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Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων  

προς διενέργεια διαθήμιζης 

 

Ση[... ...], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη:  

1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην 

εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ΔΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», θαη  

2) ε δηαθεκηζηηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία, [...], πνπ εδξεύεη ζηελ 

[...], νδόο [...], αξηζκ. [...], κε Α.Φ.Μ. [...] (Γ.Ο.Υ. [...]), πνπ εθπξν-

ζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. [...], θάηνηθν [...], κε Α.Γ.Τ. [...], θαινύ-

κελνο εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ»,  

ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα: 

Ο εθκηζζσηήο, κεηά από ην δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό ηεο 

[...], ζύκθσλα κε ηελ [...] απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο θαη 

ην ζρεηηθό πξαθηηθό δεκνπξαζίαο πνπ επηθπξώζεθε κε ηελ [...] α-

πόθαζε ηεο ΓΔ, παξαρσξεί ζην κηζζσηή, ην δηθαίσκα ρξήζεο θνη-

λόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθεκίζεο κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

1. Η ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ζηηο εμήο νδνύο : [...]  

Η θαηαλνκή ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ θαηά νδό θαη ζέζε ζα γίλεη 

από θνηλή επηηξνπή απνηεινύκελε από εθπξνζώπνπο ηεο Τερληθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο αλαδό-

ρνπ εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ηνπ θάζε πιαηζίνπ ζα γίλεη κε 

ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

―Να κελ εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκά-

ησλ. 

―Να κελ θαιύπηεηαη ε ζέα ησλ ζεκαηνδνηώλ. 

―Να δέλνπλ αηζζεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

―Να αλαδεηθλύνπλ ην πξάζηλν. 

―Να κελ εκπνδίδνπλ ηελ απηνδηαθήκηζε-πξνβνιή ησλ ηνπηθώλ θα-

ηαζηεκάησλ. 

―Γπλαηόηεηα ειεθηξνδόηεζήο ηνπο. 
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Σε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ρξεηαζηεί έλα ρώξν ζηνλ νπνίν έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, απηά ζα κεηαθηλεζνύλ ζε άιιν 

ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ην Γήκν, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζή 

ηνπ. 

2. Γεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αξηζκόο δηαθεκηζηηθώλ θαηαζθεπώλ: 

― [...] 

― [...] 

3. Η θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ ζα γίλεη κε 

απνθιεηζηηθή επζύλε θαη έμνδα ηνπ αλαδόρνπ θαη έπεηηα από ζρεηη-

θή άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ, αθνύ πξνεγεζνύλ νη από ην λόκν πξνβιε-

πόκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηε γλσκνδόηεζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. 

Τα δηαθεκηζηηθά κέζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ λ. 2946/2001 θαη ηδηαίηεξα ηεο ΚΥΑ 52138/2003. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ν Γήκαξρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε 

ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη λα πιεξσζνύλ νη πξνϋπν-

ζέζεηο. 

Με ηε επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 9, ν ρξόλνο θαη ν ξπζκόο ηεο ηνπνζέ-

ηεζήο ηνπο είλαη ζηελ επζύλε θαη αξκνδηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ θαη 

δελ επεξεάδνπλ ηελ θαλνληθή θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ θαη δηα-

θεκηζηηθώλ ηειώλ, όπσο νξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα 5, 6 θαη 9. 

4. Ο ειεθηξνθσηηζκόο ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ ζα γίλεη κε απν-

θιεηζηηθή επζύλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ από αλεμάξηεηεο παξν-

ρέο ηεο ΓΔΗ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο όξνπο 

πνπ ηίζεληαη ζην [...] έγγξαθν ηεο ΠΓ [...] ηεο ΓΔΗ. 

Η αμία ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θαζώο θαη νπνηαδή-

πνηε άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΗ 

επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

5. Τν εηήζην κίζζσκα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα όια ηα δηα-

θεκηζηηθά πιαίζηα καδί, αλέξρεηαη ζηα  [...]€ ([...] Δπξώ) γηα ηα δύν 

πξώηα έηε. 

