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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την 
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» 
 

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τοΠ.Δ.270/1981(ΦΕΚΑ'77)«Περίκαθορισμούτωνοργάνων,τηςδιαδικασίαςκαιτωνόρων

διενεργείαςδημοπρασιώνδι'εκποίησινήεκμίσθωσινπραγμάτωντωνδήμωνκαικοινοτήτ

ων» 

2. τοΝ.3463/2006«ΔημοτικόςκαιΚοινοτικόςΚώδικας» 

3. τοΝ.3852/2010,  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης  -«Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. το Ν.2946/2001(ΦΕΚ Α΄224) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και 
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις » 

5. το Ν.4735/2020(ΦΕΚ Α΄197) « Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» 

6. τη ΚΥΑ 46526/2020(ΦΕΚΒ΄3049) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης» 

7. Το Ν4674/2020 (ΦΕΚ Α΄53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» 
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8. Το Ν 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και 
υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

9. τηνυπ’αριθμ.:27/2023απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(Α.Δ.Α.: 97Σ9ΩΛΩ-5Ρ2)με 

θέμα : «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης 

και εξυπηρέτησης πολιτών  στην πλατεία Ελευθερίας καθώς και για την έγκριση 

διενέργειας φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

τοποθέτηση αυτού» 

10. την υπ’ αριθμ.: 26/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(Α.Δ.Α.: ΨΝΚΒΩΛΩ-ΗΓΝ) 

περίορισμούΕπιτροπήςγιατηδιενέργειαφανερούκαιπροφορικούπλειοδοτικούδιαγωνι

σμούγιατην: «Τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης 

πολίτων  στην πλατεία Ελευθερίας » 

 

 
Π Ρ ΟΚΗΡ ΥΣΕΙ 

 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την τοποθέτηση διαδραστικού 
σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών  στην πλατεία Ελευθερίας για διάστημα 
ενός έτους. 
 

 

Άρθρο 1ο  –Αντικείμενο της δημοπρασίας 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη φυσικού προσώπου ή εταιρείας, η οποία θα 
πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία και θα τοποθετήσει με δική της φροντίδα και 
μέριμνα διαδραστικό σταθμό πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών στην πλατεία 
Ελευθερίας πλησίον της εισόδου του σταθμού μετρό. 

 
Άρθρο 2ο – Περιγραφή διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης 

Ο διαδραστικός  σταθμός θα έχει ως στόχο την προβολή, προώθηση μόνο των 
καταστημάτων – επιχειρήσεων του Δήμου Κορυδαλλού, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει τις 
δράσεις και τις εκδηλώσεις του Δήμου  και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τους 
ενδιαφερόμενους δημότες.  
Ο διαδραστικός σταθμός δεν μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη από μισό 
τετραγωνικό μέτρο ενώ το ύψος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,00 μέτρα. 
Ο σταθμός θα έχει δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας στις δύο απέναντι πλευρές του.  
Στη μία οθόνη θα προβάλλονται φωτογραφίες και video καταστημάτων – επιχειρήσεων του 
Δήμου Κορυδαλλού, ενώ ανά τακτά χρονικά  διαστήματα θα παρουσιάζονται και δράσεις – 
εκδηλώσεις του Δήμου όπως π.χ. διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας, γιορτές κλπ . Η  
συχνότητα εναλλαγής μηνυμάτων – εικόνων   δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) 
δευτερολέπτων ανά μήνυμα. 
Στην άλλη οθόνη η οποία θα πρέπει να είναι διαδραστική θα μπορεί ο δημότης να 
περιηγηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, να κλείσει ραντεβού, να στείλει μήνυμα, να 
αναζητήσει κάποια επιχείρηση  και να βρει διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ (δωρεάν). 
Ο σταθμός θα πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχος και στεγανός και να λειτουργεί 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενώ η  ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να φέρει όλα 
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τα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της (ασφάλειες, 
αντιηλεκτροπληξιακοί αυτόματοι διακόπτες, γειώσεις κ.λπ.). 
Ο σταθμός θα πρέπει να είναι προσβάσιμος και να έχει δυνατότητα χειρισμού από Άτομα  
με Αναπηρία (ΑμεΑ)  
 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτει: 

1) Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική 
Αστυνομία). 

2) Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας. 
3) Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων. 
4) Δυνατότητα διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου (hot spot wi-fi). 
5)    Θύρες φόρτισης κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρικού αμαξιδίου 
 
 

Άρθρο 3ο –Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις τουΠ.Δ.270/81 και σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.27/2023 απόφασης του Δημ. 
Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορυδαλλού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 
παραλαβής των δικαιολογητικών την 11:00π.μ. και λήξης την 12:00π.μ. 
 

Άρθρο 4ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
Ελάχιστο όριο των πρώτων προσφορών ορίζεται το ποσό των 500,00€ (πεντακοσίων Ευρώ) 
για το χρονικό διάστημα του ενός έτους 

 
Άρθρο 5ο –Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 

Άρθρο 6ο – Χρονική διάρκεια της Σύμβασης 
ΗδιάρκειατηςσύμβασηςσυνεργασίαςμεταξύτουΔήμουκαιτηςεταιρείαςείναιτρία(3)έτημεδυν
ατότητα επέκτασης – ανανέωσης της σύμβασης εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι 
συμβαλλόμενοι. 
 

Άρθρο 7ο  – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή 
αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει τα κάτωθι : 

α. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β. δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

γ. δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του 
ζητούνται με την παρούσα. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού του ως 

αξιόχρεου εγγυητή με τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και το Α.Φ.Μ. του. 

3. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 
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Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με τον νόμιμο 

εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 

συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

αστυνομικής του ταυτότητας και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου 

υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου 

εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 

και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να 

παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του. 

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του. 

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του 

φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε 

περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.)και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης(Ε.Π.Ε.),ή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση 

Ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). 

8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναγράφει ότι: α) ο 
συμμετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και β) ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
ανάλογη διαδικασία ή αντί  αυτής προσκόμιση των αντίστοιχων Πιστοποιητικών 
Πρωτοδικείων. 

9. Συμπληρωμένο το πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς με πρωτότυπη 

σφραγίδα και υπογραφή της συμμετέχουσας εταιρείας όπου θα αναγράφεται το 

ακριβές χρηματικό ποσό της πρώτης προσφοράς(προσφορά εκκίνησης) 

10. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 

11. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 

του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλαδή 500Χ10% = 50€(πενήντα Ευρώ) 

 
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή 

του σε 

αυτή,ωςεγγύησηστηνεπιτροπήδιενεργείαςτηςδημοπρασίαςγραμμάτιοσυστάσεωςπαρ

ακαταθήκηςΤαμείουΠαρακαταθηκώνκαιΔανείωνήεγγυητικήήεπιστολήαναγνωρισμέν

ηςΤράπεζαςήβεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 

παρακαταθέσεως σε αυτό από  αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 

δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού   κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται 

για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου 

ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί 

στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος 

πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε(5) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την 

εγγυητικής συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της τελικής τιμής 

της δημοπρασίας αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας    υπέρ αυτού 

και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. 

Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν εντός 

δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

 
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα 

σύμφωνα με το ά.11 του Ν.2690/99, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα 

πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα 

θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου. 

 

12. Επιπλέον των ανωτέρω ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει φάκελο 

Τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Τεχνική περιγραφή του διαδραστικού σταθμού συνοδευόμενη με 

φωτογραφίες αυτού 

2. Σχέδια του διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης- κάτοψη, όψεις κλπ 

3. Στατική μελέτη του διαδραστικού σταθμού 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεσμεύεται να προσκομίσει μετά 
την τοποθέτηση του σταθμού: 

1) Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό, με την οποία θα 
πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαδραστικού σταθμού. 

2) Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραμμένη από 
διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό με την οποία θα 
πιστοποιείται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία 

 
Άρθρο8ο–Διαδικασίαδιενέργειαςτηςδημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

καθορισμένηημέρακαιώρααπότηναρμόδιαΕπιτροπήσύμφωναμετηνυπ΄αριθμ.:…………

../2023απόφασηΔημοτικούΣυμβουλίου. 

