
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, 12.06.2019
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών
συγκοινωνιών με στέγαστρα αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για

τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης»

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρου 196 του Ν.4555/2018

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’  εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και
Κοινοτήτων, 

4. Τις διατάξεις των Ν 2946/2001, Κ.Υ.Α.52138/03, ΚΥΑ 61818/04, Ν2696/99 (παρ. 5 του
άρθρου  11  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  παρ.  15  του  άρθρου  19  του  Ν.
4071/2012)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1ε του Ν. 3852/2010 
6. Τις υπ.αριθ. 59/2017 & 135/2019 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Εκμίσθωση

κοινοχρήστων σε υφιστάμενα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην περιοχή του
Δήμου Θέρμης για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης»

7. Το υπ.αριθ. 523/9-5-2018 έγγραφο του ΟΣΕΘ σχετικά με την έγκριση τύπου στεγάστρων
στάσεων αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή του Δήμου Θέρμης.

8. Την υπ.αριθ. 16/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής για τη
διενέργεια  δημοπρασιών  εκποίησης,  αγοράς,  εκμίσθωσης,  μίσθωσης  ακινήτων  και
κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 1, για το έτος
2019».

9. Την υπ.αριθ. 242/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων  για  διενέργεια  υπαίθριας
διαφήμισης σε υφιστάμενα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην περιοχή του
Δήμου Θέρμης»

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστων
χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών με στέγαστρα αναμονής επιβατών με διαφημιστικά
πλαίσια, για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1
του Ν. 2946/2001 [ΦΕΚ 224 Α΄], με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση εκατόν τριών (103) κοινοχρήστων χώρων
σε  στάσεις  αστικών  συγκοινωνιών,  στους  οποίους  είναι  τοποθετημένα  (105)  στέγαστρα
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αναμονής  των  επιβατών  για  τη  διενέργεια  υπαίθριας  διαφήμισης.  Οι  παραπάνω  χώροι
παρατίθενται  στον  πίνακα  του  Παραρτήματος  1,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας.

Oι στάσεις στις οποίες υφίστανται στέγαστρα αναμονής επιβατών και μπορούν να εκμισθωθούν,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές & τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει, με
δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες όλες τις απαιτούμενες επεμβάσεις προκειμένου τα υφιστάμενα
στέγαστρα  αφενός  να  αποκατασταθούν  και  εξωραϊστούν,  και,  αφετέρου,  να  λειτουργούν  σε
ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας, άνεσης και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο
αναμονής των μετακινουμένων. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν: 

 καθαρισµό από αυτοκόλλητα, γκράφιτι και λοιπές παρεµβάσεις που υποβαθμίζουν την εικόνα
του στεγάστρου

 αντιοξειδωτική βαφή των μεταλλικών μερών του στεγάστρου, συμπεριλαμβανομένου και του
καθίσματος, µε την κατάλληλη (αν απαιτείται) απόξεση της τυχόν οξειδωμένης επιφάνειας

 αντικατάσταση ή επανατοποθέτηση των μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένων πολυκαρβονικών
φύλλων ή πλεξιγκλάς της οροφής του στεγάστρου και της ρακέτας, ομοιόμορφων µε αυτά
του προς επιδιόρθωση στεγάστρου

 τοποθέτηση  καθίσματος,  ενσωματωμένου  στον  σκελετό  του  στεγάστρου,  ομοιόμορφου  µε
αυτό  των  λοιπών  στεγάστρων,  σε  όσα  στέγαστρα  δεν  διαθέτουν  και  έχουν  αυτή  τη
δυνατότητα

 τοποθέτηση του ειδικού πλαισίου της παρ. 2.1ζ του Παραρτήματος ΙΙ, σε περίπτωση που αυτό
ζητηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,   

 καθαρισµό δαπέδου από φυτά, θάμνους κ.λπ.
 τοπική αποκατάσταση δαπέδου (πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση, ασφαλτόστρωση) (στάσεις

µε α/α 4, 5, 16, 41, 49, 65, 66, 70 και 84 του Παραρτήματος).
 σε περίπτωση µη ύπαρξης διαμορφωμένου δαπέδου: διαμόρφωση χώρου, στην περιοχή του

υφιστάμενου  στεγάστρου,  µε  καθαρισµό,  ισοπέδωση,  κατασκευή  βάσης  από  οπλισμένο
σκυρόδερμα και πλακόστρωση επιφάνειας 2,0 µ.x5,0 µ. (στάσεις µε α/α 34, 38, 47, 57, 59,
60, 63, 78, 79, 80, 82, 89, 99 και 100 του Παραρτήματος). 

Στο  Παράρτημα  ΙΙ  περιλαμβάνονται  οι  προδιαγραφές  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των
στεγάστρων που θα τοποθετηθούν, προς αντικατάσταση κατεστραμμένων που δεν μπορούν να
επιδιορθωθούν, όπως εγκρίθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 1944/5.7.2016 έγγραφο του ΣΑΣΘ, και το
με αριθ. πρωτ. 523/9.5.2018 έγγραφο του ΟΣΕΘ ΑΕ, αναφορικά με τα υφιστάμενα στέγαστρα.
Ενδεικτικά,  αναφέρεται  ότι  τα νέα στέγαστρα θα έχουν τη μορφή, το μέγεθος  και  τα υλικά
κατασκευής  των  υφιστάμενων  στεγάστρων  του  Δήμου  και  ενδεικτικά  αυτών  που  είναι
τοποθετημένα στις στάσεις «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ» της λεωφορειακής
γραμμής  67  (ΑΣ  ΙΚΕΑ-Τριάδι),  επί  της  ΕΟ  Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου  (βλ.  Φωτ.  1  και  2  του
Παραρτήματος ΙΙ).

Σε  περίπτωση  που  τα  στοιχεία  του  παραρτήματος  έχουν  διαφοροποιηθεί  από  το  χρόνο
πραγματοποίησης των αυτοψιών οι επεμβάσεις που πρέπει γίνουν στο στέγαστρο και στο δάπεδο
αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και οριστικοποιούνται σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών.
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Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, καθαρίζει, επιδιορθώνει και αποκαθιστά
με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες τα στέγαστρα και το χώρο που είναι τοποθετημένα
σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης και καθαρισμού που θα συμφωνηθεί με τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα
διαφημιστικές εργασίες για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης,  ή  εταιρεία  οποιασδήποτε  μορφής,  που  στον  σκοπό  του  καταστατικού  της
προβλέπεται η άσκηση διαφημιστικών εργασιών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από τη
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης. Τα παραπάνω πιστοποιούνται από το οικείο επιμελητήριο
της χώρας εγκατάστασης.

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε έκπτωση
από τον Δήμο Θέρμης ή το ελληνικό δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών
πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ή οφείλουν χρήματα στον Δήμο Θέρμης ή στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) οι ίδιοι ή οι εταιρείες στις οποίες είναι μέλη
της διοίκησης ή νόμιμοι εκπρόσωπο ή κατέχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ποσοστό συμμετοχής
ίσο ή μεγαλύτερο του 30% των μετοχών, των μεριδίων κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου για την
εκμίσθωση ακινήτων που διενεργούνται σύμφωνα με το ΠΔ.270/81, που ορίστηκε με βάση την
υπ.αρ 16/2019 ΑΔΣ, σε δημόσια συνεδρίαση στο κτίριο της Ο.Υ., 2ο χλμ. Θέρμης - Τριαδίου,
την 26η Ιουνίου 2019, μέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ., με πλειοδοτικές προσφορές.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λαμβάνουν  τα  τεύχη διακήρυξης  και  κάθε  άλλη  πληροφορία
σχετικά  με  τη  δημοπρασία  από  το  Δήμο  Θέρμης,  Τμήμα  Εσόδων,  2ο  χλμ  Θέρμης-Τριαδίου,
ΤΚ.570001, Θέρμη, Αρμόδιος υπάλληλος Σαρέγκου Πολύμνια, Τηλ.2310478022, Fax:2313300719,
email: p.saregkou@thermi.gov.gr.

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  διενέργεια  της  δημοπρασίας,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  το  Π.Δ.  270/81.  Επιπλέον  η  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης (www  .  thermi  .  gov  .  gr  )  στην ενότητα Διακηρύξεις καθώς και στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010.

Άρθρο 4ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το  σύνολο  του  φακέλου  της  προσφοράς  (αίτηση,  πιστοποιητικά,  δικαιολογητικά,  έγγραφα,
προσφορά κ.λπ.) θα είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα
έγγραφα του φακέλου έχει συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην
της ελληνικής,  θα συνοδεύεται  από επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  επικυρωμένη από το
αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

http://www.thermi.gov.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν με
ποινή αποκλεισμού την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για
νομικά  πρόσωπα,  απαιτείται  υπογραφή  αυτής  από  το  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους και σφραγίδα της εταιρείας.

2. Βεβαιώσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης και της ΔΕΥΑΘ περί μη οφειλής
στον Δήμο Θέρμης και στη ΔΕΥΑΘ αντίστοιχα του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου. Αν
πρόκειται  για νομικό πρόσωπο, οι  βεβαιώσεις θα αφορούν τη μη οφειλή του νομικού
προσώπου,  των  ομόρρυθμων εταίρων και  διαχειριστών των  ΟΕ  και  ΕΕ,  των  αστικών
εταίρων και διαχειριστών των ΕΠΕ, του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και του
νόμιμα  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  των  ΑΕ.  Επίσης,  για  τα  νομικά  πρόσωπα
απαιτούνται  βεβαιώσεις  μη  οφειλής  και  για  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  αυτών  αν  είναι
διαφορετικός από τους παραπάνω. 

3. Πιστοποιητικό  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  τους  υποχρεώσεων  (φορολογική
ενημερότητα).

4. Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας για  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  των
εργαζομένων που τυχόν απασχολούν.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής  οργάνωσης,  με το
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και  η άσκηση επαγγέλματος επί τρία
τουλάχιστον έτη πριν την δημοπρασία.

6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή αντίστοιχης αλλοδαπής Αρχής, με το οποίο
επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος
του αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύση πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό
αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής  διαχείρισης  και  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  πτωχευτικού
συμβιβασμού, για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε έχει
υπαχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα (συνδιαλλαγή, εξυγίανση,
εκκαθάριση  κ.λπ.),  ούτε  έχει  καταθέσει  αίτηση  για  τα  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  τις
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου ή
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική
ή  δικαστική  αρχή  της  χώρας  εγκατάστασής  του,  έκδοσης  τουλάχιστον  τελευταίου
τριμήνου,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  δεν  έχει  καταδικαστεί  για
αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί
συντονισμού  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων  –  οδηγ.  2004/18/ΕΚ
(416695). 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 των αστικών εταίρων, τους
Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το
νόμιμο εκπρόσωπό τους.

8. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν1599/86 με  την  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  ή  ο  νόμιμος
εκπρόσωπός του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα δηλώνει ότι: 
 έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων 1 & 2 αυτής και τους

αποδέχεται ανεπιφύλακτα
 γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαμβάνει να επιδιορθώσει, αποκαταστήσει και

συντηρήσει τα υφιστάμενα στέγαστρα των στάσεων λεωφορείων που περιλαμβάνονται
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στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, υλοποιώντας όλες τις παρεμβάσεις που περιγράφονται
κατά  στάση  και  να  αντικαταστήσει  τοποθετώντας  σε  λειτουργική  κατάσταση  όσα
στέγαστρα δεν  μπορούν  να αποκατασταθούν  και  περιλαμβάνονται  στον πίνακα του
Παραρτήματος 1, σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 2, αφού κατασκευάσει, όπου απαιτείται, τη βάση
στήριξης αυτών με τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση.

 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος λόγω μη εκπλήρωσης οικονομικών όρων σύμβασης από
το Δήμο Θέρμης και το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών
ετών πριν τη δημοσίευση της παρούσας,

 Όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και σε ισχύ
9. Προκειμένου περί εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν

τροποποιήσεις του, ή εναλλακτικά επικυρωμένο ενιαίο κωδικοποιημένο καταστατικό με
ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει  ότι η διάρκεια της
εταιρείας υπερβαίνει το έτος 2027, πιστοποιητικό μεταβολών εκδοθέν από την αρμόδια
διοικητική αρχή και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της
εταιρείας, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό
ορισμού Δ.Σ. 
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής του υπογράφοντος από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Όλα τα πρακτικά ΔΣ
πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών της εταιρείας με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Όλα τα
άλλα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στη χώρα εγκατάστασης, δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  περιπτώσεις  του
παρόντος  άρθρου,  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  υπεύθυνη
δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη
γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η γνησιότητα της ένορκης
δηλώσεως ή της υπεύθυνης δήλωσης αποδεικνύεται από πιστοποιητικό συμβολαιογράφου
ή αρμόδιας αρχής.

10. Εγγύηση συμμετοχής  , η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη  
ελάχιστου ορίου  πρώτης  προσφοράς για χρονικό διάστημα ενός  έτους της  σύμβασης.
Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
με  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  ελληνικής  Τράπεζας  ή  εγγυητική  επιστολή
αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η
ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  ΣΕ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ». Μετά
την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται
στους δικαιούχους που συμμετείχαν στη δημοπρασία, πλην της εγγυητικής επιστολής του
πλειοδότη.

11. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων
της  διακήρυξης  και  των  παραρτημάτων  αυτής  και  τους  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα.  Ο
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εγγυητής θα καταθέσει  βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο Θέρμης και στη ΔΕΥΑΘ,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της
δημοπρασίας,  ευθύς  μετά  το  πέρας  της  και  θα  είναι  αλληλέγγυα  και  σε  ολόκληρο
υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα
της διαιρέσεως και διζήσεως. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ο εκμισθωτής
μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν από τον εγγυητή να προσκομίσει αποδείξεις για το
αξιόχρεο αυτού.

Άρθρο 5ο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό, υποχρεούται,  επί ποινή
αποκλεισμού:

1. να καταθέσει κατάλογο συμβάσεων που έχει συνάψει με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς ή φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει εκτελέσει  ή εκτελεί κατά την τελευταία
πενταετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις ανάλογου
αντικειμένου, η συνολική αξία των οποίων πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
χιλιάδων ευρώ (€50.000,00). Αντίγραφα των συμβάσεων του πίνακα θα προσκομισθούν
αν ζητηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού.

2. να  αποδείξει  την  χρηματοοικονομική  του  δυνατότητα  με  προσκόμιση  των  επίσημων
οικονομικών του στοιχείων (ισολογισμός, ισοζύγια κ.λπ.), που αφορούν στις χρήσεις των
τριών τελευταίων ετών από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν παρουσιάζει τρεις συνεχόμενες
ζημιογόνες χρήσεις.

Άρθρο 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με αντίστοιχη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
ποσού ίσου με ποσοστό 10% του συνολικού μισθώματος που επιτεύχθηκε, για διάρκεια ίση με τη
συμβατική. Εντός του 1ου μήνα κάθε ετήσιας μισθωτικής περιόδου ο πλειοδότης υποχρεούται να
αναπροσαρμόζει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής
του μισθώματος, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Η αναπροσαρμογή της εγγύησης καλής εκτέλεσης τελείται είτε με πλήρη αντικατάσταση είτε με
συμπλήρωση  της  ως  άνω  εγγυητικής  επιστολής,  ώστε  να  ισούται  πάντοτε  με  το  ανωτέρω
καθοριζόμενο ποσό.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αποδοθεί στον πλειοδότη μετά την λήξη της σύμβασης και την
εκπλήρωση στο ακέραιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους– μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για
το Δημόσιο.

Σε  αντίθετη  περίπτωση  κηρύσσεται  έκπτωτος  ο  μισθωτής  με  όλες  τις  συνέπειες  που
προβλέπονται από το άρθρο 20 του παρόντος
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Άρθρο 7ο 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Στη δημοπρασία οι  διαγωνιζόμενοι  παρίστανται  αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους.

Οι  Α.Ε.  εκπροσωπούνται  από  μέλος  του  Δ.Σ.  ή  άλλο  νόμιμο  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 Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και
λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.

Οι  ΕΠΕ,  ΟΕ  και  ΕΕ  εκπροσωπούνται  από  το  διαχειριστή  τους  ή  από  άλλο  πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι ενώσεις/κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρίας ή
κοινοπραξίας  από  κοινό  εκπρόσωπο,  ούτε  η  ταυτόχρονη  προσωπική  συμμετοχή  και
εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ.  Α.Ε.  ή  να είναι  διαχειριστής ή
ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρίας

Άρθρο 8ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι  προσφορές  των  πλειοδοτών  αναγράφονται  στα  πρακτικά  κατά  σειρά  εκφώνησης,  με  το
ονοματεπώνυμο  του  πλειοδότη.  Κάθε  προσφορά  είναι  δεσμευτική  για  τον  εκάστοτε
πλειοδοτούντα,  η  δέσμευση  δε  αυτή  μεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους
ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την
έναρξη  του  διαγωνισμού,  αφού  παρουσιάσει  και  το  προς  τούτο  πληρεξούσιο  έγγραφο,
διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για λογαριασμό του.

Μετά  τη  λήξη  της  δημοπρασίας,  το  πρακτικό  υπογράφεται  από  την  Επιτροπή  διεξαγωγής
δημοπρασιών, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυος
και  σε  ολόκληρο  υπεύθυνος  με  τον  τελευταίο  πλειοδότη  για  την  εκπλήρωση των  όρων της
σχετικής σύμβασης.

Προσφορές που αφορούν μόνο σε μέρος, τμήμα ή ποσοστό των παραχωρούμενων για χρήση
κοινοχρήστων χώρων, δε θα γίνονται δεκτές.

Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση
της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσματος
της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  κανένα  δικαίωμα  ή  αξίωση  αποζημίωσης  λόγω  μη
εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή
ή λόγω καθυστερήσεως εγκαταστάσεώς του στους παραχωρούμενους κατά χρήση κοινοχρήστους
χώρους που θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
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Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόμενος από τον εγγυητή του, μέσα σε χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της
Οικονομικής  Επιτροπής,  σχετικά  με  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,
προκειμένου  να  υπογράψει  το  σχετικό  συμφωνητικό.  Σε  αυτό  θα  ορίζεται  ότι  ο  εγγυητής
εγγυάται  απεριόριστα  και  εις  ολόκληρον  την  προσήκουσα  εκπλήρωση  τόσο  της  αρχικής
σύμβασης, όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης ή επέκτασης αυτής και ότι παραιτείται
του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  ή  διζήσεως.  Έπειτα  από  την  παρέλευση  άπρακτης  της
παραπάνω  προθεσμίας,  η  σύμβαση  θεωρείται  καταρτισθείσα  (άρθρο  3  παρ.  2Α  (η)  π.δ.
270/1981).  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Δήμος  αποκτά  το  δικαίωμα  άσκησης  του  συνόλου  των
δικαιωμάτων  του,  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση  και  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση.  Οι
κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Θέρμης 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 προηγούμενης.  Κατά την επαναληπτική δημοπρασία,  το
ελάχιστο όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού που κατακυρώθηκε στο όνομα του
τελευταίου πλειοδότη, της προηγούμενης δημοπρασίας.

Άρθρο 9ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Η διάρκεια της εκμίσθωσης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και θα
αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης
και  του πλειοδότη,  ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης της τοποθέτησης των μέσων που βαρύνει
αποκλειστικά τον πλειοδότη.

1. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του 1ου μήνα κάθε μισθωτικού έτους. 

2. Η καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων και των τελών διαφήμισης, πέρα από την
επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων, και μετά από έγγραφη ειδοποίησή
του,  με  αιτιολογημένη  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Θέρμης,  καταγγέλλεται  η
μισθωτική  σύμβαση  και  αποβάλλεται  από  τους  μίσθιους  χώρους  ο  μισθωτής  και
επέρχονται και οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας. Επίσης, ο
εκμισθωτής μπορεί και χωρίς να καταγγείλει τη σύμβαση να ασκήσει αγωγή απόδοσης
των μίσθιων χώρων και επιδίκασης των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Άρθρο 10ο 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Το κατώτατο όριο προσφοράς καθορίζεται από την Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στέγαστρα
διακρίνονται σε τρεις ζώνες ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού επί της οποίας είναι
τοποθετημένα  (Α  υψηλός  κυκλοφοριακός  φόρτος,  Β  μέσος  και  Γ  χαμηλός)  ως  εξής,  όπως
προκύπτει από το συνημμένο παράρτημα: 

Ζών
η

Αριθμός
στάσεων

Αριθμός στεγάστρων Ετήσιο μίσθωμα ανά
μονάδα

Συνολικό ετήσιο
μίσθωμα (€)

Α: 45 46 300 13.800
Β: 27 27 150 4.050
Γ: 31 32 50 1.600

Σύνολο 103 105  19.450
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Δε γίνεται αποδεκτή προσφορά για μέρος του αντικειμένου όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο
1 της παρούσας.

Η προσφορά του ενδιαφερόμενου θα περιέχει χωριστά το ετήσιο προσφερόμενο μίσθωμα ανά
μονάδα στεγάστρου, ανάλογα με τη Ζώνη, καθώς και το συνολικό ετήσιο προσφερόμενο μίσθωμα
για όλα τα στέγαστρα.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση και σε
ποσοστό  ίσο  με  τον  Δείκτη  Τιμών  Καταναλωτή  του  αμέσως  προηγούμενου  κάθε  φορά
δωδεκαμήνου. Η συμπλήρωση έτους για την αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται την
αντίστοιχη ημέρα του επόμενου κάθε φορά έτους με αυτή της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι αρνητικός, το μίσθωμα παραμένει
σταθερό.

Το  μίσθωμα  επιβαρύνεται  με  το  προβλεπόμενο  χαρτόσημο  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  καθώς  και
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη φορολογική επιβάρυνση, τα οποία καταβάλλονται ταυτόχρονα με το
μίσθωμα.

Εκτός του μισθώματος, όπως αυτό θα προκύψει από τον φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον Δήμο Θέρμης το τέλος διαφήμισης, όπως
αυτό καθορίζεται με τους νόμους 1900/1990 και 2880/2001, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου  Θέρμης,  το  άρθρο  11  της  παρούσας,  καθώς  και  κάθε  άλλη  τυχόν  μελλοντικά
επιβληθησόμενη επιβάρυνση (μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 4482/2017,
ΦΕΚ 102 Α περί καταβολής στην ΟΣΕΘ ΑΕ ποσοστού 2% επί του συνόλου των εσόδων από διαφημίσεις).

Άρθρο 11ο 

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Πλέον του μισθώματος για τις πραγματοποιούμενες διαφημίσεις θα καταβάλλονται απολογιστικά,
ανά μισθωτικό τρίμηνο, προς τον Δήμο Θέρμης,  από τον μισθωτή, τα τέλη διαφημίσεων που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και από τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Σε  περίπτωση  μη  καταβολής  από  τον  μισθωτή  των  τελών  διαφήμισης,  ή  σε  περίπτωση
καθυστέρησης  καταβολής  αυτών  ή  σε  περίπτωση  διενέργειας  διαφήμισης  άνευ  της
προβλεπόμενης  άδειας,  θα  επιβάλλονται  από  τον  Δήμο  σ’  αυτόν  τα  νόμιμα  πρόστιμα,  όπως
προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  ν.  2946/2001  (άρθρα  5  και  8),  συνιστά  δε  παραβίαση
σπουδαίου  όρου  και  μπορεί  ο  εκμισθωτής  να  ασκήσει  όλα  τα  νόμιμα  δικαιώματά  του,  ενώ
επέρχονται και όλες τις συνέπειες, που προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας.

Άρθρο 12ο 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Για όλους τους παραχωρούμενους χώρους, με την υπογραφή της σύμβασης, θα εκδοθούν οι
προβλεπόμενες κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του ν. 2946/2001 άδειες εγκατάστασης διαφημιστικών
μέσων.

Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση
των διαφημιστικών μέσων ή την επανατοποθέτησή τους σε άλλο χώρο χωρίς καμία επιβάρυνσή
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του, άλλως θα απομακρύνει ο ίδιος τα διαφημιστικά μέσα με δαπάνη του αντισυμβαλλόμενου.
Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά γίνεται χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου.

Σε περίπτωση μεταφοράς ή κατάργησης κάποιας στάσης από αυτές που αποτελούν αντικείμενο
της  προσφοράς  του  μισθωτή  (Παράρτημα  Ι),  αυτός  είναι  υποχρεωμένος  να  απομακρύνει  το
στέγαστρο, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η απομάκρυνση αφορά και τα
στέγαστρα χωρίς διαφημιστικά μέσα των οποίων ο μισθωτής αναλαμβάνει τη συντήρηση για όλη
τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης απομάκρυνσης στεγάστρου ο Δήμος
επιβάλλει στον μισθωτή ποινική ρήτρα ύψους δέκα (10,00) ευρώ ημερησίως.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να αφαιρέσει, αποξηλώσει ή
απομακρύνει,  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  του  Δήμου  Θέρμης,  οποιοδήποτε  από  τα
τοποθετημένα  στέγαστρα  ή  διαφημιστικά  μέσα  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία  και  γενικώς
παραιτείται από τέτοιο δικαίωμα. Αν ο μισθωτής αφαιρέσει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Δήμου Θέρμης τοποθετημένο στέγαστρο ή διαφημιστικό μέσο και δεν το αντικαταστήσει με άλλο
ίδιο  εντός  χρονικού  διαστήματος  τριάντα  (30)  ημερών,  υποχρεούται  στην  πληρωμή  ποσού
τριακοσίων (300,00) ευρώ ημερησίως για κάθε αφαιρεθέν από αυτόν στέγαστρο ή διαφημιστικό
μέσο ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη αποζημίωση του Δήμου Θέρμης.

Ο μισθωτής δεσμεύεται ότι  θα τηρεί  τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Κύρωση Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας)  σχετικά  με  την  τοποθέτηση  διαφημιστικών  μέσων,  όπως  τροποποιήθηκαν  και
ισχύουν.

Άρθρο 13ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Ο  μισθωτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  καθαρισμού  και  συντήρησης  όλων  των

στεγάστρων του πίνακα του Παραρτήματος 1, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν διαφημιστικό
μέσο, καθώς και του χώρου όπου είναι τοποθετημένα.

2. Η πλημμελής συντήρηση ή ο πλημμελής καθαρισμός των στεγάστρων και του χώρου όπου
είναι τοποθετημένα αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον Δήμο.

3. Ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την
έγγραφη ειδοποίησή του από τον Δήμο Θέρμης τα τυχόν κατεστραμμένα στέγαστρα και να
αντικαθιστά  αυτά  εντός  είκοσι  (20)  εργάσιμων  ημερών  εφόσον  έχουν  ολοσχερώς
καταστραφεί και να αποκαθιστά εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
ειδοποίησή του όλες τις ζημίες αυτών, ώστε να διατηρείται η καλαίσθητη εμφάνισή τους.
Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  πέραν  των  τεσσάρων  (4)  ημερών  ή  είκοσι  (20)  ημερών
αντίστοιχα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι (20,00) ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.

