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ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 1/2016 

 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο  Σν κεγαιχηεξν πξνζθεξφκελν κεληαίν 

κίζζσκα  

Υξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  Ηκεξνκελία: Γεπηέξα 31 Οθησβξίνπ 2016  

Ηκέξα: Γεπηέξα Ώξα: 11.00 π.κ  

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  Γξαθεία ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ, Γ. Παπαλδξένπ 

1, πλεδξηαθφ Κέληξν Γήκνπ Καξπελεζίνπ, 

1
νο

 Όξνθνο, Καξπελήζη 

Διάρηζην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα  #100,00€# 

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Σχπν  19/10/2016 

 
 
 Η Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ (ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ) κε βάζε:  

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, άξζξν 192 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/1981 – ΦΔΚ 77Α/1981 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 

πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

3) Σελ κε αξηζ. 60/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ 

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κίζζσζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ»  

 
Πξνθεξχζζεη Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κίζζσζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ. 

 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θιεηζηή, πιεηνδνηηθή θαη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζα 

δηεμαρζεί ηελ 31ή /10 / 2016, θαη ψξα 11:00 πμ – 12:00 μμ ζηα γξαθεία ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Καξπελεζίνπ, ζηελ νδφ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 

1, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο 

νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε 

απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί 

άγνλε ζα επαλαιεθζεί ζηηο 07 Νοεμβπίος 2016 ηελ ίδηα ψξα θαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη: 

Α) νίθνζελ απφ ηνλ Πξφεδξν, εάλ δελ παξνπζηαζηεί θαη απηήλ πιεηνδφηεο 

Β) θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ: 

    α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθή Αξρή, ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο θαη  
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    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.  

 

΄ Α π θ π ο    1
ο
 

Ανηικείμενο – Διάπκεια – Όπιο πποζθοπάρ 

 

1. Η δεκνπξαζία είλαη κε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε θιεηζηέο θαη ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/1981, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπιηθείνπ ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ.  

2. Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ ζην δηαδίθηπν, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Καξπελεζίνπ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζε 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

3. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 

270/1981 

4. Έλζηαζε γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο 

θάπνηνπ ζε απηήλ, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. Η επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή 

ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιινπο ιφγνπο 

εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη από ηην ςπογπαθή ηος μιζθωηηπίος 

ζςμβολαίος και έωρ 30 Θούνιο 2017. 

6. ησπεξή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη. 

7. Σν ειάρηζην φξην πξνζθνξάο, σο κεληαίν αληίηηκν, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ εκαηό 

(100,00) ΔΤΡΩ 

8. Σν κεληαίν αληίηηκν ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε κήλα. Σν πξψην κεληαίν 

κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί έλα κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. ε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο νινθιήξνπ ή κέξνπο ηνπ κηζζψκαηνο πέξα απφ έλα (1) 

κήλα, ε ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκν ίζν κε ην ελ έθην (1/6) ηνπ 

εηεζίνπ κηζζψκαηνο. Γηα θαζπζηέξεζε πιένλ ηνπ ελφο (1νο) κελφο πξφζηηκν ίζν 

κε ην ελ ηξίην (1/3) εηεζίνπ κηζζψκαηνο. 

9. Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη απφ ην Γ.. ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ, ν δε ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα νχηε 

κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ απφ ηα θαηά 

λφκν αξκφδηα φξγαλα.               

 

΄Α π θ π ο  2
ο
 

 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία έρνπλ ηδηψηεο (θπζηθά 

πξφζσπα), εηαηξείεο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ λνκίκσο ρξεζηκνπνηνχλ Δκπνξηθά ζήκαηα 

κε ηελ κέζνδν ηνπ Franchises κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινπλ νπνηνδήπνηε πνζφ ζηελ 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ ή ζην Γήκν Καξπελεζίνπ. Η επηινγή ηνπ πιεηνδφηε ζα γίλεη κε θξηηήξην 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ φιεο ηηο απφςεηο πξνζθνξά.  

Γελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία: 

Α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην ή ζε ΝΠΓΓ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. 