2. Η δημοπρασία μπορεί 

νασυνεχιστείκαιμετάτηνοριζόμενηστηδιακήρυξηώραεφόσονεξακολουθούνχωρίςδιακ

οπήοιπροσφορές.Γιατησυνέχισητηςδημοπρασίαςκαιμετάτηνοριζόμενηώρααποφασίζ

ειηαρμόδιαΕπιτροπήηαπόφασητηςοποίαςκαταχωρείταισταπρακτικά. 

3. Ανκάποιοςπλειοδοτείγιαλογαριασμόάλλου,οφείλεινατοδηλώσειστηνΕπιτροπή,πριντ

ηνέναρξητουσυναγωνισμού,παρουσιάζονταςκαιτοαντίστοιχονόμιμοπληρεξούσιοέγγ

ραφο,αλλιώςθεωρείταιότιμετέχειγιαδικότουλογαριασμό. 

4. Η επιτροπήδημοπρασίαςπαραλαμβάνειταδικαιολογητικά, ταοποίαθα πρέπεινα 

βρίσκονται 

σεφάκελο,στοεξώφυλλοτουοποίουθααναγράφεταιτοόνοματουσυμμετέχοντος/επων

υμίαεταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρεί στο πρακτικόδιενέργειας της δημοπρασίας 

τους ενδιαφερόμενουςκατάσειράπροσέλευσης. 

5. Στη συνέχειαη επιτροπήμονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
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πληρότητα 

τωνδικαιολογητικών.Ητυχόναπόφασητηςπερίαποκλεισμούενδιαφερόμενουνασυμμε

τάσχειστηδημοπρασία,ωςμηπληρούντοςτουςόρουςτηςπαρούσαςδιακήρυξης,αναγρά

φεταισταπρακτικά. 

6. Ακολούθως δέχεταιπροφορικάοικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που 

έχουν υποβάλλεινομίμωςόλατααπαιτούμεναδικαιολογητικά. 
7. Μετάτηλήξητηςδημοπρασίας,τοπρακτικόδιενέργειαςτουδιαγωνισμούυπογράφεταιαπ

όταμέλη 

τηςεπιτροπής,τοντελευταίοπλειοδότηκαιτονεγγυητήτου. 

8. Ανοπλειοδότηςαρνηθείναυπογράψειταπρακτικάκαλείταιαπότονπρόεδροτηςεπιτροπ

ήςεγγράφωςνασυμμορφωθείεντόςπροθεσμίας48ωρών. 

9. Αν παρέλθειάπρακτηηπροθεσμία,οδιαγωνισμός επαναλαμβάνεταισε βάρος του 

αναδειχθέντοςπλειοδότηκαι 

εγγυητήαυτού,μεελάχιστοόριοπροσφοράςτοεπ’ονόματιτουκατακυρωθέν 

ποσόκαικαταπίπτεισεβάροςτουηκατατεθείσαεγγύησησυμμετοχής. 

10. Οτελευταίοςπλειοδότηςδεναποκτάδικαίωμαπροςαποζημίωσηαπότημηέγκρισητωνπρ
ακτικώντηςδημοπρασίαςαπότοαρμόδιοόργανοτουδήμουήτηςδιοικητικήςαρχήςπουέχ
ειαντίστοιχηαρμοδιότητα. 

 
Άρθρο9ο–Κριτήριακατακύρωσης 

Γιατηντελικήεπιλογήτηςαναδόχουεταιρείαςκριτήριοείναι: 

1. ΗπροσφοράμετημεγαλύτερηαποζημίωσηπροςτονΔήμο 

2. Σεπερίπτωσησυμμετοχήςμόνομίαςεπιχείρησηςστηδημοπρασία,ηΕπιτροπήΔιαγωνισμ

ούθαδέχεταιπροσφοράοπωσδήποτεανώτερη απότοαρχικόόριο 

3. Σε περίπτωσηισοψηφίας,αξιολογούνταιπεραιτέρω: 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαδραστικού σταθμού 

 τα ουσιαστικάκαι τυπικά προσόντα της 

εταιρείαςκαιτυχόνπροηγούμενηικανοποιητικήσυνεργασία με αυτήν.  

Σεπερίπτωση περαιτέρω ισοψηφίαςδιενεργείταικλήρωσηαπότηνΟικονομικήΕπιτροπή. 

 
Άρθρο10ο–Ανακοίνωσηκατακύρωσης–υπογραφήσύμβασης 

1. Οτελευταίοςπλειοδότηςδεναποκτάκανέναδικαίωμαγιααποζημίωσημετημηέγκρισητω

νπρακτικώντηςδημοπρασίαςαπότοαρμόδιοόργανο. 

