ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013
Α.Π.: 2093

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ»
του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 – ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισµού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για την
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων»
θα διενεργήσει πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού
∆ηµοτικού

Κινηµατογράφου

«ΠΑΝΘΕΟΝ»

του

Ν.Π.Ι.∆.

«∆ηµοτική

Κοινωφελής

Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)».
Η µίσθωση αυτή, ρητά εξαιρείται της προστασίας του Ν.813/1978 «Περί
εµπορικών µισθώσεων» σύµφωνα µε τη σαφή διάταξη του εδαφ. ∆΄ του άρθρου 3 και
του άρθρου 2 του Ν. 1229/1982.
Η πλειοδοτική δηµοπρασία είναι φανερή και ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, στην έδρα της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου και Αγίου Γεωργίου
σε δηµόσια συνεδρίαση και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
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προσφεροµένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιµών των αγορανοµικών
διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 2
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου – Σεπτεµβρίου
2013 (διάστηµα λειτουργίας του κινηµατογράφου), αρχής γενοµένης από την ηµέρα
της υπογραφής της σχετικής σύµβασης.

Σιωπηρή παράταση της µισθώσεως, σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει.
Το µίσθωµα θα καταβληθεί στο λογιστήριο της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τµηµατικά σε 3
ισόποσες δόσεις ως εξής: 1η δόση µε την υπογραφή της σύµβασης, 2η δόση
την 31η Ιουλίου 2013 και 3η δόση την 10η Σεπτεµβρίου 2013. Από το λογιστήριο
ο µισθωτής θα λάβει σχετικό γραµµάτιο είσπραξης, που θα αποτελεί και το µόνο
αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του µισθώµατος.
Καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος πέραν της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας
σηµαίνει έκπτωση της εγγυητικής επιστολής του µισθωτή η οποία εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί εισπράξεως και βεβαιώσεως δηµοτικών εσόδων.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00€) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί την 3η
Ιουνίου 2013 και ώρα 1:00 µ.µ. στην έδρα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου και Αγίου Γεωργίου
διεπόµενης από τους όρους του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/1981.

ΑΡΘΡΟ 4 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία οφείλουν να προσκοµίσουν στο
Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» οι ίδιοι ή
δια αντιπροσώπου των ειδικά προς τούτο (νόµιµα) εξουσιοδοτουµένου τα παρακάτω
έγγραφα:
1. Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
2. Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και
ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου.
4. ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου µε την οποία θα διορίζει, εφόσον υπάρχει,
πληρεξούσιο και αντίκλητο προς τον οποίο µπορεί να γίνει από τη ∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας κάθε συναφής προς τη δηµοπρασία
κοινοποίηση.
5. Εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία ύψους 150,00€ (10% επί
του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) η οποία θα αντικατασταθεί µετά την
υπογραφή
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επιτεύχθηκε, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόµενων στη
διακήρυξη προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος.

∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ηµεδαπά και
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα.
Στη δηµοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα υπό δηµόσια υπηρεσία ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των
φόρων σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
4. Όσοι έχουν οφειλές προς το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας από οποιαδήποτε αιτία.
5. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκοµίσουν οποιοδήποτε από τα
αναφερόµενα παραπάνω δικαιολογητικά
Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών – εγγράφων θα πρέπει να γίνει
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας
Βαρβάρας

(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)

(Σίφνου

και

Αγίου

Γεωργίου),

∆ευτέρα

έως

Παρασκευή και ώρες 9:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ. µέχρι και την ηµέρα έναρξης
διεξαγωγής της δηµοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑ
Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής καλεί µε τη σειρά που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πλειοδότες να
δώσουν την προσφορά τους. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το σχετικό
πλειοδότη ή δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και δεσµεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6
Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), να προσέλθει στην έδρα της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά καταπίπτει η κατατεθείσα
εγγυητική του επιστολή υπέρ της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας
(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.) και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 7
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν από την έναρξη της
∆ηµοπρασίας, δείχνοντας το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει
µέρος για λογαριασµό του.

ΑΡΘΡΟ 8
Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο συνέχεια και χωρίς διακοπές όλους
τους µήνες και όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του θερινού ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ»

ΑΡΘΡΟ 9
Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η ολική εκχώρηση των
µισθωτικών δικαιωµάτων σε άλλον για τον µισθωµένο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 10
Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο σε άριστη
κατάσταση, µη δικαιούµενος ουδεµίας αποζηµίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. ∆εν
χωρεί παράταση της µίσθωσης, πλέον της αναφερόµενης στο παρόν άρθρο κατά τα
ανωτέρω. Επίσης, υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
(15 περίπου ηµερών) να αποσύρει όλα τα κινητά (και µόνο) πράγµατά του, ειδάλλως
θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)»

ΑΡΘΡΟ 11
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν από τη ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.) ζηµιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή
συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωµαλίες του µισθίου, έστω κι αν
εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής εγγράφως να προβαίνει ο ίδιος
σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζηµιών και
φθορών που έχουν διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 12
Ο µισθωτής µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία δηλώνει ότι το µίσθιο τυγχάνει της
απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του. Το Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση
αυτός ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος εξ’
αυτού του λόγου ή σε λύση της µίσθωσης.
Το Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» δεν
ευθύνεται για τυχόν υλικές ζηµίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ.
σεισµοί, κακοκαιρία κλπ) και πρόκληση ζηµιών από τρίτους.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκµισθωτή καµιά απολύτως επισκευή
ούτε βελτίωση, προσθήκη κλπ ούτε προ αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 13
Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, καθαριότητα και
υγιεινή, είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το κυλικείο µε τρόπο που να εξυπηρετεί
τους επισκέπτες του κινηµατογράφου.

