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Απόθαζη Γημαπσιακήρ Δπιηποπήρ για ηον καθοπιζμό όπων 

διακήπςξηρ δημοππαζίαρ για ηην παπασώπηζη σπήζηρ κοι-

νοσπήζηων σώπων για ηοποθέηηζη ειδικά διαμοπθωμένων 

διαθημιζηικών πλαιζίων (διαθημιζηικών πινακίδων) 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην ππ’ αξηζκ. […] πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο  

ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο […]  

Αξηζκ. Απνθ.  […/200…] 

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ όπων διακήπςξηρ δημοππαζίαρ για 

ηην παπασώπηζη σπήζηρ κοινοσπήζηων σώπων για 

ηοποθέηηζη ειδικά διαμοπθωμένων διαθημιζηικών 

πλαιζίων (διαθημηζηικών πινακίδων). 

 

η[…] […] θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα  […/.../...], εκέξα 

[…] θαη ώξα […] ζπλεδξίαζε ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή […] κεηά ηελ 

ππ’ αξηζκ. […] απόθαζή ηεο θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. […] ε-

γθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απν-

θέληξσζεο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία γηαηί ζε ζύλνιν 5 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 5 κέιε, δειαδή: 

Παξόληεο 

1. [...]  

2. [...]  

3. [...]  

4. [...]  

5. [...]  

Απόληεο: Καλείο 

θεξύρζεθε από ηνλ Πξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξόεδξνο αθνύ εηζεγήζεθε ην […] ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

είπε όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζκ. […] απόθαζή ηνπ 

θαζόξηζε ηνπο ρώξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθί-

δσλ θαη απνθάζηζε ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο κεηά από δε-
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κνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/81, ηνπο όξνπο ηεο 

νπνίαο ζα θαζνξίδεη ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 

γηα ηνπνζέηεζε  […] δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

[…] αξηζηεξά θαη […] δεμηά ηεο Δζληθήο Οδνύ (θαηεύζπλζε  […]) 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ […] θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επ’ απηώλ ηνπν-

ζεηνύκελσλ δηαθεκίζεσλ, όπσο νη ζέζεηο απηέο ιεπηνκεξώο αλαθέ-

ξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. [...] ΑΓ. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Γεκ. Δ-

πηηξνπήο λα θαζνξίζνπλ ηνπο όξνπο.  

Η Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/81 θαη ηνπ 410/95. 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ  

ομόθωνα 

Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηεμα-

ρζεί ε δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε […] δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη ζπγθεθξη-

κέλα […] αξηζηεξά θαη […] δεμηά ηεο Δζληθήο Οδνύ (θαηεύζπλζε 

[…]) ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επ’ απηώλ ην-

πνζεηνύκελσλ δηαθεκίζεσλ, όπσο νη ζέζεηο απηέο ιεπηνκεξώο α-

λαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 453/2004 ΑΓ σο εμήο: 

Άρθρο 1. Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξη-

θή θαη ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν […] ηελ […], εκέξα […] θαη ώξα […]. 

Άρθρο 2. Πξώηε πξνζθνξά νξίδεηαη ην πνζό ησλ […]€ εηεζίσο, ην 

νπνίν ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ζε πνζνζηό 5% γηα θάζε επόκελν κη-

ζζσηηθό έηνο. 

Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο 

ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Θέξκεο.  

Άρθρο 3. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα […] ([…]) ρξόληα θαη 

ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

κηζζώζεσο. Παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ή αλακίζζσζε ξεηή ή ζησπε-

ξή απαγνξεύεηαη. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα αθαηξνύληαη 

κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ κηζζσηή.  
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Άρθρο 4. Γηα λα γίλεη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία θάπνηνο πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα παξαθά-

ησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ε νπνία λα αλέξρεηαη ζε πνζό ίζν κε ην 10% 

ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο γηα […] έηε ζπκβαηηθήο 

δηάξθεηαο, […]κελεο ηζρύνο, ε νπνία κεηά από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε πνζνύ 10% επί ησλ ζπκβαηη-

θώλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε όια ηα έηε ηζρύνο ηεο ζύκβα-

ζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο, ηζρύνο κέρξη 

ηελ 31/12 ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζνληαη θαηά ηνλ 

ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην (άξζξν 25 π.δ. 394/1996) θαη θαηαηί-

ζεληαη ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο 

ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ή γξακκαηίνπ ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακεί-

νπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη δελ έρνπλ πησ-

ρεύζεη θαη όηη δελ εθθξεκνύλ ζε βάξνο ηνπο αηηήζεηο γηα θήξπμε ζε 

πηώρεπζε ή αίηεζε παύζεσο πιεξσκώλ, δελ ηεινύλ ππό εθθαζάξη-

ζε, δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ ηεινύλ ππό πησ-

ρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώ-

ρεπζε, δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο πησ-

ρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ.  

Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ, απαηηνύληαη πηζηνπνηεηη-

θά ηόζν γηα ηελ εηαηξία, όζν θαη γηα ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο.  

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκε-

λνο ζα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηα-

θήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη α-

λεπηθύιαθηα, όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο από 

δηαγσληζκνύο δεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ. 

4. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ εθδόζεσο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ θαη 

εάλ πξόθεηηαη γηα εηαηξία ην δηθαηνινγεηηθό απηό ζα αθνξά ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
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6. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή νηθείαο επαγγεικαηη-

θήο νξγαλώζεσο κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απ-

ηό θαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο επί έλα έηνο ηνπιάρηζην πξν ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

7. Πιήξεηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηεηλόκελσλ δηαθεκηζηη-

θώλ κέζσλ (ηερληθή πεξηγξαθή, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, ππεύζπλε 

δήισζε δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε 

ζηαηηθή επάξθεηα ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ) ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία θαζώο θαη ηηο εηδηθόηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνύζαο.  

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ θαη ύζηεξα από 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ λ. 2946/01, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη άκεζα θαη κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο λα ηα πξνζαξκόζεη ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια πνπ ζα 

πιεξνύλ ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο άιισο ιύεηαη ε ζύκβαζε.  

8. Βεβαηώζεηο από […] Γήκνπο κε ηνπο νπνίνπο ν πιεηνδόηεο έρεη 

ζπλάςεη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ζα αλα-

θέξεηαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ. 

Άρθρο 5. Νομιμοποίηζη διαγωνιζομένων.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ δηαθεκηζηέο θαη δηα-

θεκηζηηθέο εηαηξίεο. 

ηε δεκνπξαζία νη δηαγσληδόκελνη παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή 

κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο. 

Οη Α.Δ. εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή 

άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν από ην πκβνύιην πξόζσπν. 

Οη Δ.Π.Δ., νη Ο.Δ. θαη νη Δ.Δ. εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή 

ηνπο ή άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. 

Οη θνηλνπξαμίεο ζπκκεηέρνπλ κε όια ηα κέιε ηνπο ή κε θνηλό εθπξό-

ζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν.  

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα εθπξνζσπεί ζηε δεκνπξαζία πεξηζζόηε-

ξεο από κία εηαηξία ή θνηλνπξαμία, νύηε επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη 

αηνκηθά γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηαπηόρξνλα λα εθπξνζσπεί εηαηξία ή 

θνηλνπξαμία ή λα ζπκκεηέρεη ζην Γ.. αλσλύκνπ εηαηξίαο ή λα είλαη 
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δηαρεηξηζηήο ή νκόξξπζκνο εηαίξνο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο. Γελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό π-

πάιιεινο εηαηξίαο, ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζ’ απηή. 

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ κόλν ζε κέξνο, 

ηκήκα ή πνζνζηό ησλ παξαρσξνπκέλσλ θαηά ρξήζε θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ.  

Άρθρο 6. Υποχρεώζεις πλειοδόηη-μιζθωηή.  

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ ην-

πνζέηεζε […] ([…]) δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ, ζύκθσλα κε ην Πα-

ξάξηεκα Ι, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δαπάλε.  

2. Ο κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε ηεο θαζαξηόηεηαο, ζπληήξεζεο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ησλ αθαηάιιεισλ ή θζαξκέλσλ δηαθεκηζηηθώλ 

πιαηζίσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ελώ ππνρξενύηαη λα ηα 

αθαηξέζεη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά δα-

πάλε. Δπίζεο ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή νπνηαζδήπνηε άιιεο δα-

πάλεο απαηηεζεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.  

Δπίζεο ππνρξενύηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππέ-

ζηεζαλ δεκηέο από ηε δηάβξσζε, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή από βαλ-

δαιηζκό κέζα ζε 72 ώξεο θαηά αλώηαην όξην από ηε δεκία.  

Η ηπρόλ κεηαθίλεζε θάπνησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ κεηά ηελ π-

πόδεημε ηνπ Γήκνπ ζα βαξύλεη ηνλ κηζζσηή.  

3. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ απόδνζε ηέινπο δηαθήκηζεο ζην 

Σακείν ηνπ Γήκνπ, ελώ θάζε δαπάλε δηαθήκηζεο βαξύλεη ην κηζζσ-

ηή.  

Η δηελέξγεηα δηαθεκίζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ εθδόζεθε από ην Γήκν 

ε απαηηνύκελε άδεηα θαη δελ πιεξώζεθε ην αλάινγν ηέινο απνηειεί 

ιόγν έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρνξεγεί άδεηεο δηαθήκηζεο ζε ηδη-

σηηθνύο ρώξνπο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4. Απαγνξεύεηαη λα ηνπνζεηεί ή λα πξνβάιιεη δηαθεκίζεηο ή κελύ-

καηα κε πεξηερόκελν ή δηαθεκηζηηθό ή παξαπιαλεηηθό, ή ζε θάζε 

πεξίπησζε πεξηερόκελν πνπ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε ή θαη είλαη 

αληίζεην πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  
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5. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιηζηεί έλαληη ηξίησλ γηα 

ηνλ θίλδπλν δεκίαο ή αηπρήκαηνο. Οπνηνδήπνηε αηύρεκα ή δεκία ζε 

βάξνο ηξίησλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά πνηληθά θαη αζηηθά ην κηζζσηή. 

Τπνρξενύηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο λα δηαηεξεί κε δη-

θή ηνπ δαπάλε αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία 

ηεο εγθξίζεσο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία ζα θαιύπηεηαη γηα θάζε α-

ζηηθή επζύλε απνξξένπζα από ηελ εγθαηάζηαζε, εθκεηάιιεπζε θαη 

ιεηηνπξγία απηώλ ζηνπο παξαρσξνύκελνπο θαηά ρξήζε θνηλόρξε-

ζηνπο ρώξνπο. 

Σα αζθαιηζηήξηα θαη ηα αζθαιηζηηθά έγγξαθα ζα παξαδίδνληαη 

απεπζείαο ζην Γήκν θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ ξήηξα, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδύλνπ θάζε αζθαιηζηηθή 

απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο αζθαιηζηέο θαηεπζείαλ ζην 

Γήκν ή ζηνπο δεκησζέληεο ηξίηνπο, δίρσο εηδνπνίεζε ή άιιε δηαηύ-

πσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν πιεηνδόηεο ζα ππνρξενύηαη λα ελεξ-

γήζεη ακέζσο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ απεπζείαο θαηαβνιή νιόθιε-

ξνπ ηνπ πνζνύ ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ζην Γήκν ή ζηνπο 

δεκησζέληεο ηξίηνπο ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη νπνηα-

δήπνηε αληίξξεζε ζρεηηθά κε ην πνζόλ ηεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αη-

ηία. 

[…] ([...]) εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε θάζε αζθάιηζεο ν πιεηνδόηεο 

ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ζην Γήκν ην έγγξαθν ηεο αλαλέσζήο ηεο 

θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απόδεημεο εμόθιεζεο ησλ αζθαιί-

ζηξσλ. 

6. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα απέρεη από ηελ εθρώξεζε κέξνπο ή ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη ηελ 

ππνγξαθεζόκελε ζύκβαζε ζε ηξίηνπο, ε νπνία εθρώξεζε ξεηά α-

παγνξεύεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ Γήκνπ [...] θαη ηπ-

ρόλ γελνκέλε θαηά παξάβαζε ηνπ παξόληνο δελ ζα επάγεηαη θαλέλα 

έλλνκν απνηέιεζκα. Απαγνξεύεηαη λα πξνβαίλεη ζε πώιεζε ή κεηα-

βίβαζε ή καδηθή εθκίζζσζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ πνπ πξό-

θεηηαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνπο παξαρσξνύκελνπο θαηά ρξήζε ρώ-

ξνπο (κε εμαίξεζε ηελ αλάξηεζε/πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ πάλσ 

ζ’ απηά) νύηε λα αλαζέηεη ζε ηξίην ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο κε εξγν-

ιαβίεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν.  

Δάλ είλαη εηαηξία ππνρξενύηαη λα κε κεηαβάιεη ηνλ εηαηξηθό ζθνπό, 

λα κε κεηώζεη ην θεθάιαην ή ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο. ε θάζε πε-
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ξίπησζε πξηλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη εγ-

γξάθσο ην Γήκν.  

7. Η ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πηλαθίδσλ κε δηαθεκηζηηθά πιαίζηα επί 

ησλ νπνίσλ ζα αλαξηεζνύλ νη δηαθεκίζεηο, ζα νινθιεξσζεί εληόο 

[…] ([…]) κελώλ από ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο. 

Άρθρο 7. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νθείιεη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν 

εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο θαη ν 

νπνίνο θαζίζηαηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κ’ απηόλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

Άρθρο 8. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδε-

κίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα 

θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Άρθρο 9. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε  […] ([…]) 

κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο απόθαζεο γηα ην απνηέιε-

ζκα ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε 

ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ 

θαηέβαιε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε 

ελεξγείηαη δε λέα δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηνύ απ-

ηνύ θαη ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέ-

ζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνύκελε. 

Άρθρο 10. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο, ηα ηέιε ραξηνζή-

κνπ θαη Ο.Γ.Α. ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Άρθρο 11. Όινη νη όξνη ηεο παξνύζεο δηαθεξύμεσο θαη ηεο ζπκβά-

ζεσο πνπ πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, Η παξά-

βαζε νπνηνπδήπνηε ζπκβαηηθνύ όξνπ ή ππνρξεώζεσο από ηνλ πιεη-

νδόηε δίλεη ζην Γήκν […] κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκ-

βνπιίνπ, ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαη λα θεξύμεη έθ-

πησην ηνλ πιεηνδόηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο ζα επέξρν-

ληαη άκεζα, νπόηε ν πιεηνδόηεο ζα ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηνπο 

ρώξνπο ειεύζεξνπο, κέζα ζε […] κέξεο, δηαθνξεηηθά ζα απνβάιιε-

ηαη λνκίκσο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό […].  

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιύλεηαη ε ζπλε-

δξίαζε. 
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Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξά-

θεηαη σο εμήο: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ ΜΔΛΗ  

 [...] [...] 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

[...] 