2. Ηκοινοποίησητηςκατακυρωτικήςαπόφασηςστοντελευταίοπλειοδότηγίνεταιμεεπιδοτ

ήριοέγγραφο, πουυπογράφεταιαπότον επιδίδοντακαιτον παραλαβόντα.Σε 

περίπτωσηαπουσίαςήάρνησης τουπλειοδότηνα τοπαραλάβει,θυροκολλείται στο 

κατάστημα ή στην κατοικία αυτού 

καισυντάσσεταιέκθεση,τηνοποίαυπογράφουνδύομάρτυρες.Ηέκθεσηαυτήκοινοποιεί

ταιστονεγγυητή του πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούταιεντός δέκα 

ημερών από την 

παραλαβήτηςκοινοποίησης,μεαποδεικτικόπαραλαβής,τηςαπόφασηςτουαρμόδιουορ

γάνουτουΔήμουπερίκατακύρωσηςή έγκρισηςτου αποτελέσματος 

τηςδημοπρασίας,ναπροσέλθει μετά του εγγυητήτουγια την σύνταξη και υπογραφή 

της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 

τουΔήμου.Απότηλήξητηςπαραπάνωπροθεσμίαςησύμβασηθεωρείταιοριστικώςκαταρ

τισθείσα. 

 
Άρθρο11ο– Έκπτωση πλειοδότη 



 
7 

ΟτελευταίοςπλειοδότηςκηρύσσεταιέκπτωτοςμεαπόφασητουΔημοτικούΣυμβουλίου,ότ
αν: 

- δενπροσέλθειγιατηνυπογραφήτηςσύμβασηςμέσαστηνπροκαθορισμένηπροθεσμία. 

- αρνηθείναυπογράψειτηνσύμβαση. 

 
Άρθρο 12ο – Ενστάσεις 

ΟιεπίτηςδιεξαγωγήςτουδιαγωνισμούενστάσειςκατατίθενταιστηνΕπιτροπήΔιενέργειαςτηςδη
μοπρασίαςμέχρι τηνεπομένηεργάσιμηημέρααπότηνημέραδιεξαγωγής τουδιαγωνισμού 
καιμόνο από εκείνους που συμμετείχανστο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαναπό αυτόν σε 
οποιοδήποτεστάδιοτηςδιαδικασίαςτουκαιγιαλόγουςπουανακύπτουνκατάτοαντίστοιχοστάδι
ο,στηναρμόδιαγιατηνδιενέργειατουδιαγωνισμούυπηρεσία. 
ΟιενστάσειςπρωτοκολλούνταικαιδιαβιβάζονταιαυθημερόνστηδιενεργήσασατοδιαγωνισμόΕ
πιτροπή. 

 

Άρθρο 13ο – Τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης 
Η ακριβής θέση του διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης θα οριστεί σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού.  

 

Άρθρο 14ο – Εξόφληση τιμήματος εκποίησης 
ΟπλειοδότηςθακαταβάλλειχωρίςκαμίαάλληόχλησηαπότονΔήμοτοσυμφωνημένοκαιαναγρα
φόμενο στη σύμβαση ποσό εφάπαξ, τον αμέσως επόμενο μήνα από την έκδοση της έγκριση 
τοποθέτησης του από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

- Διαφωνίασχετικάμετούψουςτουοφειλομένουποσού,μεαποτέλεσματημηκαταβολήτω

ν οφειλομένων οπλειοδότηςκηρύσσεται έκπτωτοςκαιησύμβαση λύεται αυτοδικαίως, 

από τηνημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να 

δικαιούται καμίας 

μορφήςαποζημίωσηήτυχόνναδύναταινααίρειάλληαξίωσηκατάτουΔήμου. 