Β) πληαμηνχρνη νπνηνπδήπνηε ηακείνπ 

Γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ         
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    611/1977 

Γ) Όζνη είλαη αλάδνρνη άιινπ θπιηθείνπ 

 

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

  

Απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξφζσπα ζα παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή 

ν πιεξεμνχζηφο ηνπο, νη δε εηαηξείεο ζα εθπξνζσπνχληαη δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο πξνζθνκίδνληαο απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη. Καη γηα ηηο 

δχν θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ ππνρξεσηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο απαηηνχληαη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη λα πξνζέιζνπλ κε εγγπεηή: 

1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζπκκεηέρνληα θαη εγγπεηή. 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (ΙΚΑ & ΟΑΔΔ ή ΟΓΑ) ζπκκεηέρνληα θαη εγγπεηή. 

5. Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ ζπκκεηέρνληα θαη εγγπεηή. 

6. Αμηφρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδφηε ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη κεηά απφ λφκηκε έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο κηζζψζεσο. Ο εγγπεηήο 

απηφο ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο καδί κε ην κηζζσηή γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο παξαηηνχκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

7. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ζπκκεηέρνληα θαη εγγπεηή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί ρνξήγεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία.  

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο θαη φηη δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εκέξα 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο. 

9. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζην 

Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν, πηζηνπνηεηηθφ κε πησρεχζεσο θαη κε ιχζεσο ηεο 

εηαηξείαο θαη θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θαη δεκνηηθή ελεκεξφηεηα ησλ κειψλ 

ηνπο. 

10. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε      

δεκνπξαζία ή γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ:      

Πνζνχ  …Γέθα 10… ΔΤΡΩ (10% ηεο πξψηεο πξνζθνξάο).  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνπο απνηπρφληεο κεηά ην ηέινο ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

11.  Η κε πξνζθφκηζε ελφο απφ ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζεκαίλεη 

απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηελ δεκνπξαζία. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ζα πξνζθνκίζεη  ζηελ 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, σο εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο  ή Γξακκάηην χζηαζεο Παξαθαηαζήθεο, 
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πνζνχ ίζνπ κε ην 10% επί ηος ανηιηίμος πνπ ζα επηηεπρζεί, ε νπνία ζα ηζρχεη γηα 

νιφθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, δειαδή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ απφ ην 

κηζζσηή ζηελ ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη θαλέλαο φξνο ηνπ παξφληνο 

δελ παξαβηάζηεθε, δηαθνξεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ.   

 

  

  

  ε πεξίπησζε κε πξνζειεχζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε ΜΔΣΑ ΣΟΤ 

ΔΓΓΤΗΣΟΤ ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζηελ 

Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε απηνχ απφ ηελ Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α. Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ, ή εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία εθπίπηεη ππέξ ηεο Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α. 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο, νη δε δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

επηηεπρζεί ην κίζζσκα ηεο πξψηεο δεκνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο απηήο ζα 

βαξχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο.  

 

Ά π θ π ο  3
ο 

Υπήζη 

 

1. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ζηνπο πιεηνδφηεο λα ελαπνζέζνπλ ζηνπο ρψξνπο 

αληηθείκελα πνπ πξνθαινχλ θξφηνπο, ζνξχβνπο, δπζνζκία, φπσο θαη εχθιεθηα 

πιηθά ή αληηθείκελα άζρεηα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

2. Οη πιεηνδφηεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο βξήθαλ ηεο 

πιήξνπο αξεζθείαο ηνπο θαη θαηάιιεινπο γηα ηε ρξήζε πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη 

παξαηηνχληαη ξεηά απφ θάζε δηθαίσκά ηνπο λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε πνπ έρεη 

ζπλαθζεί ή λα δεηήζνπλ κείσζε ησλ αληηηίκσλ γηα ειαηηψκαηα ή ηπρφλ 

πθηζηάκελεο παξαιείςεηο έζησ θαη θπξσκέλεο ή πνπ πξφθεηηαη λα εκθαληζηνχλ. 