Τν πνζό απηό ζα απμάλεηαη αλά έηνο ζε πνζνζηό ίζν κε ηνλ πιεζσ-

ξηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο επί ηνπ πνζνύ πνπ ζα πξνθύπηεη θάζε 

θνξά. Τν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα είλαη θάησ ηνπ 5% ζηελ πεξί-

πησζε πνπ ν πιεζσξηζκόο θηλεζεί θάησ από απηό ην όξην. 
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6. Τν κίζζσκα είλαη εηήζην, αξρίδεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη θαηαβάιιεηαη σο εμήο : 

α) Τα κηζζώκαηα ησλ δύν πξώησλ εηώλ, ύςνπο  [...]€, θαηαβιήζε-

θαλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ην ππ’ αξηζκ. [...] 

Γηπιόηππν ηεο Γ.Ο.Υ. [...]  

β) Γηα ηα επόκελα έηε, ηα κηζζώκαηα ζα πξνθαηαβάιινληαη αλά δύν 

έηε, θαη δε ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηεο πξνεγνύκελεο δηεηίαο, ρσ-

ξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. Γειαδή ε επόκελε θαηαβνιή κηζζσ-

κάησλ γηα ηα επόκελα δύν έηε ζα γίλεη ην αξγόηεξν κέρξη [.../.../...] 

θαη ηεο ηξίηεο δηεηίαο ην αξγόηεξν κέρξη [.../.../...]. 

γ) Η θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη εθάπαμ γηα θάζε δηεηία 

ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή 

ησλ κηζζσκάησλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηελ έθπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ, ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ κηζζσηή κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

7. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε (6) έηε (12κελα), ππνινγη-

δόκελε από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξεί λα πα-

ξαηαζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν. 

Έλαξμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε [...] θαη εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο ε [...] .  

8. Δλδερόκελε ηξνπνπνίεζε ηεο [...] απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. πνπ ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαξγεζεί ε δπλαηόηεηα δηαθήκηζεο ζε θά-

πνηνλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ άξζξνπ 1, ζπλεπάγεηαη ηε ιύζε ηεο ζύκ-

βαζεο σο πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 

αληίζηνηρσλ κηζζσκάησλ πνπ ηπρόλ έρνπλ θαηαβιεζεί. 

9. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν (εθηόο από ηα 

κηζζώκαηα) ηέιε δηαθήκηζεο, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα όιε ηελ σθέιηκε πξνο δηαθήκηζε ε-

πηθάλεηα ησλ δηαθεκηζηηθώλ θαηαζθεπώλ, αλεμάξηεηα από ηε ζπ-

ρλόηεηα θαη ππθλόηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ δηαθεκίζεσλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα αληηθεηκεληθνύο θαη κόλν ιόγνπο, νξηζκέλα 

από ηα [...] πιαίζηα ηνπνζεηεζνύλ σο κνλήο θαη όρη σο δηπιήο όςεο, 

ηόηε ηα δηαθεκηζηηθά ηέιε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ζα ππνιν-

γηζηνύλ ζηε κεησκέλε σθέιηκε πξνο δηαθήκηζε επηθάλεηα πνπ ζα 

πξνθύςεη από απηό ην ιόγν. 
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Σε θακία παξόκνηα πεξίπησζε δελ επεξεάδεηαη ην ύςνο ηνπ κηζζώ-

καηνο ρξήζεο. Σπλνιηθή σθέιηκε πξνο δηαθήκηζε επηθάλεηα ησλ 

δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ: 

― [...]  

― [...]  

― [...]  

Η ζπλνιηθή σθέιηκε πξνο δηαθήκηζε επηθάλεηα αλέξρεηαη ζηα [...] 

η.κ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ λα θαηαβάιιεη ηα αλσηέξσ δηαθεκη-

ζηηθά ηέιε αξρίδεη από ηελ [...]. 

Η θαηαβνιή ησλ δηαθεκηζηηθώλ ηειώλ ζα γίλεηαη κε ηνλ αθόινπζν 

ηξόπν: 

α. Τα ηέιε δηαθήκηζεο ηνπ πξώηνπ έηνπο γηα ην δίκελν από [...] έσο 

[...], θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ην ππ’ α-

ξηζκ. [...] δηπιόηππν ηεο Γ.Ο.Υ. [...]. 