4. Ο Δήμος Θέρμης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί στα
στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τρίτα πρόσωπα ή
οποιαδήποτε  άλλη  αιτία.  Σε  περίπτωση  φθοράς  ή  ζημίας  των  στεγάστρων ή/και  των
διαφημιστικών μέσων, ο μισθωτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με άλλα
της  ίδιας  ποιότητας,  μεγέθους,  υλικών  κατασκευής  και  τεχνικών  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.

5. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επικάλυψη των διαφημιστικών μέσων από
τρίτους με βαφή, αφίσες κ.λπ., ούτε υποχρεούνται να απομακρύνει αυτά. Ο μισθωτής
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έχει την αποκλειστική ευθύνη προστασίας των στεγάστρων, των διαφημιστικών μέσων
και  των  κοινόχρηστων  χώρων  στους  οποίους  είναι  τοποθετημένα.  Ο  μισθωτής
υποχρεούται να προστατεύει τους παραχωρούμενους κατά χρήση κοινόχρηστους χώρους
από  κάθε  καταπάτηση  ή  αυθαίρετη  επέμβαση  τρίτων.  Ο  μισθωτής  υποχρεούται  να
γνωστοποιεί στον Δήμο Θέρμης αμελλητί κάθε καταπάτηση ή αυθαίρετη επέμβαση τρίτων,
διεκδίκηση ή παρενόχληση από τρίτους σε σχέση με την κυριότητα, τη νομή, τη χρήση και
κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των παραχωρούμενων κατά χρήση χώρων.

6. Αν ο μισθωτής δεν φροντίζει για τη συντήρηση και τη διατήρηση όλων των στεγάστρων
και  των  διαφημιστικών  μέσων  καθαρών,  ο  Δήμος  δικαιούται  να  ενεργήσει  αυτός,
επιβάλλοντας τη δαπάνη των εργασιών σε βάρος του μισθωτή.

7. Οι διαφημιστικές ρακέτες πρέπει να φέρουν την επωνυμία του μισθωτή ή της εμπορικής
εταιρείας εκμετάλλευσης σε εμφανές σημείο.

8. Ο μισθωτής και μόνο έχει την ποινική και αστική ευθύνη που θα προκύψει από ατυχήματα
στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην ασφάλιση
των μισθίων, σε γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, από ζημία: (α) πυρός από οποιαδήποτε
αιτία, και (β) αστικής ευθύνης προς τρίτους. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
και των λοιπών ασφαλιστικών εγγράφων θα κατατίθενται στον Δήμο. Οι αποζημιώσεις, σε
περίπτωση επέλευσης του κινδύνου θα καταβάλλονται από τους ασφαλιστές απευθείας
στον μισθωτή ή στους ζημιωθέντες τρίτους, χωρίς ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και σε
κάθε περίπτωση ο μισθωτής θα υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως τα απαραίτητα για την
καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της κάθε
ασφάλισης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το έγγραφο της ανανέωσης
και αντίγραφο της απόδειξης εξόφλησης των ασφαλίστρων.

9. Απαγορεύεται η εκτός των προκαθορισμένων διαφημιστικών μέσων διενέργεια υπαίθριας
διαφήμισης από τον ίδιο τον μισθωτή ή τον εγγυητή του. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο,
ο Δήμος Θέρμης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση όρου αυτής, να
αποξηλώσει τις αυθαίρετες διαφημίσεις και να επιβάλει τις κυρώσεις των άρθρων 8 και 10
του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 14ο  

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Απαγορεύεται ρητά η ανανέωση και η παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

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

Άρθρο 15ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Στην περίπτωση που με  βάση το  υφιστάμενο ή  το  μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο  καταργηθούν
κάποιοι  από τους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, ανεξαρτήτως του αριθμού ή της
θέσης αυτών, ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για
θετική ή αποθετική ζημία, ούτε με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού ή να αξιώσει
την επιστροφή μισθωμάτων και διαφημιστικών τελών που κατέβαλε για τους χώρους αυτούς,
ούτε να αξιώσει τη μείωση των μισθωμάτων ή των διαφημιστικών τελών που καταβάλλει για
τους λοιπούς χώρους που διατηρούνται.
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Άρθρο 16ο  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην
ελεύθερη  κρίση  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Ο  Δήμος  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. Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αν
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που θα επιτευχθεί δεν είναι ικανοποιητικό για το Δήμο, να μην
το εγκρίνει, οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο
και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

Άρθρο 17ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση
εντός δέκα (10) ημερών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, αφού προσκομίσει τα
κατωτέρω:

1. εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 6 της παρούσας)
2. προκειμένου περί εταιρείας, εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας προς τον

υπογράφοντα τη σύμβαση με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας
3. ασφαλιστήριο συμβόλαιο (άρθρο 13 της παρούσας)
4. κατασκευαστικές  μελέτες  εφαρμογής  του  στεγάστρου  και  συγκεκριμένα:   (i)

αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής του στεγάστρου, με κατασκευαστικές λεπτομέρειες και
τεχνική  περιγραφή  (υλικά,  διαστάσεις  κ.λπ.),  (ii)  στατική  μελέτη  εφαρμογής  του
μεταλλικού φορέα και της θεμελίωσης, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στατικής
επάρκειας του μελετητή, και (iii) ηλεκτρολογική μελέτη εφαρμογής. Οι μελέτες θα είναι
υπογεγραμμένες  από  διπλωματούχους  μηχανικούς  των  απαιτούμενων  ειδικοτήτων,  οι
οποίοι  θα  βεβαιώνουν  ότι  έχουν  τηρηθεί  όλες  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  υλικών,
διαστάσεων,  μορφής  και  λοιπών  χαρακτηριστικών  του  στεγάστρου,  όπως  αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Άρθρο 18ο

ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ο Δήμος για όλη την διάρκεια της σύμβασης θα χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες για την
εγκατάσταση και  χρήση των στεγάστρων και  των διαφημιστικών μέσων για τις  οποίες  είναι
αρμόδιος και 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 ο Δήμος
Θέρμης. 

Άρθρο 19ο 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο μισθωτής μετά τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει στον Δήμο Θέρμης, εντός
πέντε (5) ημερών, το σύνολο των στεγάστρων σε άριστη κατάσταση. Όλα τα στέγαστρα, παλαιά
(υφιστάμενα πριν την έναρξη της σύμβασης)  και  νέα (τοποθετηθέντα από τον μισθωτή προς
αντικατάσταση υφιστάμενων που δεν μπορούσαν να επιδιορθωθούν) θα ανήκουν στην κυριότητα
του Δήμου Θέρμης.  Για τη συντήρηση, τις κατασκευές στεγάστρων και  εν γένει  για όλες τις
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υπηρεσίες και εργασίες που προέβη ο μισθωτής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ακόμη και γι’
αυτές που εκ της σύμβασης δεν υποχρεούνταν και για όλες τις επωφελείς ή αναγκαίες δαπάνες
που  πραγματοποίησε  ο  μισθωτής,  οποτεδήποτε  και  με  οποιονδήποτε  τρόπο  λήξει  ή  λυθεί  η
σύμβαση, δεν έχει και δεν διατηρεί καμία απολύτως αξίωση αφαίρεσης ή αποζημίωσης κατά του
εκμισθωτή  είτε  με  τις  διατάξεις  περί  αδικαιολόγητου  πλουτισμού  είτε  με  τις  διατάξεις  περί
διοικήσεως αλλοτρίων, αλλά θα παραμείνουν όλα αυτά αναποζημιώτως υπέρ του εκμισθωτή, του
παρόντος όρου συνομολογουμένου ως σπουδαίου.

Άρθρο 20ο 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος Θέρμης θα έχει  τη δυνατότητα τέσσερις (4) εβδομάδες ετησίως 25 στεγάστρων, όχι
αναγκαστικά συνεχόμενες, να κάνει χρήση των διαφημιστικών μέσων για την προβολή δικών του
μηνυμάτων, ή των νομικών προσώπων αυτού, εάν το επιθυμεί, χωρίς την καταβολή προς τον
μισθωτή  αποζημίωσης  για  τη  χρήση  αυτή,  αφού  ειδοποιήσει  προ  διμήνου,  εγγράφως,  τον
μισθωτή  για  την  πρόθεσή  του  αυτή,  ο  δε  μισθωτής  απαλλάσσεται  της  υποχρέωσης  για  την
πληρωμή τελών διαφήμισης για το χρονικό αυτό διάστημα.

Άρθρο 21ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ο  ηλεκτροφωτισμός  των  διαφημιστικών  μέσων  θα  γίνει  με  ευθύνη  και  έξοδα  του  μισθωτή
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  του  Παραρτήματος  2  της  παρούσας.  Οι  συμβάσεις  με  τον  πάροχο  ηλεκτρικής
ενέργειας υπογράφονται από το μισθωτή και επ’ ονόματί του. Το μισθωτή βαρύνει η κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό των διαφημιστικών μέσων και των στεγάστρων.

Μετά την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο
δήμο τον αριθμό σύνδεσης και κατάλογο των στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων που
έχουν συνδεθεί σε αυτό.

Στη ΔΕΗ θα υποβληθούν οι  απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και  αναλυτικά σχέδια της κάθε
εγκατάστασης που θα εγκριθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.