3. Οη πιεηνδφηεο ππνρξενχληαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο λα παξαδψζνπλ ηνπο 

ρψξνπο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα παξέιαβαλ, αιιηψο επζχλνληαη ζε 

απνδεκίσζε. 

 

Ά π θ π ο  4
ο 

Λοιπέρ ςποσπεώζειρ 

 

1. Οη ηειεπηαίνη πιεηνδφηεο ππνρξενχληαη λα παξνπζηάζνπλ αμηφρξεν εγγπεηή νπνίνο 

ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνπο πιεηνδφηεο ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ην ηέινο 

ηνπ. Αθφκα νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

κε ηελ έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

απφθαζεο, λα πξνζέιζνπλ κε ηνλ εγγπεηή ηνπο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ, δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε 

πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ  ρσξίο δηθαζηηθή 

παξέκβαζε. Ο εγγπεηήο είλαη ζπλππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

δεκνπξαζίαο παξαηηνχκελνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

2.     Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία  ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα 

πξέπεη  λα εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ην κηζζσηή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηελ Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ καδί κε ΦΔΚ αλψλπκεο 

εηαηξείαο.  

3.    Δάλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ζα κπνξεί λα ζπζηήζεη εηαηξεία πνπ ζα ζπκκεηέρεη ν 

ίδηνο ππνρξεσηηθά θαη νη πξνζιακβαλφκελνη ζπλέηαηξνη ζα πξέπεη λα είλαη 
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θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξνη. Η ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ζα 

πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ 

4. Οη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ παξέρεη ζηελ 

Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ά π θ π ο 5
ο 

Τποσπεώζειρ ζσεηικά με ηη λειηοςπγία ηος κςλικείος 

 

 ΩΡΑΡΙΟ: Τπνρξεσηηθά θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ, παξαζηάζεσλ, 

πξνβνιψλ Γεκνηηθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη γεληθά θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πλεδξηαθνχ Κέληξνπ έπεηηα απφ ελεκέξσζε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ γηα ηελ εκέξα θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδειψζεσλ  
 

Σα είδε πνπ ζα πξνζθέξνληαη πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη νη ηηκέο 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην Φ.Π.Α. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε 

αλάξηεζε πιήξνπο ηηκνθαηαιφγνπ εηδψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πψιεζεο. Οη ηηκέο 

πψιεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ δελ ζα είλαη αλψηεξεο ησλ ηηκψλ ησλ 
αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ (ΦΔΚ 2432/4-9-2012, η.Β’), πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλσηάησλ ηηκψλ δηάζεζεο νξηζκέλσλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξ. 6 θαη 7 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο Α.Γ. 7/2009 θαη ΦΔΚ 2090/31-07-2014, η. Β΄, άξζξν 137. Ο 

εθκηζζσκέλνο ρψξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο θπιηθείν.  
  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ην 

θπιηθείν απφ ηνλ πιεηνδφηε, δελ ζα είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ζε νπνηνλδήπνηε 

άιιν επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα catering ή πψιεζε εηδψλ θπιηθείνπ 

Ά π θ π ο  6
ο 

Καλή εμθάνιζη – Τγιεινή και καθαπιόηηηα κςλικείος 

 

1. Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηα ΚΤΛΙΚΔΙΑ, λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 

ζηελ αίζνπζα θηινμελίαο θαη ηνλ εππξεπηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ θαη ησλ θαηά λφκν αξκφδησλ 

αξρψλ.  

2. Οη δαπάλεο θαζαξηφηεηαο (απνξξππαληηθά – ραξηί θνπδίλαο– ραξηνπεηζέηεο – 

ηξαπεδνκάληεια θιπ), νη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη θπζηνινγηθψλ θζνξψλ ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ (βιάβεο ζε ειεθηξνινγηθά – ειεθηξηθά – 

ειαηνρξσκαηηζκνί θιπ) θαζψο θαη ε αδεηνδφηεζε ζα βαξχλνπλ ηνπο πιεηνδφηεο. 

