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Fax: 2107295917                

                                               

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          

                                                41
Η

 Συνεδρίαση /18-12-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 230/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση πλαισίων διαφήµισης σε 

στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στο ∆ήµο 

Καισαριανής. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 41ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής, την 18
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2018 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 

11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  

συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12804 /14-12-2018   

έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   

παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.12738 /13-12-2018 εισήγηση  των Μελών της επιτροπής  

του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας  

Τ. Κ.: 16121 

 

Πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών 

για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής. 

 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής σήμερα Πέμπτη 13-12-2018 και ώρα 11:00πμ 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 

υπ' αριθμόν 296/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διενεργήσει τη δημοπρασία 

για την εκμίσθωση πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών για την 

προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δημοπρασίας ορίστηκαν με την αρ. Πρωτ. 12166/30.11.2018 

διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 6ΥΘΕΩΕΨ-

1ΗΧ), σε ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου 

Καισαριανής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ο Δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος, ως Πρόεδρος της επιτροπής 

2. ο Χριστοφής Μιχάλης, μέλος της επιτροπής 

3. ο Λυκούδης Αλεβίζος, μέλος της επιτροπής 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τα δικαιολογητικά που ορίζει τη διακήρυξη.

Φάκελο κατέθεσαν οι 

i) HQ MEDIA I.K.E. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να 

γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Α Φάση.-Έλεγχος Δικαιολογητικών: 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). 

Στη συνέχεια εξέτασε τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμός, που απαιτούνται από 

τη διακήρυξη. Στο φάκελο βρήκε τα ακόλουθα: 

 

• Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγίδα της εταιρείας. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Καισαριανής του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού 

προσώπου. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο 

να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος επί δύο τουλάχιστον έτη 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13.12.2018 

Αριθμ. Πρωτ.:12738 
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πριν την δημοπρασία. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 

• Πιστοποιητικά του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος 

δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση ή παύσεως 

πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ότι έχει καταθέσει αίτηση για τα 

ανωτέρω. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν βαρύνεται με αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που περιγράφονται στη διακήρυξη. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι ο ενδιαφερόμενος: 

Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, 

Β. γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαμβάνει να τοποθετήσει σε λειτουργική κατάσταση τα 

νέα διαφημιστικά μέσα στους χώρους αναμονής των επιβατών σε συνεννόηση με τις 

υπηρεσίες του Δήμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ήδη τοποθετημένων. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Προκειμένου περί εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν 

τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει το 

χρονικό διάστημα της σύμβασης.  Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού Δ.Σ.  

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 10% του ετήσιου καταβαλλόμενου μισθώματος, 

υπολογιζόμενου βάσει του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι εκατόν εβδομήντα ευρώ 

(170€). ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

• Ο συμμετέχουν επίσης 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. Επιπλέον ο εγγυητής καλείται να 

καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στον Δήμο, 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. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

• Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τουλάχιστον δύο (2) 

συμβάσεων ανάλογου αντικείμενου μίσθωσης, ήτοι αντίστοιχης κατηγορίας με την παρούσα 

δημοπρασία, εκδοθείσες από τους αντίστοιχους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και εάν του 

ζητηθεί οφείλει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων 

αυτών. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 

Η επιτροπή βρήκε τα αναγκαία δικαιολογητικά στο φάκελο του συμμετέχοντα i) HQ MEDIA I.K.E., 

που έγινε δεκτός στη Β' Φάση του πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

 

 

Β Φάση: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός: 

Οι ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος της HQ MEDIA I.K.E. που έγινε δεκτός στη Β Φάση του 

Διαγωνισμού, κατέθεσε προσφορά για εκατόν είκοσι ευρώ (120€) ετήσιο μίσθωμα ανά 

στέγαστρο.  
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Ο εκπρόσωπος της HQ MEDIA I.K.E., πλειοδότησε προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, προσφέροντας για ετήσιο μίσθωμα ανά στέγαστρο, το ποσό των εκατόν είκοσι 

ευρώ (120C). 

 

Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά του ενδιαφερομένου και παρέπεμψε τα πρακτικά της 

δημοπρασίας για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
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Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή 

                                                                  

                                     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                          Μετά από διαλογική συζήτηση , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το Πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση πλαισίων 

διαφήµισης σε στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας 

διαφήµισης στο ∆ήµο Καισαριανής και ανακηρύττει ως ανάδοχο την εταιρεία  HQ 

MEDIA I.K.E.,που πλειοδότησε προφορικά ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, προσφέροντας για ετήσιο µίσθωµα ανά στέγαστρο, το ποσό των εκατόν 

είκοσι ευρώ (120C). 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       18/12/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