Σε όσες περιπτώσεις δεν εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, τα διαφημιστικά μέσα θα είναι μη φωτιζόμενα χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα
αποζημίωσης.

Η  καθυστέρηση  καταβολής  της  κατανάλωσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  θα  επιφέρει  την
καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας.

Απαγορεύεται ρητά η ηλεκτροδότηση των στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων αυτών από
το δίκτυο δημοτικού φωτισμού.

Άρθρο 22ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως σπουδαίοι και η παραβίασή τους από τον μισθωτή
παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή σωρευτικά:

ΑΔΑ: ΩΕ33ΩΡΣ-ΠΕΟ



1. να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιδιώξει δικαστικώς την αποβολή του μισθωτή από
τους  μίσθιους  χώρους  και  την  είσπραξη  όλων  των  οφειλών  (μισθώματα,  τέλη
χαρτοσήμου,  οφειλές  ΔΕΗ,  τέλη  διαφήμισης)  και  εν  γένει  κάθε  είδους  χρηματική
υποχρέωση του μισθωτή

2. να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυοδοσίας υπέρ του Δήμου Θέρμης
3. να απαιτήσει ποσό ίσο με έξι (6) μηνιαία μισθώματα πλέον των καταβληθέντων, λόγω

ποινικής ρήτρας, μη αποκλειομένης της αποζημιώσεως κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής
ζημίας του Δήμου

Η  είσπραξη  των  ανωτέρω  οφειλών,  πέραν  της  δικαστικής  επιδίωξης,  μπορεί  να  γίνει  και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 23ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για  οποιαδήποτε  διαφορά  ή  διένεξη  προκύψει  μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  σχετική  με  την
εφαρμογή της σύμβασης ακόμα και μετά τη λήξη της αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

ΑΔΑ: ΩΕ33ΩΡΣ-ΠΕΟ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

 Α/
Α

Κωδικός 
Στάσης ΟΑΣΘ

Ονομασία στάσης 
(βάσει ΟΑΣΘ)

Οδός Θέση
Κατεύθυνση 
προς

Κατηγορία 
απαιτούμενων 
επεμβάσεων

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 (ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗ)
1 36037 Δημαρχείο Θέρμης Β.Ταβάκη Εναντι Δημαρχείου Χαριλάου 1 (στέγαστρο)
2 36039 Χάνι Βενιζέλου Μεταξύ Μακρυγιάννη & Χάψα Χαριλάου 1 (στέγαστρο)
3 36042 Μαρίνος Στ.Καζαντζίδη Ν.Καβαδία & Ματσούκας Χαριλάου 1 (στέγαστρο)
4 36043 Ελληνικό Κολλέγιο Στ.Καζαντζίδη Ελληνικό Κολλέγιο Χαριλάου 2 (στέγαστρο & δάπεδο)
5 36044 Μαντουλίδη Στ.Καζαντζίδη Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Χαριλάου 2 (στέγαστρο & δάπεδο)
6 36046 Ζώνη Καινοτομίας Στ.Καζαντζίδη Ζώνη Καινοτομίας Χαριλάου 1 (στέγαστρο)
7 36034 Πλατεία Βενιζέλου Μακρυγιάννη & Α.-Γ.Ταβάκη Θέρμη 1 (στέγαστρο)
8 36028 ΕΒΕΚ Στ.Καζαντζίδη Συμβολή με Βεν.Μιχαηλίδη Θέρμη 1 (στέγαστρο)
9 36025 Μαρίνος Στ.Καζαντζίδη Μεταξύ Ματσούκης & Ν. 

Καββαδία
Θέρμη 1 (στέγαστρο)

10 36018 Ελληνικό    Κολλέγιο Στ.Καζαντζίδη Ελληνικό    Κολλέγιο Θέρμη 1 (στέγαστρο)
11 36017 Μαντουλίδη Στ.Καζαντζίδη Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Θέρμη 1 (στέγαστρο)
12 36016 Λήδα-Μαρία Στ.Καζαντζίδη Λήδα-Μαρία Θέρμη 1 (στέγαστρο)
13 36015 Ζώνη Καινοτομίας Στ.Καζαντζίδη Ζώνη Καινοτομίας Θέρμη 1 (στέγαστρο)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 67 (ΑΣ ΙΚΕΑ-ΤΡΙΑΔΙ)
14 36047 Γεωργική Σχολή Ε.Ο. 16 

(Πολυγύρου)
Θέρμη-Τριάδι 1 (στέγαστρο)

15 36048 Αγρόκτημα Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Θέρμη-Τριάδι 1 (στέγαστρο)

16 36049 Βελλίδειο Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Θέρμη-Τριάδι 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

17 36050 Κέντρο Υγείας θέρμης Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Θέρμη-Τριάδι 1 (στέγαστρο)

18 36051 Στροφή Β.Ταβάκη Κρεαταγορά  Θέρμης Θέρμη-Τριάδι 1 (δύο στέγαστρα)
19 36052 Γέφυρα Συμβολή με Λέοντος Σοφού Τριάδι 1 (στέγαστρο)
20 36053 Μύλος Β.Ταβάκη Συμβολή με Μ Αλεξάνδρου Τριάδι 1 (στέγαστρο)
21 36055 Εργοτάξιο Δήμου Καπετάν Χάψα Ειρήνης & Μανδρίτσα Τριάδι 4 (στέγαστρο)
22 36058 Γυμναστήριο Θέρμης - 

Τριαδίου
Έναντι κλειστού γυμναστηρίου 
Θέρμης

Τριάδι 3 (στέγαστρο)
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 Α/
Α

Κωδικός 
Στάσης ΟΑΣΘ

Ονομασία στάσης 
(βάσει ΟΑΣΘ)

Οδός Θέση
Κατεύθυνση 
προς

Κατηγορία 
απαιτούμενων 
επεμβάσεων

23 36062 Εκκλησία Ηρώων 
Πολυτεχνείου

Τριάδι, έμπροσθεν εκκλησίας Τριάδι 3 (στέγαστρο)

24 36063 Τ.Σ.Τριαδίου Ανω πλατεία 
Τριαδίου

Τριάδι Τέρμα 3 (στέγαστρο)

25 36068 Γυμναστήριο Θέρμης - 
Τριαδίου

Κλειστό Γυμναστήριο Θέρμης Θέρμη – ΑΣ 
ΙΚΕΑ

3 (στέγαστρο)

26 36071 Εργοτάξιο Δήμου Καπετάν Χάψα Θέρμη, μεταξύ Ειρήνης & 
Μανδρίτσα

ΑΣ ΙΚΕΑ 3 (στέγαστρο)

27 36072 Πολιτιστικό κέντρο Καπετάν Χάψα Θέρμη, έναντι Πολιτιστικού 
Κέντρου

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

28 36074 Γέφυρα Β. Ταβάκη Έναντι κρεαταγοράς Θέρμης ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)
29 36076 Κέντρο υγείας Θέρμης Ε.Ο. 16 

(Πολυγύρου)
ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

30 36077 Βελλίδειο Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

31 36078 Αγρόκτημα Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

32 15081 Γεωργική Σχολή Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

ΛΕΟΦΩΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 69 (ΑΣ ΙΚΕΑ - ΕΠΑΝΟΜΗ)
33 37009 Στροφή Επανομής Επ. Ο. 28 

(Επανομής)
Πλησίον συμβολής με Επ. Ο. Ν. 
Μηχανιώνας

Πλαγιάρι - 
Επανομή

3 (Στέγαστρο)

34 37014 Στάθη Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

Πριν την είσοδο του Πλαγιαρίου 
από ΙΚΕΑ

Πλαγιάρι - 
Επανομή

3 (στέγαστρο & δάπεδο)

35 37015 Στροφή Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

Πλαγιάρι, μεταξύ Ξενοφώντος &
Κύπρου

Επανομή 1 (στέγαστρο)

36 37016 Κοινότητα Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

Πλαγιάρι, μεταξύ Μ. 
Αλεξάνδρου & Αγ. Δημητρίου

Επανομή 1 (στέγαστρο)

37 37017 Βενζινάδικο Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

Έξοδος Πλαγιαρίου προς 
Επανομή

Επανομή 1 (στέγαστρο)

38 37029 Πτηνοτροφείο Επ. Ο. 28 ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο & δάπεδο)
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απαιτούμενων 
επεμβάσεων

(Επανομής)
39 37030 Βενζινάδικο Επ. Ο. 28 

(Επανομής)
Είσοδος Πλαγιαρίου προς 
Επανομή

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (Στέγαστρο)

40 37031 Κοινότητα Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

ΑΣ ΙΚΕΑ 3 Στέγαστρο

ΛΕΟΦΩΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 72 (ΑΣ ΙΚΕΑ – Ν. Μηχανιώνα)
41 37002 Μηδέν Επ. Ο. 27 

(Περαίας)
Πλησίον Συμβολής με Επ. Ο. 29 
(προς Τρίλοφο)

Ν. Μηχανιώνα 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

42 37003 Στροφή Επανομής Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Πλησίον Συμβολής με Επ. Ο. 28 
(Επανομής)

Ν. Μηχανιώνα 4 (στέγαστρο & δάπεδο)

43 37004 Μοναστηράκι Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Έναντι ιεράς μονής Αγίου 
Στεφάνου

