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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ
ΚΕΝΣΡΟΤ “ΕΤΑ ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ”
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Π.Γ. 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελεξγείαο
δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ».
2. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006 «Γ.Κ.Κ.» φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη απφ ην
άξζξν 196 ηνπ Ν.4555/2018.
4. Σελ αξηζκ. 391/2018 (ΑΓΑ:609ΔΧ6Ν-ΔΤ6) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
5. Σελ αξηζκ. 530/2018 (ΑΓΑ:6ΦΛΝΧ6Ν-ΚΡ4) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δεκνπξαζίαο.

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Φανεπή και πποθοπική πλειοδοηική δημοππαζία κε αληηθείκελν ηελ εθκίζζσζε θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη
εληφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ
“ΔΤΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ” πξνο ρξήζε θπιηθείνπ έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΡΟΠΟ & ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
192 N. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ηνπ Π.Γ. 270/1981 βάζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν
72 παξ.1 πεξ. Δ΄ ηνπ Ν. 3852/2010).
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Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ Ιεξά Οδφο 364 & Κάιβνπ, ζηηο
28-1-2019 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 10:00 π.μ. ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ
ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ .
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ή ε πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θξηζεί
αηηηνινγεκέλα αζχµθνξε απφ ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ζα επαλαιεθζεί πέληε ηνπιάρηζηνλ εµέξεο µεηά ηελ
πεξηιεπηηθή δεµνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, µε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε επαλάιεςή ηεο.
Η δεκνπξαζία µπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ
άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφµελεο ψξαο απνθαζίδεη ε
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεµνπξαζηψλ, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ
πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο µεηά ηνπ νλνµαηεπσλχµνπ ηνπ πιεηνδφηε.
Σπρφλ απφθαζε ηεο επί ηεο δεµνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζµνχ ελδηαθεξνµέλνπ λα ζπµµεηάζρεη ζηε
δεµνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζµεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δέζµεπζε δε απηή µεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ
πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζµφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ επηηξνπή δεµνπξαζίαο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζµνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθνµίζεη γηα ην ζθνπφ απηφ ην λφµηµν πιεξεμνχζην
έγγξαθν, γηαηί δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη µεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζµφ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεµνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε
θαη ηνλ εγγπεηή απηνχ.
Ζ δημοππαζία θα ακολοςθήζει ηπία ζηάδια:
ηάδιο 1ο: Τπνβνιή θιεηζηψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ : 09:00 π.µ. έωρ 09:30 π.µ.
ηάδιο 2ο: Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεµνπξαζηψλ θαη αλαθνίλσζε ησλ
έγθπξσλ θαθέισλ: 09:30 π.μ. έωρ 10:00 π.μ.
ηάδιο 3ο: Έλαξμε δηαδηθαζίαο θαλεξνχ πξνθνξηθνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζµνχ: 10:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ
1. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη
ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία απνθαζίδεη ηελ θαηαθχξσζε ή κε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε απηή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ειέγρεηαη απφ άπνςε
λνκηκφηεηαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
2. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηδίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κε επηδνηήξην έγγξαθν,
πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηδίδνληα θαη ηνλ παξαιαβφληα. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο ηνπ
πιεηνδφηε λα ην παξαιάβεη ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ή ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε ηελ νπνία
ππνγξάθνπλ δχν κάξηπξεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά πξφζσπα, λνµηθά πξφζσπα θαη ζπλεηαηξηζµνί θπζηθψλ
πξνζψπσλ, µε ηελ πξνυπφζεζε λα πξνζθνµίζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ αξµφδηα επηηξνπή ζθξαγηζµέλν θάθειν φπνπ ζην
εμσηεξηθφ ηνπ µέξνο ζα αλαγξάθεη ν ηίηινο ηεο Γεµνπξαζίαο θαη ζην πάλσ µέξνο αξηζηεξά ε επσλπµία θαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, µε ηα θάησ πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, επί πνηλή απνθιεηζµνχ:
1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ
2. Απφζπαζµα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ,
3. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξµφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ή ηνπ Γ.Δ.ΜΗ φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε εθθξεµεί ελαληίνλ
ηνπ ζρεηηθή αίηεζε, νχηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπµβηβαζµφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε
πησρεπηηθή δηαδηθαζία,
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη
α) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθπιάθησο
β) έρεη πιήξε γλψζε ηεο πξαγµαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο µίζζσζε ρψξνπ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ
5. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο,
6. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδίσλ (ΟΑΔΔ) θαη γηα ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ηπρφλ απαζρνιεί (ΙΚΑ),
7. Γεµνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Γήµν Αηγάιεσ πεξί µε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ ή βεβαίσζε δηαθαλνληζµνχ απηήο,
πνπ λα ηζρχεη ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ,
8. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ζηε δεµνπξαζία,
9. Ννµηµνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ν δηαγσληδφµελνο ζπµµεηέρεη ζηε δεµνπξαζία µε
εθπξφζσπν,
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10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη :

α) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζµφ δεκνζίνπ
β) φηη ην κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο Κπιηθείν & κφλν
γ)φηη ζα δηαζέηνπλ ηα είδε θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ, αγνξαλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ
Όηαν ζηην ππόζκληζη ζςµµεηέσει εηαιπεία:
α) ην φλνµα ηεο εηαηξείαο ζα εθδίδνληαη ηα µε αξηζµνχο 3, 5, 6, 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά,
β) ην φλνµα ησλ εηαίξσλ πξνθεηµέλνπ πεξί Ο.Δ, Δ.Δ. θαη ΔΠΔ, ζην φλνµα ησλ δηαρεηξηζηψλ πεξί Ι.Κ.Δ.,
ζην φλνµα ηνπ µνλνπξφζσπνπ εηαίξνπ Ι.Κ.Δ., θαζψο θαη ζην φλνµα ησλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ
ησλ Α.Δ. εθφζνλ είλαη θαη µέηνρνη µε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 3% ζην µεηνρηθφ θεθάιαην, ζα εθδίδνληαη ηα µε
αξηζµνχο 1, 2, 6 θαη 7 δηθαηνινγεηηθά,
γ) ην φλνµα ελφο εθ ησλ νµνξξχζµσλ εηαίξσλ σο λφµηµνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηµέλνπ πεξί
Ο.Δ ή Δ.Δ. θαη ζην φλνµα ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ πεξί Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ. ή Α.Δ. ζα εθδίδνληαη ηα µε αξηζµνχο 4
θαη 10 δηθαηνινγεηηθά,
δ) Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνµίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζψο θαη φιεο ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη µελ Α.Δ. πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρψλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεµνζηεπζεί, νη δε ινηπέο (Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.)
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη
ε) Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Ι.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο γηα ζπµµεηνρή ζηνλ παξφληα
δηαγσληζµφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη µε ηελ απφθαζε απηή λα ζπµµεηέρεη.
Σα ζπµµεηέρνληα απφ θνηλνχ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν
έλαληη
ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ.
Η έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφµελν απφ ηελ
δηαδηθαζία ηεο ζπµµεηνρήο.
Σελ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εµπξφζεζµε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά
θαη µφλν ν ελδηαθεξφµελνο.
Δπίζεο, απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο:
Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί:
α) γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, λνµηµνπνίεζε, εζφδσλ απφ
παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο,
β) γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφµσλ πεξί εζψλ θαη ιεζρψλ,
γ) γηα παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγµαηνο λνµνζεζίαο. ε πεξίπησζε εηαηξείαο απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο
εηαίξνπο ζε Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φια ηα µέιε ηνπ Γ.. γηα Α.Δ. &
δ) γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνµνζεζίαο ,
ε) Όζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε ή εθθξεµεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή αίηεζε ή βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθφ
ζπµβηβαζµφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη
ζη) Όζνη έρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γήµν Αηγάιεσ.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξψηε πξνζθνξά (ηηκή εθθίλεζεο) νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 555,00 € κεληαίσο.
Κάζε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ πξψηε θαη µεηά ζα γίλεηαη θαηά ηπιάνηα (30,00) €.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Χο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ην ποζό ηων 666,00 €
Σν παξαπάλσ πνζφ αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ εηήζηνπ µηζζψµαηνο ηεο αξρηθήο ηηµήο ζε εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζµέλεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα ανξίζηνπ δηάξθεηαο ή γξαµµάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο. Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζα απεπζχλεηαη ζην Γήµν Αηγάιεσ. Η εγγχεζε ζπµµεηνρήο ζηε Γεµνπξαζία ζα επηζηξαθεί µε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχµβαζεο µίζζσζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΓΓΤΖΣΖ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ςποσπεούηαι να παποςζιάζει αξιόσπεο εγγςηηή, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη:
α) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο,
β) βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζην Γήκν,
γ) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.
Ο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, επζχο κεηά ην πέξαο ηεο, θαζηζηάκελνο
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο µε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη γηα ηελ
εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο, παξαηηνχκελνο ξεηά ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο θαη ηεο
δηαηξέζεσο. Η εγγπεηηθή ηνπ άξζξνπ 7 θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήµνπ Αηγάιεσ, εάλ ν πιεηνδφηεο µε ηνλ εγγπεηή
ηνπ αξλεζνχλ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ηεο δεµνπξαζίαο. Οη αθεξέγγπνη εγγπεηέο απνθιείνληαη. ε
πεξίπησζε δε ζαλάηνπ ηνπ εγγπεηή ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο λα νξίζεη λέν
εγγπεηή ηνπ νπνίνπ ην αμηφρξεν ζα ειέγμεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
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ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΝΣΑΞΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ.