β. Γηα ηα επόκελα έηε ζα θαηαβάιινληαη αλά έηνο ην πξώην εηθν-

ζαήκεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ζα θαιύπηνπλ νιόθιεξν ην 

εκεξνινγηαθό έηνο, δειαδή 12 κήλεο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

γ. Η θαηαβνιή ησλ δηαθεκηζηηθώλ ηειώλ ζα γίλεηαη εθάπαμ ζην ηα-

κείν ηνπ Γήκνπ, ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. 

Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ δηαθεκηζηηθώλ ηε-

ιώλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ ππέξ 

ηνπ δήκνπ έθπησζε ηεο εγγύεζεο ηνπ κηζζσηή κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

10. Ο κηζζσηήο δε δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηα δη-

θαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηε ζύκβαζε ζε άιια πξόζσ-

πα λνκηθά ή θπζηθά, νύηε λα ππεθκηζζώζεη ην ρώξν πνπ εθκίζζσζε 

ή λα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θαη ππό νπνη-

νδήπνηε λνκηθό ηύπν ή αηηία. 

11. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη θαιή εκθάληζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ θαηαζθεπώλ θαζώο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ θζαξκέλσλ ή επηθίλδπλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πεδώλ θαη νρεκάησλ δηαθεκηζηηθώλ θαηαζθεπώλ. Σε αληίζεηε πεξί-

πησζε ζα ηνπ θαηαινγίδεηαη ηνπ θόζηνο ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνη-

ρεί ζε εξγαζίεο πνπ γίλνληαη από ην Γήκν. 
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Απαγνξεύεηαη ε πξνβνιή δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ πνπ είλαη αληί-

ζεηα κε ηα ρξεζηά ήζε ή πξνζβάιινπλ ηε δεκόζηα αηδώ. 

12. Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ησλ όξσλ 

ηεο ζύκβαζεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο απνθαζίζεη λα ιύζεη ηε ζύκβαζε, απ-

ηό κπνξεί λα γίλεη κνλνκεξώο κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

κεηά από πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε δύν κελώλ, ρσξίο ν αλάδν-

ρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο, εθηόο από ην δηθαίσκα λα δεηή-

ζεη επηζηξνθή κε δεδνπιεπκέλνπ κηζζώκαηνο ή δηαθεκηζηηθώλ ηε-

ιώλ. Τν δηθαίσκα απηό ην έρεη ν αλάδνρνο θαη ζηελ πεξίπησζε αι-

ιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθήκηζε. 

13. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ή ζε πεξίπησζε ιύζεο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο ζύκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη κέζα 

ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ λα απνζύξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

ηα δηαθεκηζηηθά κέζα θαη λα ειεπζεξώζεη ηνπο ρώξνπο ζηελ θαηά-

ζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε, δηαθνξεηηθά ππνρξενύηαη ρσξίο άιιε δη-

αδηθαζία ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ην Γήκν πνζνύ ίζνπ κε 

ην ηξηπιάζην ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζώκαηνο γηα ην αληίζηνηρν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο. 

14. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιηζηεί έλαληη ηξίησλ 

γηα ηνλ θίλδπλν πξόθιεζεο δεκίαο ή αηπρήκαηνο από ηηο δηαθεκη-

ζηηθέο θαηαζθεπέο. 

15. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ όξσλ απηήο, ε αλάδνρνο εηαηξία θαηέζεζε ηελ [...] εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνζνύ [...]€. 

16. Οη όξνη ηεο δηαθήξπμεο κε ηελ νπνία δηεμήρζε ν δηαγσληζκόο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ ζε δύν 

αληίηππα, ππνγξάθεθε από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη θαζέλα 

από απηά έιαβε από έλα αληίγξαθν, θαζώο θαη από ηνλ εγγπεηή θ. 

[...], θάηνηθν [...], κε ΑΓΤ [...] θαη ΑΦΜ [...] (ΓΟΥ [...]).  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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 ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΜΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ 

  [...]   [...] 

Ο ΔΓΓΥΗΤΗΣ 

 [...]  