ΑΡΘΡΟ 14
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(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.) για την τήρηση των όρων της σύµβασης της µίσθωσης, ο µισθωτής θα
καταβάλλει στο Ν.Π.Ι.∆. ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. πριν τη µίσθωση και κατά το χρόνο της
υπογραφής του σχετικού συµβολαίου εγγύηση χρηµατικού ποσού ίσου µε το
10% επί του επιτευχέντος µισθώµατος. Η εγγύηση θα δοθεί σε εγγυητική επιστολή
Ελληνικής αναγνωρισµένης Τράπεζας. Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαµβάνεται
χρονικός περιορισµός για την ισχύ της µε αυτήν της παρεχόµενης εγγύησης.
Η εγγύηση θα καταπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)», εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής
ρήτρας, είτε αν ο µισθωτής εγκαταλείψει την εκµετάλλευση του µισθίου είτε αν το
Ν.Π.Ι.∆. ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύµβασης,
χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς του Ν.Π.Ι.∆. ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. περαιτέρω αξίωση
αποζηµίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά. Ο εκµισθωτής µπορεί, έπειτα από
απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον µισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική
επιστολή, µε ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του µισθωτή από τέλη και λοιπές
οικονοµικές οφειλές προς το Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)».
Ο µισθωτής οφείλει να συµπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης µετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση µε την
αρχικά δοθείσα. Η εγγύηση θα παραµείνει στα χέρια του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» καθ’ όλη τη διάρκεια της

µίσθωσης, θα αποδοθεί δε σ’ αυτόν µετά τη λήξη της µίσθωσης και κατά τους όρους
της εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης του µισθωτή έναντι του Ν.Π.Ι.∆. Σε καµία
περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του µισθωτή από τη
σύµβαση. Αν ο µισθωτής ευθύνεται για ποσό µεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, το
Ν.Π.Ι.∆. διατηρεί το δικαίωµα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του µε
κάθε νόµιµο µέσο.

ΑΡΘΡΟ 15
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.) η
οποία θα κρίνει για τη συµφερότερη για το Νοµικό Πρόσωπο προσφορά, αφού λάβει
υπόψη της το ύψος των προσφορών και συνεκτιµήσει κάθε άλλο τεκµηριωµένο
στοιχείο σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία της εταιρείας και η τελική έγκριση –
κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.).

ΑΡΘΡΟ 16
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που
θα επιτευχθεί, δεν είναι ικανοποιητικό για το Νοµικό Πρόσωπο να µην την εγκρίνει, και
να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του κυλικείου σύµφωνα µε την
παρ.2 του άρθρου 192 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

ΑΡΘΡΟ 17
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες βαρύνουν τον πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 18
Το Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)» σε
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης που θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση του µισθώµατος σε όποιο λόγο ή αιτία και
αν οφείλεται αυτή, έχει το δικαίωµα να θεωρήσει αν θέλει τη σύµβαση λυµένη ή να
κάνει αγωγή απόδοσης του µισθίου κατά του µισθωτή σύµφωνα µε τη διαδικασία των
αριθµών 647 και εποµ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Ο ίδιος µισθωτής είναι υποχρεωµένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση µισθώσεως
από υπαιτιότητα του στην καταβολή και των υπολοίπων µισθωµάτων µέχρι τη λήξη της
µίσθωσης. Εκτός από τη µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από τη ∆ηµοτική

Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.) κατά τα ανωτέρω, η λήξη της
συµβάσεως χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του µισθωτή.
Στις περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται αυτόµατα στην κατοχή της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.). Στους κληρονόµους του
µισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα, γιατί πρόκειται περί µισθώσεως ιδιαίτερου
δικαιώµατος σε κοινόχρηστο χώρο και το δικαίωµα αυτό είναι προσωποπαγές.

ΑΡΘΡΟ 19
Αντίγραφο της διακήρυξης να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από
τη δηµοπρασία στο συνηθισµένο σηµείο ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), στο συνηθισµένο σηµείο ανακοινώσεων
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, περίληψη δε αυτής να δηµοσιευτεί σε µία (1) ηµερήσια
εφηµερίδα

δηµοπρασιών

τουλάχιστον

δέκα

(10)

ηµέρες

πριν

τη

ηµέρα

της

δηµοπρασίας.
Σε περίπτωση που δηµοπρασία κριθεί άγονη η ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. θα προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του κυλικείου σύµφωνα την παρ.2 του άρθρου 192 του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο, τα παρούσας, προσερχόµενοι
∆εύτερα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ. στην έδρα της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου και Αγίου Γεωργίου,
Τ.Κ. 12351 Αγία Βαρβάρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
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