Ν. Μηχανιώνα 1 (στέγαστρο)

44 37005 Φυτώρια Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Ν. Μηχανιώνα 1 (στέγαστρο)

45 37006 Σχολή Νηπιαγωγών Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Έναντι Σχολής Κωνσταντινίδη Ν. Μηχανιώνα 1 (δύο στέγαστρα)

46 37007 Κάμπος Πλαγιαρίου Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Ν. Μηχανιώνα 1 (στέγαστρο)

47 37063 Κάμπος Πλαγιαρίου Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 3 (στέγαστρο & δάπεδο)

48 37064 Σχολή Νηπιαγωγών Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Έμπροσθεν Σχολής 
Κωνσταντινίδη

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

49 37065 Φυτώρια Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

50 37066 Μοναστηράκι Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

51 37067 Στροφή Επανομής Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

ΛΕΟΦΩΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 87 (ΑΣ ΙΚΕΑ – Βασιλικά, μέσω Ν. Ραιδεστού)
52 36082 Βάση Σέδες Ε.Ο. 16 

(Πολυγύρου)
Βασιλικά 1 (στέγαστρο)
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53 36083 Αστυνομία Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Έμπροσθεν εργοστασίου 
εκκλησιαστικών ειδών

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

54 36084 Σούπερ Μάρκετ Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

55 36088 Αψίδα Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Ν. Ραιδεστός, έμπροσθεν 
νηπιαγωγείου

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

56 36089 Κοινότητα Ν. 
Ραιδεστού

Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Ν. Ραιδεστός, έναντι οδού Αγίου
Αθανασίου

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

57 38086 Στροφή Λακκιάς Ε.Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Βασιλικά 4 (στέγαστρο & δάπεδο)

58 38090 Πλατεία Λακκιάς Πλατεία Λακκιάς Λακκιά, κεντρική πλατεία 1 (στέγαστρο)
59 38092 ΟΑΕΔ Οδός προς Λακκιά ΟΑΕΔ Λακκιάς ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο & δάπεδο)
60 38002 Μοναστήρι Επ. Ο. Προς 

Περιστερά
Συμβολή με οδό προς Μοναστήρι ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (δάπεδο)

61 38155 Χάνια-Τ.Σ. Βασιλικών Πλατεία Χάνια Βασιλικά, πλατεία Χάνια, τέρμα 3 (στέγαστρο)
62 38157 Θέατρο Φ.Πατίκα Βασιλικά, έμπροσθεν αποθήκης 

συνεταιρισμού
ΑΣ ΙΚΕΑ 3 (στέγαστρο)

63 38159 Γήπεδο Επ. Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Βασιλικά γηπέδο ποδοσφαίρου ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο & δάπεδο)

64 38078 Στροφή Λακκιάς Επ. Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Συμβολή με οδό προς Λακκιά ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο )

65 36098 Αψίδα Επ. Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Ν.Ραιδεστός, έναντι 
νηπιαγωγείου

ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

66 36101 Στρατόπεδο Επ. Ο. 16 
(Πολυγύρου)

Εμπροσθεν στρατοπέδου ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

67 36102 Σούπερ Μάρκετ Επ. Ο. 16 
(Πολυγύρου)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

ΛΕΟΦΩΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 87 (ΑΣ ΙΚΕΑ – Βασιλικά, μέσω Ν. Ρυσίου)
68 36002 Αεροδρόμιο Επ. Ο. 27 

(Περαίας)
Συμβολή με Ε.Ο. 65 προς 
Αεροδρόμιο

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

69 36003 ΦΛΟΡΕΞ Επ. Ο. 27 Βασιλικά 1 (στέγαστρο)
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(Περαίας)
70 36004 ΙΕΚ Θέρμης (Λάνα) Επ. Ο. 27 

(Περαίας)
Έναντι ΙΕΚ Θέρμης Βασιλικά 2 (στέγαστρο & δάπεδο)

71 36103 Θεσσαλονικιά Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

72 36104 Νεράιδα Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Πλησίον συμβολής με Επ. Ο. 30 
προς Ν. Ρύσιο

Βασιλικά 1 (στέγαστρο)

73 36112 Καραΐσκάκη Καραΐσκάκη Ταγαράδες, συμβολή με Ρήγα 
Φεραίου

4 (στέγαστρο)

74 38042 Πλ.Ελευθερίας Πλ.Ελευθερίας Αγία Παρασκευή, κεντρική 
πλατεία

3 (στέγαστρο)

75 38146 Πλ.Ελευθερίας Πλατεία 
Μονοπήγαδου

Μονοπήγαδο, έναντι Μουσείου 1 (στέγαστρο)

76 38064 ΚΑΠΗ  Αγ.Αντωνίου Βενιζέλου Αγ. Αντώνιος έμπροσθεν ΚΑΠΗ 4 (στέγαστρο)
77 38067 Ανω Σουρωτή Μ. Αλεξάνδρου Σουρωτή, έξοδος οικισμού προς 

Αγ.Αντώνιο
Αγ. Αντώνιο 2 (στέγαστρο)

78 38069 Ν.Οικισμός Σουρωτής Ε.Ο. 30 Σουρωτή,  συμβολή με οδό προς
οικισμό χρώμα

Βασιλικά 4 (στέγαστρο & δάπεδο)

79 38071 Πλατανάκια Ε.Ο. 30 Βασιλικά 4 (στέγαστρο & δάπεδο)
80 38149 Γυμνάσιο-λύκειο Ε.Ο. 30 Βασιλικά, έναντι σχολείων-

γυμναστηρίου
Βασιλικά 4 (στέγαστρο & δάπεδο)

81 38107 Γήπεδο Σουρωτής Ε.Ο. 30 Σουρωτή, έναντι γηπέδου 
ποδοσφαίρου

ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο)

82 38110 Μοναστηρι 
Αγ.Θεολόγου

Ε.Ο. 30 Συμβολή με οδό προς 
Μοναστληρι Ι.Θεολογου

ΑΣ ΙΚΕΑ 3 (στέγαστρο & δάπεδο)

83 38115 Σχολείο Αγ. 
Παρασκεύης

Ε.Ο. 30 Αγ. Παρασκευή, έμπροσθεν 
Δημοτικού Σχολείου

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

84 36007 ΦΛΟΡΕΞ Ε.Ο. 27 (Περαίας) ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο & δάπεδο)
85 36008 Αεροδρόμιο Ε.Ο. 27 (Περαίας) Εναντι συμβολής με Ε.Ο. 65 

προς Αεροδρόμιο
ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

ΛΕΟΦΩΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 88 (ΑΣ ΙΚΕΑ - Μεσημέρι)
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 Α/
Α

Κωδικός 
Στάσης ΟΑΣΘ

Ονομασία στάσης 
(βάσει ΟΑΣΘ)

Οδός Θέση
Κατεύθυνση 
προς

Κατηγορία 
απαιτούμενων 
επεμβάσεων

86 37071 Κοσμοδρόμιο Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Μεσημέρι 1 (στέγαστρο)

87 37001 Διασταύρωση Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Μεσημέρι 1 (στέγαστρο)

88 37039 Στροφή Τριλόφου Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

Μεσημέρι 1 (στέγαστρο)

89 37047 Σχολείο Μ. Αλεξάνδρου Τρίλοφος, έμπροσθεν σχολείων Μεσημέρι 4 (στέγαστρο & δάπεδο)*
90 37050 Πλατεία Αριστοτέλους Μ. Αλεξάνδρου Τρίλοφος, πλατεία Αριστοτέλους Μεσημέρι 4 (στέγαστρο)*
91 37082 Δημοκρατίας Δημοκρατίας Καρδία, κεντρική πλατεία Μεσημέρι 1 (στέγαστρο)
92 37100 Οικία Μαυρίδη Λεωφόρος ΟΧΙ Κ. Σχολάρι, Λεωφ. ΟΧΙ Μεσημέρι 2 (στέγαστρο)
93 37101 Πλατεία Λεωφόρος ΟΧΙ Κ. Σχολάρι, κεντρική πλατεία Μεσημέρι 2 (στέγαστρο)
94 37124 Πλατεία Πανέρη Κ. Σχολάρι Μεσημέρι 2 (στέγαστρο)
95 37133 Συνεταιρισμός Δημοκρατίας Καρδία, έμπροσθεν 

γεφυροπλάστιγγας
ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

96 37121 Άγιος Αθανάσιος 28ης Οκτωβρίου Τρίλοφος ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο)
97 37052 Σχολεία Μ. Αλεξάνδρου Τρίλοφος, έναντι σχολείων ΑΣ ΙΚΕΑ 2 (στέγαστρο)
98 37070 Γηροκομείο Επ. Ο. 27 

(Περαίας)
ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

99 37072 Κοσμοδρόμιο Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (δάπεδο)

100 37049 Συνεταιρισμός 28ης Οκτωβρίου Τρίλοφος, έναντι συνεταιρισμού ΑΣ ΙΚΕΑ 4 (στέγαστρο & δάπεδο)*
101 36105 Νεράιδα Επ. Ο. 27 

(Περαίας)
ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

102 36106 Θεσσαλονικιά Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

103 36005 ΙΕΚ Θέρμης Επ. Ο. 27 
(Περαίας)

ΑΣ ΙΚΕΑ 1 (στέγαστρο)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Α. Ταξινόμηση στάσεων σε Ζώνες

Στη Ζώνη Α ανήκουν οι στάσεις με α/α: 14 έως 17, 29 έως 32, 41 έως 57, 63 έως 72, 84 έως 88, 98, 99, 101 έως 103.
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Στη Ζώνη Β ανήκουν οι στάσεις με α/α: 1 έως 13, 33 έως 40, 78 έως 83.
Στη Ζώνη Γ ανήκουν οι στάσεις με α/α: 18 έως 28, 58 έως 62, 73 έως 77, 89 έως 97, 100.

