριση της παρούσας 
σύµβασης. Ευθύνη της εν λόγω Επιτροπής αποτελεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ανάδοχο από την παρούσα και, εν γένει, η διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης της συµβάσεως. Στις υποχρεώσεις της Επιτροπής Εφαρµογής εµπίπτουν: 
 

α) Η υποβολή τριµηνιαίων εκθέσεων προς το ∆ήµο για την πλήρη και αδιάλειπτη συµµόρφωση του 
αναδόχου προς τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. 
 

β) Η έγγραφη σύσταση συµµόρφωσης προς τον ανάδοχο σε περίπτωση παρεκκλίσεως ή καθυστερήσεως 
εφαρµογής των δια της παρούσης συµβάσεως συµφωνηθέντων όρων. 
 

γ) Η έγγραφη και αιτιολογηµένη εισήγηση προς τον ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
καταγγελία της παρούσης συµβάσεως και την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου εφόσον συντρέχουν 
λόγοι. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας στις 
εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 αρθ. 4 του Π. . 270/81 & Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων των καταστηµάτων των δηµοτικών ενοτήτων και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας 
του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Θα 
αναρτηθεί επίσης στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Ν 3861/2010. 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτή πλειοδότης. Η 
δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που 
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρο 6 του Π∆ 270/81. Πληροφορίες για τη διακήρυξη του 
διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων, 
∆ιεύθυνση: Αθηνών 99 τηλ. 27213-60739. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Τα δικαστήρια της Καλαµάτας θα έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία να δικάσουν 
οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει µεταξύ του ∆ήµου και του πλειοδότη ή του εγγυητή αυτού και 
της εγγυήτριας Τραπέζης σχετικά µε την διενέργεια της δηµοπρασίας και την εκτέλεση της παρούσας 
διακήρυξης καθώς και των παρεποµένων αυτής συµβάσεων εγγύησης. Το ελληνικό δίκαιο είναι το 
εφαρµοστέο δίκαιο στην παρούσα διακήρυξη και την υπογραφοµένη σύµβαση καθώς και στην σύµβαση 
εγγυήσεως και σε κάθε άλλη παρεπόµενη ή συµπληρωµατική συµφωνία και στη διαδικασία διενεργείας 
της δηµοπρασίας. 
 

 
                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 
 

 