1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο

εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο λα πξνζέιζεη µαδί µε ηνλ εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχµβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο µεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο πεξί
θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο δελ πξνζέιζεη µαδί µε ηνλ εγγπεηή γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο, ηφηε ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπµµεηνρήο ζηελ δεµνπξαζία, θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ εθµηζζσηή άλεπ δηθαζηηθήο παξεµβάζεσο, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζµφο εηο βάξνο απηνχ θαη ηνπ
εγγπεηή, ελερνµέλσλ αµθνηέξσλ γηα ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο δεµνπξαζίαο απφ ηελ
πξνεγνχκελε φκνηα.
2. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή, αλαγλσξηζµέλεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα ή γξαµµάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σαµείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, ανξίζηνπ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ µε ην 10%
ηνπ επηηεπρζέληνο µηζζψµαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ κίζζσζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθαίξνπ θαη εληφο
ησλ ππφ ηεο δηαθεξχμεσο νξηδφµελσλ πξνζεζµηψλ θαηαβνιήο µηζζψµαηνο.
3. Η ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζην κηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο, ηελ εμφθιεζε
φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζην
Γήκν. πκθσλείηαη ξεηά φηη ν κηζζσηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ ηελ παξαπάλσ
εγγπεηηθή επηζηνιή έλαληη νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο κίζζσζεο εμαηηίαο
αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κηζζσηή ή θήξπμεο απηνχ εθπηψηνπ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαηαπίπηεη σο πνηληθή ξήηξα ζην ζχλνιφ ηνπ ζε βάξνο ηνπ,αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεηθλπφκελε δεκία θαη
ρσξίο λα απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ εθφζνλ θξίλεη
ηνχην ζθφπηκν κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπίζεο ν κηζζσηήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξνθαηαβάιιεη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ πέξα
ηεο θαηά ηα άλσ εγγχεζεο, ένα (1) μηνιαίο μίζθωμα.