- Επιπλέον ο πλειοδότης δεν δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωσης ή τυχόν άλλη 

αξίωση από το Δήμο σε περίπτωση που επιτευχθεί έκδοση έγκρισης τοποθέτησης 

του διαδραστικού σταθμού από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
 

Άρθρο15ο–Επανάληψητηςδημοπρασίας 
Ηδημοπρασίαεπαναλαμβάνεταιοίκοθεναπότονδήμαρχοεάνδενπαρουσιάσθηκεκατ'αυτήνπλ
ειοδότης,ήτοι: 
1. Εάνουδείςεμφανισθεί 

2. Εάνουδείςαπότουςεμφανισθέντεςκαταθέσειτοσύνολοτωναπαιτούμενωνδικαιολογ

ητικώνώστεκανείςνα μην περάσει στοδεύτεροστάδιο τηςδημοπρασίαςήτοι στην 

πλειοδοτική 

διαδικασία.Ηδημοπρασίαεπαναλαμβάνεταικατόπιναποφάσεωςτουδημοτικούσυμ

βουλίουόταν: 

α)τοαποτέλεσμααυτήςδενεγκριθείαπότηνΟικονομικήεπιτροπήήτοδημοτικόσυμβούλ
ιοήτηναρμόδιαΔιοικητικήαρχήλόγωασύμφορουτουεπιτευχθέντοςαποτελέσματοςήσ
φάλματοςστηδιενέργειατηςδημοπρασίας 
β)μετάτηνκατακύρωσητηςδημοπρασίας,οτελευταίοςπλειοδότηςκαιοεγγυητήςτουα

ρνούνταιναυπογράψουνταπρακτικά,ήτησύμβασηεπίσηςότανμετάτηνκοινοποίηση

στοντελευταίοπλειοδότητηςεγκριτικήςεπίτουαποτελέσματοςτηςδημοπρασίαςαπο

φάσεωςδενπροσέλθειαυτόςεμπροθέσμωςγιατηνσύνταξηκαιυπογραφήτηςσύμβασ

ης. 

Στηνπερίπτωση(β)ηδημοπρασία,επαναλαμβάνεταιειςβάροςτουτελευταίουπλειοδότηκαιτου
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστονδε όριο προσφοράς   ορίζεται   το επ'   ονόματι τούτου 
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κατακυρωθένποσόν,δυνάμενοναμειωθείμεαπόφασηςτουδημοτικούσυμβουλίου. 
Ηεπαναληπτικήδημοπρασίαγνωστοποιείταιμεπεριληπτικήδιακήρυξητουδημάρχουαναφερο
μένης στουςόρουςτηςπρώτηςδιακήρυξης καιδημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστονημέραςπροτηςημέραςτηςδιενέργειαςτηςδημοπρασίας,διεξάγεταιδεσύμφωναμε
ταόσααναφέρθηκαν. 
Ηεπανάληψητηςδημοπρασίαςενεργείταιμεβάσητηδοθείσατελευταίαπροσφοράκατάτηνπρο
ηγούμενηδημοπρασία. 
 

Άρθρο 16ο – Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με απόφαση Δημάρχου τουλάχιστον10 (δέκα) ημέρες πριν 
από 
τηδιενέργειατηςδημοπρασίαςμετοιχοκόλλησηαντιγράφουαυτήςστονπίνακαανακοινώσεωντ
ουδημοτικούκαταστήματος, καθώςκαιστηΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Επίσης,θααναρτηθείστηνεπίσημηιστοσελίδατουΔήμουΚορυδαλλού(www.korydallos.gr). 
 

Άρθρο 17ο –Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξηςγιατηδημοπρασίαχορηγούνται από το Γραφείο 
αντιδημάρχου οικονομικών & τεχνικών υπηρεσιών 
τουΔήμουΚορυδαλλού(Γρ.Λαμπράκη240&Νικηφορίδη)Πληροφορίες:καΕυγενία Βασιλείου - 
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104990706μέχρι και 
τηνπροηγούμενητηςημέραςδιενέργειαςτηςΔημοπρασίας,κατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες. 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος  

 

 
 

Γεώργιος Δημόπουλος 
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ΠΡΟΣΤΟΔΗΜΟΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Υ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

γιατην 
 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΕΚΠΟΙΗΣΗΣΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙΤΟΥΠ. Δ. 
270/81: 

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την  
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» 

 

 
 
 

 

Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Ε 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΟΡΙΟ1ης 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Διαδραστικός 
σταθμός 
πληροφόρησης 

 

1 
 

500,00 € 
 

 

 
 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ…./…./2023 

Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα&υπογραφήνόμιμουεκπροσώπουεταιρείας) 
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