                   

΄Α π θ π ο     7
ο 

Άδεια ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ
 

 

  Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Γήκν γηα ηελ έθδνζε ηεο θαηά 

λφκν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κπιηθείνπ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο νθείινπλ λα 

ηεξνχλ απαξέγθιηηα 

 

 

 

 

΄Α π θ π ο     8
ο
 

Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ 
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Οη πιεηνδφηεο έρνπλ φιεο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη θάζε 

επαγγεικαηίαο – εθκεηαιιεπηήο παξφκνησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

΄Α π θ π ο     9
ο
 

ςνηήπηζη εγκαηαζηάζεων 

 

Οη πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληεξνχλ θαη λα επηζθεπάδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζθεχε ηνπ θπιηθείνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρσξίο φκσο λα πξνβαίλνπλ ζε θακία απνιχησο δηαξξχζκηζε ή 

πξνζζήθε ζηνπο ρψξνπο.  

 

ε πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία νη πιεηνδφηεο ζα θξίλνπλ φηη επηβάιιεηαη θάπνηα 

βειηίσζε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θάπνηνπ πξάγκαηνο ζην ρψξν γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, ηφηε απηή ζα γίλεη κε έμνδα 

ηνπ πιεηνδφηε, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ. 

 

΄Α π θ π ο     10
ο
 

Παπάδοζη – παπαλαβή 

 

Οη πιεηνδφηεο ζα παξαιάβνπλ απφ ηελ Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ. φια ηα ζθεχε θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο, ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

θαη παξάδνζεο, γηα ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλνη θαη ζα ηα παξαδψζνπλ άξηηα θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε κε ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο.  

 

΄Α π θ π ο     11
ο 

Μεηαβίβαζη εκμεηάλλεςζηρ 

 

1) Η κεηαβίβαζε ηεο ζχκβαζεο κε νπνηνλδήπνηε ηχπν απφ ηνπο πιεηνδφηεο νιηθή ή 

κεξηθή κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 

ΝΠΙΓ, απαγνξεχεηαη απφιπηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε 

ησλ πιεηνδνηψλ. Πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ ή δεκηνπξγία αθαλνχο εηαηξείαο ηζνχηαη 

πξνο κεηαβίβαζε. 

2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρνληαο ηελ έγθξηζε κεηαβίβαζεο ηεο παξαρψξεζεο, 

νιηθή ή κεξηθή, κπνξεί λα ζέηεη λένπο πεξηνξηζηηθνχο ή εμαζθαιηζηηθνχο φξνπο 

ππέξ ηνπ ΝΠΙΓ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε επζχλε ησλ παιηψλ πιεηνδνηψλ ζα 

εμαθνινπζεί λα είλαη αιιειέγγπα, αδηαίξεηε θαη εμνινθιήξνπ σο πξσηνθεηιέηε, 

καδί κε ην λέν πιεηνδφηε ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε.  

3) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πιεηνδφηε θαη εθφζνλ νη θιεξνλφκνη ηνπ πξνηείλνπλ 

ηελ νιηθή ή κεξηθή κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ 

ζηνπο εαπηνχο ηνπο ή ζε ηξίηνπο, γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζχκβαζεο, ην ΝΠΙΓ 

δεζκεχεηαη θαη ππνρξενχηαη λα ζπλαηλέζεη ζηε κεηαβίβαζε δηαηεξψληαο φκσο ην 

δηθαίσκά ηνπ γηα ηελ επηβνιή θαη λέσλ δεζκεπηηθψλ ή εμαζθαιηζηηθψλ φξσλ ππέξ 

ηνπ ΝΠΙΓ. 