Σν επφκελν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ην πξψην

πελζήκεξν ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηνχ πξαθηηθφ
παξάδνζεο- παξαιαβήο ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα γίλεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ απφ
ην κηζζσηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθδνζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ
κηζζσηή . Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία,
ελψ ζα δηαζέζεη ζηνλ κηζζσηή φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηε θαηνρή ηνπ γηα ηελ έθδνζε
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηπία (3) έηη θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ. Ο Γήκνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ηε ζχκβαζε πνπ
ζα θαηαξηηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Καηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ρψξν ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη γίλεηαη, απφ ην κηζζσηή, θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ γηα ζθνπνχο
αιιφηξηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, πνπ ζίγνπλ ην δεκφζην αίζζεκα, ηελ δεκφζηα
σθέιεηα, ππνβαζκίδνπλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ην ρψξν, θαη γεληθά δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο κίζζσζεο.
Η ιχζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη κνλνκεξψο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά απφ πξνεγνχκελε
έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ελφο κήλα, ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα απφ ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά, λα βεβαηψζεη ηα κηζζψκαηα κέρξη θαη ηελ
εγθαηάζηαζε λένπ κηζζσηή. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ζε πεξίπησζε ιχζεο κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ λα εγθαηαιείςεη ην
κίζζην , ειεπζεξψλνληαο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε.
ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ζην Γήκν ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ηε ζπκθσλεζείζα ιήμε ηεο
κηζζψζεσο, θαη ηελ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ιχζεο ηεο, θαη γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ
παξάδνζε ηνπ θπιηθείνπ ή απφ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ θαηέζηεζε απηήλ αλέθηθηε, φπσο π.ρ. κε ηελ κε
απνθνκηδή απφ ην θπιηθείν θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ ηπρφλ εηζθφκηζε ζ΄ απηφ, ππνρξενχηαη ν κηζζσηήο λα
θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ζαλ απνδεκίσζε θαη πνηληθή ξήηξα 150,00€ εκεξεζίσο.
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ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ κηζζσηή λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην, ηφηε ν εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα θαηαθχγεη ζε
φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηνηθεηηθή ηνπ απνβνιή.
Ο Μηζζσηήο απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ θάζε επζχλε κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο
θαη Παξαιαβήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε.
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ πξαγκαηνπνηείηαη
απηνςία θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ ζα γίλεη θαη ε επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο
κίζζσζεο, θαζψο θαη ε παξακνλή απηνχ κεηά ηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΗΘΧΜΑΣΟ
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ πελζεκέξνπ εθάζηνπ κηζζσηηθνχ κελφο (καδί κε ην
αλαινγνχλ ηέινο ραξηνζήκνπ ζπλ ΟΓΑ, ήηνη 3,6%, πνπ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή) έλαληη εγγξάθνπ απνδείμεσο
ηνπ Γήκνπ. Σν κίζζσκα ηνπ έηνπο ηνπ επνκέλνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο ζε
πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ κήλα ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ
ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΔΛΣΑΣ). ε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκψλ
ην κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί κέζα ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη, δχλαηαη λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο θαη
έθπησζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ, ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο
πξνζαπμήζεηο. Η κε θαηαβνιή δύο (2) ζπλερφκελσλ κηζζσκάησλ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε θαη κνλνκεξή
ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ
Σν θπιηθείν πξννξίδεηαη λα εμππεξεηεί ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο

εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη εληφο

ηνπ ρψξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεμηψζεσλ ή θαη ησλ άιισλ ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ ηηο νπνίεο ε
Γηνίθεζε ζα θξίλεη ζε πνηνπο ζα αλαηεζεί, απαγνξεπκέλεο νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξήζεο ηνπ θαη ζα πξνζθέξεη
ηα θάησζη είδε: λεξφ εκθηαισκέλν, ηζάη θαη ινηπά αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, θαθέ παληφο είδνπο, ζάληνπηηο,
θξνπαζάλ, ηνζη, γιπθά, πίηεο (π.ρ. ηπξφπηηεο, πίηζεο, κπνπγάηζεο θ.ι.π.), ηππνπνηεκέλα παγσηά.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη
πάλησο, ζε ειεχζεξεο ηηκέο, φρη κεγαιχηεξεο απφ νκνεηδή θαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαηαζηήκαηα.
Σν θπιηθείν ζα παξαδνζεί ζηνλ πιεηνδφηε σο είλαη θαη επξίζθεηαη. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην
κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ κπνξεί φκσο λα επηθέξεη κεηαβνιή,
ή πξνζζήθε, ή κεηαξξχζκηζε ή επέκβαζε ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζην κίζζην, ρσξίο ηελ
έγθξηζε, ήηνη ηε ξεηή θαη έγγξαθε άδεηα ηνπ Γήκνπ, νχηε λα ελεξγήζεη ζε απηφ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο πνπ ζα απαηηήζεη ν
ρψξνο ηνπ θπιηθείνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή θαη εγθξίλνληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ. πλεπψο, νπνηαδήπνηε θζνξά βαξχλεη ηνλ κηζζσηή, ελψ ν πιεηνδφηεο ζα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία γηα
ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εθ' φζνλ απαηηείηαη.
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θπιηθείνπ. Οπδεκία
επζχλε θέξεη ν Γήκνο γηα πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο, θνξνινγηθέο θιπ. παξαβάζεηο. Σπρφλ επηβιεζέλ
πξφζηηκν απφ θαζπζηεξήζεηο, παξαιήςεηο ή παξαβάζεηο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Ο Γήκνο δελ
θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζην κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ
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αλσηέξα βία, ζεηζκφ, ππξθαγηά, θινπή, πιεκκχξα, θαθή ιεηηνπξγία ησλ ζσιελψζεσλ ελ γέλεη θαη απφ άιιν
ιφγν πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδψ, θαη δεκηψλ ζπλεπεία απεξγηψλ ή πξάμεσλ βίαο.
Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη ζθεχε, ζπζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ηπρφλ αλήθνπλ ζηνλ κηζζσηή
κέρξη πιήξνπο εμνθιήζεσο ηπρφλ ππνρξέσζεο ηνπ.
Ο Γήκνο θαηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο, εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ παξαδίδεη ειεχζεξε ηε ρξήζε ηνπ
κηζζίνπ, δηθαηνχηαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη κε δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή λα απνθνκίζεη ηα
εζθνκηζζέληα ζε απηφ θηλεηά πξάγκαηα ησλ νπνίσλ θαηά ηεθκήξην ακάρεην ζεσξείηαη θχξηνο θαη λνκέαο (ν
κηζζσηήο) θαη επίζεο δηθαηνχηαη είηε λα ηα απνζεθεχζεη, είηε λα ηα εθπνηήζεη, είηε λα ηα απνξξίςεη σο
άρξεζηα, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην Γήκν γηα θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο
ζπκβάζεσο.
Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο, θαζψο θαη γηα θαζπζηέξεζε κηζζψκαηνο γηα φπνην ιφγν ή αηηία, έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη ηε
ζχκβαζε ιπκέλε, ε θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε λα εθπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ν ηειεπηαίνο λα θάλεη έμσζε ζηνλ
κηζζσηή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 647 θαη επνκ. Σνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο.
Δθηφο απφ ηε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ην Γήκν θαηά ηα πξνεγνχκελα ε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο
ρσξεί απηνδηθαίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ κηζζσηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην
κίζζην πεξηέρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ. ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ κηζζσηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα
κηζζσηηθφ δηθαίσκα.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΗΘΧΣΖ
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο:
(α) Να δηαζέηεη γηα πψιεζε ζην θπιηθείν είδε φια αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο
ζε πίλαθα αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ θπιηθείνπ.
(β) Να ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν ηνπ κηζζίνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην θπιηθείν, απαγνξεπκέλεο
νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξήζεο.
(γ) Να δηαηεξεί κε δηθή ηνπ δαπάλε, απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θπιηθείνπ
θαζψο θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απφξξηςε ζθνππηδηψλ ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο,
θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
(δ) Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξφηεηα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί
απζηεξή θαζαξφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια, κεραλήκαηα φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο ηνπ θπιηθείνπ.
(ε) Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία θπιηθείνπ πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο
θαη άιιεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ν κηζζσηήο είλαη
ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο έλαληη ζε θάζε αξρή θαη θαηαλαισηή.
(ζη) Να ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, πνηφηεηαο θαη θαζαξηφηεηαο ηφζν ζηνπο ρψξνπο θαη ηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ φζν θαη ζηα δηαηηζέκελα είδε, φπσο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη ηνλ Γήκν. Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα ειέγρεη θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ εηδψλ
ηφζν ζην ζηάδην ηεο πξνκήζεηαο φζν θαη ζην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο- ζπληήξεζεο θαη δηάζεζεο ηνπο ζην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Τπνρξενχηαη, ηέινο, λα δέρεηαη θαη λα ζπλδξάκεη ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ηφζν ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ φζν θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πγηεηλήο. Δθ’ φζνλ ζε
έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ πξνθχςεη απνηέιεζκα, ην
νπνίν είλαη εθηφο ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίσλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο γλψζε θαη ζπκκφξθσζε. Γεχηεξε ζπλερφκελε παξάβαζε
ησλ σο άλσ θαζνξηδνκέλσλ ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
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(δ) Να ιεηηνπξγεί ηηο εκέξεο & ψξεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε είδνπο εθδειψζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ¨ΔΤΑ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ¨, αθφκα θαη άββαην ή Κπξηαθή.
(ε) Ο κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη γηα ηελ θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ην απαηηνχκελν
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο φζνλ αθνξά φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ην πξνβιεπφκελν βηβιηάξην πγείαο. Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα
είλαη εππξεπείο θαη επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θαηαλαισηέο.
(ζ) Να απνκαθξχλεη θάζε ππάιιειν ηνπ είηε γηα αθαηαιιειφηεηα, είηε γηα δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ηελ
εππξέπεηα. Δπίζεο, ν κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ησλ ππαιιήισλ απηψλ γηα θάζε
απαίηεζε ηνπο (απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα θιπ) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απφιπζε απηή.
(η) Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά ηνπ θπιηθείνπ πέξα απφ ηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ
θαη νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ζην Γήκν ην ρψξν θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θπιηθείνπ ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο ζα ηνπο παξαιάβεη ππνρξενχκελνο δηαθνξεηηθά ζε
απνδεκίσζε ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη θαηφπηλ εθζέζεσο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
(ηα) Ο κηζζσηήο βαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ κε ηηο φπνηεο ινηπέο δαπάλεο θαηαλάισζεο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ
ειεθηξηθήο- πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο θαη θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Γηα ηπρφλ βιάβε ή ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ
ειεθηξηθψλ – πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θακία επζχλε δελ θέξεη ν εθκηζζσηήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ
βιάβε ζηελ παξνρή λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
(ηβ) Η έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη θάζε άιιεο άδεηαο πνπ αθνξά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία
ηνπ θπιηθείνπ ζπληζηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή.
ο