Β. Κατηγορίες απαιτούμενων επεμβάσεων

1: Καμία επέμβαση ή μικροεπεμβάσεις στο στέγαστρο
2: Μικροεπεμβάσεις στο στέγαστρο και στο δάπεδο
3: Μέτριας έκτασης επεμβάσεις στο στέγαστρο ή/και στο δάπεδο
4: Μεγάλης έκτασης επεμβάσεις στο στέγαστρο ή/και στο δάπεδο
*: Να μπει ρακέτα μόνο στη ράχη (μόνο μία στο στέγαστρο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

(συνημμένο στην υπ’ αριθ. πρωτ. 24466/2019 Διακήρυξη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Η επιλογή της ακριβούς θέσης των στεγάστρων γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.

1.2 Τα κριτήρια για την τοποθέτηση στεγάστρου σε στάση της αστικής συγκοινωνίας είναι τα
ακόλουθα:

α. Διατίθεται ο απαραίτητος χώρος, ώστε μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου: (i) το
πλάτος του απομένοντος ελεύθερου χώρου κίνησης πεζών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο
από 1,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, και (ii) το ελεύθερο ύψος
πάνω από τον κοινόχρηστο χώρο είναι τουλάχιστον 3,50 μ., μετρούμενο από την
τελική  στάθμη  του πεζοδρομίου  ή  του  εδάφους  έως  την  κάτω παρειά  εξωστών,
προβόλων ή άλλων εμποδίων.

β. Η στάση χρησιμοποιείται κυρίως για επιβίβαση επιβατών, δηλαδή δεν αποτελεί στάση
σε  τμήμα  της  λεωφορειακής  γραμμής  που χρησιμοποιείται  κυρίως  για  αποβίβαση
(πέρας λεωφορειακής γραμμής).

γ. Σε στάσεις  που είναι  πλησίον χώρων συγκέντρωσης κοινού (π.χ.  δημόσια κτίρια,
δημόσιοι  ανοικτοί  χώροι) τοποθετείται  στέγαστρο,  πιθανόν και  με παρέκκλιση του
περιορισμού του ελεύθερου πλάτους κίνησης πεζών, κατά την κρίση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.

δ. Για την τοποθέτηση στεγάστρου πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι οδικής ασφάλειας
και προστασίας των επιβατών (συνθήκες ορατότητας, φωτισμός κ.λπ.).

ε. Το στέγαστρο τοποθετείται σε υποχώρηση τουλάχιστον 0,50 μ. από την οριογραμμή
του οδοστρώματος ή το κράσπεδο και σε θέση που να είναι ορατό από τον οδηγό του
λεωφορείου και τους χρήστες των δημοσίων συγκοινωνιών, και δεν παρεμποδίζεται
από άλλη κατασκευή, εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο.

1.3 Τα στέγαστρα θα ακολουθούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές και η προβολή
των διαφημίσεων πάνω σε αυτά θα ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2.1 Μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά στεγάστρου (βλ. σχέδιο 1)

α. Κάθε  στέγαστρο  θα  αποτελείται  από  μεταλλικό  σκελετό κατασκευασμένο  είτε  από
γαλβανισμένο μορφοσίδηρο είτε από αλουμίνιο εξ ολοκλήρου ανοδιωμένο, τετραγωνικής
διατομής, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε δύο στάδια (primer και τελικό εποξειδικό χρώμα), με
εγγύηση διάρκειας ζωής άνω των δέκα (10) ετών, σε χρώμα επιλογής του Δήμου Θέρμης.

Η μεταλλική διατομή του φορέα θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες και διαστάσεις 80 χλστ.x80
χλστ., με πάχος τοιχώματος τουλάχιστο 5 χλστ.

Οι διαστάσεις του στεγάστρου θα είναι: μήκος=4,0 μ. (±10%), πλάτος 1,40 μ. (±10%) και
ύψος 2,90 μ. (±10%).

β. Η θεμελίωση του στεγάστρου θα γίνει μέσω των κατακόρυφων κοιλοδοκών σε βάσεις από
άοπλο  σκυρόδεμα  C20/25,  διαστάσεων  50  εκ.x50  εκ.x50  εκ.  Για  τη  θεμελίωση  των
διαφημιστικών  πλαισίων  θα  χρησιμοποιηθούν  δύο  αγκύρια  με  περικόχλια  ρύθμισης
καθετότητας, τα οποία θα είναι πακτωμένα σε βάση σκυροδέματος διαστάσεων 100 εκ.x70
εκ.

γ. Η  επικάλυψη του στεγάστρου θα έχει  τοξωτή μορφή και θα είναι κατάλληλη για την
απορροή των ομβρίων με ενσωματωμένες υδρορροές, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες
από  γαλβανισμένη  στραντζαριστή  λαμαρίνα,  πάχους  τουλάχιστον  4,0  χλστ.  και  με
κατάλληλη σωλήνωση θα οδηγούν κατακόρυφα τα όμβρια στο ρείθρο της οδού.

Η  επικάλυψη του στεγάστρου θα αποτελείται  από  ημιδιαφανές  ή  αδιαφανές  κυψελωτό
πολυκαρβονικό φύλλο, αντιθαμβωτικό, που θα φέρει ειδική επίστρωση για προστασία από
την  υπεριώδη  ηλιακή  ακτινοβολία.  Τα  φύλλα  θα  είναι  άθραυστα,  άκαυστα  και  θα
επιτυγχάνουν κατακράτηση κατά 85% της ηλιακής ακτινοβολίας. Το πάχος του υλικού θα
είναι  12 ως 16 χλστ.,  σε μονοκόματο φύλλο που θα είναι  στερεωμένο με ανοξείδωτα
μπουλόνια με παξιμάδι και ροδέλα σιλικόνης σε καμπύλα μεταλλικά ελάσματα, πάχους 5,0
χλστ. και ίδιας επεξεργασίας με τον υπόλοιπο σκελετό του στεγάστρου.

Το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος του στεγάστρου, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, θα είναι
ίσο ή μεγαλύτερο των 2,20 μ.

δ. Στην  μπροστινή  και  στις  πλαϊνές  πλευρές  του  στεγάστρου  θα  υπάρχουν  φωτιζόμενες
πινακίδες με την ονομασία της στάσης, την ένδειξη: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Οι πινακίδες θα
είναι  κατασκευασμένες,  ενδεικτικά,  από  χαλυβδοελάσματα  ST πάχους  3  χλστ.  και
πολυκαρβονικά γαλακτερά φύλλα πάχους 2 χλστ.

ε. Κάθε στέγαστρο θα φέρει ενσωματωμένο σταθερό  μεταλλικό κάθισμα, λιτής εμφάνισης
(βλ. φωτ. 1 & 2 Παραρτήματος ΙΙ), τουλάχιστον τριών θέσεων. Επίσης, κάθε στέγαστρο θα
φέρει  καλάθι  αχρήστων,  σε  σημείο  που  να  μην  εμποδίζει  τους  επιβάτες  ή  τους
διερχόμενους πεζούς.

στ. Κάθε στέγαστρο θα φέρει μέχρι δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια τύπου ρακέτας (εκτός αν
άλλως ορίζεται στους πίνακες Α και Β του Παραρτήματος Ι), διπλής όψεως, επιφάνειας μέχρι
1,40 μ.x2,0 μ.x0,15 μ., στα οποία θα επιτρέπεται η διαφήμιση και στις δύο όψεις. Η μία
ρακέτα θα είναι τοποθετημένη στην πλευρά του στεγάστρου που είναι κάθετη προς την
κατεύθυνση της κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στην αντίθετη προς την κυκλοφορία πλευρά
και η δεύτερη θα είναι τοποθετημένη στην πλευρά που είναι παράλληλη με τον άξονα της
οδού (εκτός αν άλλως ορίζεται στους πίνακες Α και Β του Παραρτήματος Ι). Οι ρακέτες
επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενες, αλλά δεν επιτρέπεται να έχουν προβολή διαφήμισης με
εναλλασσόμενα μηνύματα.

Ο σκελετός των ρακετών θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο ή αλουμίνιο ή συνδυασμό
αυτών, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες. Οι ρακέτες
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θα φέρουν από τις δύο πλευρές τους επικάλυψη από πολυκαρβονικό υλικό ασφαλές έναντι
θραύσης, ελάχιστου πάχους 6 χλστ.