4) Αλ νη θιεξνλφκνη ηνπ απνβηψζαληα πιεηνδφηε δελ επηζπκνχλ ηελ απηνπξφζσπε 

εθκεηάιιεπζε νχηε ηελ ζε ηξίηνπο κεηαβίβαζε κε ππφδεημή ηνπο, ηφηε ε ζχκβαζε 

ζεσξείηαη απηνδίθαηα θαη ακεηάθιεηα ιπκέλε εθφζνλ παξέιζεη έλαο κήλαο απφ ηνλ 

ζάλαην ηνπ πιεηνδφηε θαη νη θιεξνλφκνη δελ δειψζνπλ έγγξαθα ηελ βνχιεζή 

ηνπο. Γηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ζπλερηδφκελε κε ηνπο θιεξνλφκνπο νη νπνίνη θαη 

επζχλνληαη έλαληη ηνπ ΝΠΙΓ φπσο θαη ν απνζαλψλ πιεηνδφηεο.  
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5) Αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία θαη έλα κέινο ηεο, πησρεχζεη, ε ζχκβαζε ιχεηαη 

απηνδίθαηα ρσξίο θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα δηαθπγφληα θέξδε ή νπνηεζδήπνηε 

άιιεο δεκηέο.  

 

΄Α π θ π ο  12
ο 

Έκπηωζη – Πποζθςγή – ςνέπειερ 

 

1. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο. Παξάβαζε 

νηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή παξάβαζε ππνρξεψζεσλ ησλ πιεηνδνηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμή ηνπο σο έθπησησλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Καηά ηεο απφθαζεο θαη αλ δελ απνθιείεηαη απφ φξν ηεο ζχκβαζεο 

επηηξέπεηαη άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο θαηά λφκν Δπηηξνπήο κέζα 

ζε πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έθπησζεο ζηνλ 

πιεηνδφηε. Η θήξπμε έθπησηνπ ηνπ πιεηνδφηε επηθέξεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο: 

α) εθπίπηεη ππέξ ηνπ ΝΠΙΓ ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο παξνχζαο θαη θάζε πξνθαηαβνιή σο πνηληθή ξήηξα ππνινγηδφκελε ζηηο ηπρφλ 

νθεηιέο ηνπ έθπησηνπ πξνο ηνπ ΝΠΙΓ. 

          

          β)ν έθπησηνο ράλεη θάζε ζπκβαηηθφ δηθαίσκά ηνπ θαη θάζε απαίηεζή ηνπ             

          απφ εθηέιεζε έξγσλ. Ο έθπησηνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην ΝΠΙΓ ηηο 

θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζην 

ΝΠΙΓ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έθπησζεο.  

 

Αλ θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ή αξλείηαη, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα ε νπνία νξίδεηαη ζην 

δεθαπιάζην (10πιάζην) ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 

θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο απνβάιιεηαη κε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ, είηε κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πεξί έμσζεο δπζηξνπνχλησλ πιεηνδνηψλ, ησλ 

παξαπάλσ ιακβαλφκελσλ αζξνηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα αθφκα.  

 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ νη πιεηνδφηεο δειψζνπλ παξαίηεζε πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ θαηέζεζαλ.  

  

΄Α π θ π ο    13
ο        

Είζππαξη οθειλών 

 

Κάζε νθεηιή ησλ πιεηνδνηψλ πξνο ηνλ ΝΠΙΓ εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 

πεξί εηζπξάμεσλ δεκνζίσλ Δζφδσλ, αιιά θαη κε θάζε άιιε δηαδηθαζία, αθφκα θαη 

αζξνηζηηθά. Σίηιν εθηειεζηφ πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε θάζε νθεηιήο απνηειεί ε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθεθξηκέλε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.  

΄Α πθ π ο  14
ο
 

Απμοδιόηηηα 

 

Οη πιεηνδφηεο ελάγνληαη θαη ελάγνπλ ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Γήκνο Καξπελεζίνπ, ηα νπνία θαη θαζίζηαληαη κφλα αξκφδηα γηα 

ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη κε ην ΝΠΙΓ Γήκνπ Καξπελεζίνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε.  

΄Α πθ π ο  15
ο
 

Λύζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Η ζχκβαζε ιχεηαη: 

α) Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο  
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β) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 11. 

γ) Με ηελ θαηά ην άξζξν 12 θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν έθπησζε. 

 

 

Όινη νη παξαπάλσ φξνη ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Θεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο θαη ε παξαβίαζε ελφο θαη κφλνλ εμ απηψλ ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ 

ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

 

 

ΟΦΘΑ ΖΑΛΟΚΩΣΑ 
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