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΠΕΚΜΙΘΩΗ
Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. ε
πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθφο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
ο

ΑΡΘΡΟ 15 -ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ
Η παξνχζα κίζζσζε δελ ππάγεηαη ζηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε γλσξίδνπλ θαη
ε

απνδέρνληαη πιήξσο ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 34/1995 «θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ
πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ», πνπ νξίδεη φηη δελ ππάγνληαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο επαγγεικαηηθέο κηζζψζεηο,
νη κηζζψζεηο ρψξσλ σο θπιηθείσλ.
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Η παξάβαζε
νπνηνπδήπνηε φξνπ απφ ηνλ κηζζσηή παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ απνβνιή ηνπ
κηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ ,
θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα θαηαθξαηήζεη ηελ εγγχεζε θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο, ε νπνία ζα
πξνέθππηε ζην Γήκν απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ- εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζσηή, απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί, επηιχεηαη απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο θαη ηεο ζχκβαζεο ζπλεπάγεηαη (α) ηελ έθπησζε ππέξ ηνπ
Γήκνπ ηεο θαηαηεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ κηζζσηή, φπσο απηή ζα έρεη αλαπξνζαξκνζζεί, θαη (β) ηελ
απνβνιή ηνπ κηζζσηνχ θαη παληφο ηξίηνπ έιθνληνο
Γηθνλνκίαο.
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Καηά ηα ινηπά θαη ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 196 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 πεξί Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Ν. 3852/2010 θαζψο θαη νη φκνηεο ηνπ Π.Γ. 270/1981.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη:
Α) νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδφηεο.
Β) θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιφγσ
αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο θαη
β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ, αξλνχληαη λα
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο θαη επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο, επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηφο
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε β, ε δεκνπξαζία
επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.
γ) Αλ θεξπρηεί άγνλνο ν δηαγσληζκφο, ζα ηζρχνπλ νη γεληθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο
φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε
δεκνπξαζία.
ΑΡΘΡΟ 17ο ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε
ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο , ζε πξφζθνξν
ζεκείν ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ WWW.AIGALEO.GR.
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εθεκεξίδεο θαη ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΖ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη θαηαβάιινληαη πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε, ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο (αξρηθήο ή επαλαιεπηηθήο) βαξχλνπλ ην Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 19ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Δζφδσλ, εκέξεο εξγάζηκεο θαη ψξεο 8.30 π.κ.
έσο 14.00 κ.κ,.Γηεχζπλζε Ιεξά Οδφο 364 & Κάιβνπ Σειέθσλν 2132044867 FAX 2132044940.
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