ζ. Αριστερά της ρακέτας που είναι  τοποθετημένη παράλληλα με  τον άξονα της οδού,  το
στέγαστρο θα φέρει ειδικό πλαίσιο, φωτιζόμενο, διαστάσεων 70 εκ.x100 εκ., στο οποίο θα
αναρτώνται ενημερωτικό υλικό σχετιζόμενο με την αστική συγκοινωνία ή/και χάρτης των
αστικών  συγκοινωνιών.  Το  πλαίσιο  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  ίδια  υλικά  με  τα
διαφημιστικά πλαίσια τύπου ρακέτας, θα επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών
και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, θα είναι στεγανό και δεν θα
επιτρέπει  τη  συγκέντρωση  υγρασίας.  Το  πληροφοριακό  υλικό  θα  συντάσσεται  και  θα
επικαιροποιείται με μέριμνα και δαπάνη του Δήμου Θέρμης και θα τοποθετείται με ευθύνη
του μισθωτή.

η. Για τη  βαφή των μεταλλικών μερών θα γίνεται στην αρχή μηχανικός καθαρισμός, στη
συνέχεια  χημικός  καθαρισμός  και  απολύμανση  (φωσφάτωση)  και,  τέλος,  βαφή
ηλεκτροστατική φούρνου με πούδρα πάχους 100-120 χλστ.

2.2 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

α. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα διασφαλίζει πλήρως την προστασία των επιβατών από το
ηλεκτρικό ρεύμα.

β. Η  παροχή της ηλεκτρικής ισχύος θα τροφοδοτείται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της
ΔΕΗ. Κάθε στέγαστρο θα τροφοδοτείται με ξεχωριστή παροχή. Ο μετρητής της ΔΕΗ θα
τοποθετείται σε ξεχωριστό μεταλλικό ερμάριο, σε βάση από σκυρόδεμα με τις ελάχιστες
απαιτούμενες διαστάσεις, πλησίον του στεγάστρου σε θέση που θα υποδείξει η ΔΕΗ. Ο
μισθωτής είναι  ο  μόνος υπεύθυνος για τη διαδικασία και  το  κόστος σύνδεσης για  τον
φωτισμό του στεγάστρου (ρακέτες, πινακίδα και πινακίδα ονομασίας στάσης), καθώς και για
το κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μισθωτής επίσης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος
για την ασφαλή κατασκευή του έργου, υποχρεούται να υποβάλει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή τα
ηλεκτρολογικά σχέδια που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και να αναλάβει
το κόστος κατασκευής της βάσης και του ερμαρίου που θα υποδεχθεί τον μετρητή της ΔΕΗ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των στεγάστρων θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους
κανόνες ασφαλούς κατασκευής. Η όλη κατασκευή θα ελέγχεται για τυχόν διαρροές και
εσφαλμένες γειώσεις του σκελετού.

γ. Ο πίνακας διανομής θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της
ΔΕΗ και στο άλλο η στεγανή δομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και
προστασίας της γραμμής τροφοδοσίας του στεγάστρου. Ο πίναξας θα έχει δύο πόρτες, από
τις οποίες η μία θα φέρει τζάμι για ανάγνωση του μετρητή της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση θα
λειτουργεί αυτόματα, και οι εντολές (ON-OFF) θα δίνονται από φωτοκύτταρο ρυθμιζόμενης
ευαισθησίας ή χρονοδιακόπτη με δυνατότητα επιλογής.

δ. Ο  ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου  STAB, με επιθυμητές διαστάσεις 800 χλστ.x1000
χλστ.x300 χλστ., κατασκευασμένος από λαμαρίνα  DKP πάχους 2 χλστ., ηλεκτροστατικά
βαμμένη, στεγανός, προστασίας  IP 55 κατά ΕΝ 60529. Η κατασκευή του πίνακα θα είναι
τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα να είναι εύκολα προσιτά και τοποθετημένα σε κανονικές
αποστάσεις μεταξύ τους.

Ο πίνακας θα φέρει  εσωτερικό κοχλία γείωσης για σύνδεση με το δίκτυο γείωσης της
εγκατάστασης. Ο κοχλίας εσωτερικά θα είναι  γεφυρωμένος με χάλκινη πλάκα γείωσης,
διαστάσεων 500 χλστ.x500 χλστ.x3 χλστ., όπως περιγράφεται παρακάτω. Όλοι οι κοχλίες
γείωσης  των  ηλεκτρικών  συνδέσεων  θα  είναι  ηλεκτρικά  επιψευδαργυρωμένοι  ή
επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι.
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Το pillar θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 50
εκ., η οποία θα φέρει κοχλίες με τους οποίους θα το στερεώνει.

ε. Κάθε στέγαστρο θα συνδέεται υπόγεια με καλώδιο τροφοδοσίας ΝΥΥ 3x2,5 τετρ. χλστ.
μέσα σε σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και θα ασφαλίζεται με αυτόματο διακόπτη
διαρροής με μικροαυτόματο 10Α, τοποθετημένα στον γενικό πίνακα δίπλα στον μετρητή της
ΔΕΗ.

Αγωγός γείωσης γυμνός  Cu 25 τετρ. χλστ. θα οδεύει μαζί με τον αγωγό τροφοδοσίας,
αλλά εκτός του σωλήνα και θα γειώνει μέσω κατάλληλου ακροδέκτη το στέγαστρο στη βάση
του,  με  πρόβλεψη  να  είναι  αδύνατη  η  διάβρωση  της  επαφής  ακροδέκτη-στεγάστρου.
Επιπλέον,  για τη βέλτιστη γείωση του στεγάστρου θα τοποθετηθεί  πλάκα γείωσης 500
χλστ.x500 χλστ.x3 χλστ. με την επιφάνειά της κατακόρυφη και το πάνω μέρος της να
βρίσκεται σε βάθος τουλάχιστον ενός μέτρου (1 μ.). Η σύνδεση της πλάκας με τη βάση του
στεγάστρου θα γίνει μέσω αγωγού γείωσης γυμνού  Cu 25 τετρ. χλστ. και κατάλληλων
ακροδεκτών,  με  πρόβλεψη  να  είναι  αδύνταη  η  διάβρωση  της  επαφής  ακροδέκτη-
στεγάστρου.

στ. Η  ηλεκτρολογική εγκατάσταση των στεγάστρων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον
ισχύοντα Κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Η όλη κατασκευή θα ελέγχεται για τυχόν διαρροές και εσφαλμένες γειώσεις του σκελετού.
Κάθε στέγαστρο θα ασφαλίζεται με αυτόματο διακόπτη διαφυγής έντασης 25Α, 30mA και με
μικροαυτόματο Β4 Α, 6ΚΑ που θα είναι τοποθετημένα στο pillar ή σε περίπτωση εναέριου
δικτύου σε κατάλληλο κιβώτιο, το οποίο θα παρέχει προστασία τουλάχιστον IP54 και θα είναι
τοποθετημένο επί του στεγάστρου σε θέση μη προσβάσιμη στο κοινό.

Οι αγωγοί του κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες.

Τα  ηλεκτρολογικά  στοιχεία  του  στεγάστρου  (πλαίσια  φωτιστικών  σωμάτων,  διατάξεις
συνδεσμολογιών, κλέμμες κ.λπ.) θα πρέπει να στηρίζονται στον σκελετό του με τη βοήθεια
κατάλληλων μονωτήρων. Οι μονωτήρες θα παρέχουν προστασία έναντι τάσης 1000 V.

Όλα τα στοιχεία του στεγάστρου θα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένα ώστε να παρέχουν
επαρκή ασφάλεια στο κοινό. Ο έλεγχος των γειώσεων κρίνεται απαραίτητος και επιβάλλεται
ο μισθωτής να προβεί στις απαιτούμενες βελτιώσεις.

ζ. Οι  ηλεκτρικοί λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φθορισμού Τ5 κατάλληλης
ισχύος με χρήση ηλεκτρονικών ballast. Το συνολικό επίπεδο φωτισμού που θα επιλεγεί θα
πρέπει να προάγει τους σκοπούς της διαφήμισης και να βελτιώνει το αισθητικό αποτέλεσμα
του περιβάλλοντα χώρου. Τέλος, ο φωτισμός του στεγάστρου θα πρέπει οπωσδήποτε να
βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας των πεζών και να παρέχει την αίσθηση άνετης παραμονής
ανθρώπων κάτω και γύρω από το στέγαστρο, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα θάμβωσης
στους διερχόμενους οδηγούς.

Οι παραπάνω απαιτήσεις ικανοποιούνται ενδεικτικά ως εξής:

- στη ρακέτα: 8 λαμπτήρες φθορισμού Τ5 ισχύος 28 W τάσης λειτουργίας 230V, μήκους
1.115 χλστ., θερμοκρασίας χρώματος 6.400Κ έκαστος.

- στις ενδεικτικές πινακίδες: από 1 λαμπτήρα φθορισμού Τ5 ισχύος 14 W τάσης λειτουρ-
γίας 230V, μήκους 549 χλστ., θερμοκρασίας χρώματος 6.400Κ έκαστος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Σχέδιο 1: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά στεγάστρου (συνημμένο στην υπ’ αριθ. πρωτ. 24466/2019 Διακήρυξη)
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Φωτ.1: Πρότυπη μορφή στεγάστρου στάσης αστικής συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης (με μία διαφημιστική ρακέτα)
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Φωτ.2: Πρότυπη μορφή στεγάστρου στάσης αστικής συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης (με δύο διαφημιστικές ρακέτες)
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