
 

            
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αιεμαλδξνύπνιε   5 Ινπιίνπ 2018 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  
ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ 1669 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ Β ΚΑΠΗ Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..  

Γηαθεξύζζεη όηη :  

 

 Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο , Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Αιεμαλδξνύπνιεο , πξνηίζεηαη λα εθκηζζώζεη αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή 

δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

 Δηδηθόηεξα, εθηίζεηαη ζε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ 

ηνπ Β΄ΚΑΠΗ Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε , νδόο Καξηάιε 2. Ο πξνο εθκίζζσζε 

ρώξνο είλαη ηζόγεηνο εκβαδνύ 10 η.κ..  

 Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

Άξζξν 1
ν
 

Υξόλνο θαη ηόπνο ηεο δεκνπξαζίαο 

1) Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ,  ζηελ νδό Καξηάιε 2  θαη ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηελ 

Σεηάξηε  18/07/2018  θαη ώξα 11.00 π.κ. 

2) Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ . 

 

Άξζξν 2
ν
 

Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο 

1) Με ηελ παξνύζα δηαθήξπμε εθηίζεηαη ζε θαλεξό θαη πξνθνξηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό ε εθκίζζσζε 

ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Β΄ΚΑΠΗ Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε , νδόο Καξηάιε 2. 

Ο πξνο εθκίζζσζε ρώξνο είλαη ηζόγεηνο εκβαδνύ 10 η.κ... 

2) Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ δελ είλαη κεηαβηβάζηκν θαη ζα αζθείηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ 

αλάδνρν. 

 

Άξζξν 3
ν
 

Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 



1) Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα ηξία (3) ρξόληα θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ππνγξαθεί ην 

ζπκθσλεηηθό εθκίζζσζεο , κε δηθαίσκα παξάηαζεο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

γηα άιια δύν (2) ρξόληα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ.  

2) Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ πιεηνδόηε γηα απνδεκίσζε, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή θαζπζηέξεζεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη 

από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο θαη ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην 

ιόγν απηό. 

 

Άξζξν 4
ν
 

Διάρηζην όξην πξνζθνξάο 

1) Ωο πξώηε πξνζθνξά ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο 

νξίδεηαη ην πνζό ησλ 200,00 επξώ. 

2) Σν κίζζσκα ηνπ πξώηνπ κήλα, όπσο απηό ζα πξνθύςεη από ηελ πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, 

ζα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

3) Σν πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα ηξία 

ρξόληα , εθόζνλ δνζεί παξάηαζε ζηελ ζύκβαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα απνθαζίζεη γηα ηελ αύμεζε 

ην ελνηθίνπ, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδαο. Η αύμεζε 

απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν, εθηόο αλ κε δηάηαμε λόκνπ ή δηθαζηηθή απόθαζε θξηζεί κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν, ε εηήζηα αύμεζε ηνπ κηζζώκαηνο ησλ αθηλήησλ πνπ εθκηζζώλεη ην δεκόζην. ε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο θαη κε θαηαβνιήο ηεο, ιύεηαη ε κίζζσζε ζε βάξνο ηνπ, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

4) Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα. Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ 

πιεηνδόηε πξνο ην λνκηθό πξόζσπν ζα εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί 

είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, επηβαξπλόκελεο θαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

 

Άξζξν 5
ν
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία - δηθαηνινγεηηθά 

1) ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο 

θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο. 

2) Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 

θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο, ρξεκαηηθνύ πνζνύ 720,00 € πνπ είλαη ην 1/10 ησλ κηζζσκάησλ ηξηώλ εηώλ, ε 

νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε όκνηα ρξεκαηηθνύ 

πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε.  

β) Βεβαίσζε από ην Γεκνηηθό Σακείν πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο,  ηνπ 

ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ  

γ)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. 

δ)  Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο 

ε)  Τπεύζπλε δήισζε , απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 



ζη)Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα  

δ) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

ε) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ 

ζ) Απηόο πνπ πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ, παξνπζηάδνληαο 

θαη ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη 

κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

 

3) Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη γηα έιεγρν ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο.  

4) Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ελδηαθεξόκελνο πνπ δελ έρεη πξνζθνκίζεη θάπνην από ηα 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελδηαθεξόκελνο πνπ ππνβάιιεη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία δελ δηαιακβάλνπλ θάπνην από ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

5) Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα θέξεη θαη εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ζα 

πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο. 

6) ηηο πεξηπηώζεηο επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο θαηαηίζεηαη ε ίδηα εγγύεζε, ππνινγηδόκελε όκσο επί 

ηνπ πνζνύ ηεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο. Η θαηαηηζέκελε εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζε απηνύο πνπ κεηέρνπλ 

ζηε δεκνπξαζία - πιελ ηνπ πιεηνδόηε - ακέζσο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. ηνλ πιεηνδόηε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο, αθνύ ηελ αληηθαηαζηήζεη κε άιιε πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ εηήζηνπ ηηκήκαηνο πνπ ηειηθά 

πξνζθέξζεθε από απηόλ ζηε δεκνπξαζία, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο 

πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζώο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η 

εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ απηήο. 

 

Άξζξν 6
ν
 

Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πιεηνδόηε 

1) Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη θαλεξόο θαη νη δηαγσληδόκελνη ζα πιεηνδνηνύλ πξνθνξηθά ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο ζα γξάθνληαη ζην πξαθηηθό κε ηε ζεηξά πνπ εθθσλήζεθαλ κε 

ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε 

απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη ηειηθά επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

2) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ γξαπηώο ηπρόλ ελζηάζεηο 

θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, κλεκνλεύνληαη ζην 

πξαθηηθό θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  απνθαζίδεη γη' απηέο κε πιήξε αηηηνινγία, κεηά από ζρεηηθή 

γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  

3) Η δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ππέξ απηνύ, πνπ πξνζέθεξε ην 

κεγαιύηεξν πνζό.  

4) Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο απηνδίθαηα απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα ηνπο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 7
ν
 



Όξνη ηεο ζύκβαζεο - δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

1) Ο ρώξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο θπιηθείν. Γηαθνξνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

απαγνξεύεηαη.  

2) Σν Ννκηθό Πξόζσπν δελ θέξεη θακηά επζύλε απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νηαζδήπνηε 

δνπιείαο. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Αθόκα, απνθιείεηαη 

ζην κηζζσηή ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό. 

3) Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη νθείινληαη ζε θαθή 

ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ή ηξίησλ, βαξύλνπλ ην κηζζσηή. Απηόο δελ δηθαηνύηαη λα 

ελεξγήζεη ζην ρώξν θακηά απνιύησο ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ή αθαίξεζε πνπ λα κεηαβάιιεη ηελ 

αξρηθή ηνπ κνξθή, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, νύηε θαη λα επηθέξεη αιινηώζεηο. Σπρόλ 

παξέκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ιόγσ 

παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 10 ηεο παξνύζαο.  

4) Ο κηζζσηήο δελ επηβαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πδξνιεςία, απνρέηεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, αέξην, 

θσηηζκό, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο , νθείιεη όκσο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπζθεπή ηνπ πεηξνγθάδ γηα ηελ 

παξαζθεπή ξνθεκάησλ , δηαθνξεηηθά ζα ηνπ ρξεώλεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

5) Αλ πξνθύςεη ζέκα εγθαηάζηαζεο θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, ην είδνο θαη ε ζέζε νξίδεηαη από ην Ννκηθό 

Πξόζσπν. Η δαπάλε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζα βαξύλεη ην κηζζσηή.. 

6) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηήο θαη 

γεληθά λα ηελ πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε ηξίηνπ κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ 

εθρσξνύληαη. Γηα ηπρόλ ακέιεηα ηνπ επζύλεηαη έλαληη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Τπνρξενύηαη 

αθόκε, κόιηο ιήμεη ε ζύκβαζε, λα απνδώζεη ην ρώξν ειεύζεξν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρόλ 

πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη από απηό θαλέλα νηθνδνκήζηκν πιηθό. 

Σα πιηθά απηά ζα παξακείλνπλ γηα όθεινο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ρσξίο απνδεκίσζε. Οηαδήπνηε 

θζνξά ή βιάβε ζα βαξύλεη απηόλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ην Ννκηθό 

Πξόζσπν. 

7) Ο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, νύηε 

απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ παξόλησλ όξσλ.  

8) Ο πιεηνδόηεο γηα όζν ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, θάλεη ρξήζε ηνπ ρώξνπ, νθείιεη λα θαηαβάιιεη 

ζην Ννκηθό Πξόζσπν απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε, πνζό ίζν κε ην κίζζσκα ηεο ζύκβαζεο πνπ έιεμε, 

εθόζνλ απηό πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκνπξαζία ζα είλαη κηθξόηεξν ή θαη ίζν πξνο ην λέν κίζζσκα αλ 

απηό είλαη κεγαιύηεξν ηνπ πξνεγνύκελνπ. Ο πιεηνδόηεο ηνλ όξν απηό απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, 

παξαηηείηαη δε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο ηνπ ζην δηθαζηήξην γηα επίιπζε ηπρόλ δηαθσλίαο ή θαη 

κείσζεο ησλ πνζώλ απηώλ. 

9) Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Ννκηθό Πξόζσπν ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο γηα 

βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ από ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη ζε απηόλ 



κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, νύηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ 

έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 

10) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη άξηζηε πνηόηεηα αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, λα εμππεξεηεί ηνπο 

πνιίηεο κε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό, λα θξνληίδεη κε ππεπζπλόηεηα θαη ζρνιαζηηθόηεηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθό απηνύ νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κε 

πλεύκα θαιήο ζέιεζεο, θαηαλόεζεο θαη αλεθηηθόηεηαο.  

11) Σν πξνζσπηθό ηνπ πιεηνδόηε ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ηαρείαο 

εμππεξέηεζεο θαη εκθάληζεο, ε νπνία ζα είλαη νκνηόκνξθε θαη θαιαίζζεηε. Η κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνύ απηνύ, νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, νη ινηπέο εηζθνξέο, επηβαξύλζεηο θαη θάζε άιιε ηπρόλ 

εηζθνξά ή απνδεκίσζε, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πιεηνδόηε. 

12) Απαγνξεύεηαη ε κεξηθή ή νιηθή παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ηξίην, ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ θαη ε 

ζησπεξή αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο, απαγνξεύεηαη ζηνλ πιεηνδόηε λα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε 

ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ηξίην ιόγσ αζζελείαο ηνπ, αλ πξσηύηεξα δελ ην γλσξίζεη ζην Ννκηθό Πξόζσπν θαη 

πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά πεξί ηεο αζζελείαο ηνπ πηζηνπνηεηηθά από λνζνθνκείν.  

13) Με ηελ παξαιαβή ηνπ θπιηθείνπ ζα ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξαιαβήο πνπ ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξώο 

ηνλ εμνπιηζκό απηνύ γηα ηελ θαηνρύξσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

14) Οη ηηκέο ησλ εηδώλ πνπ ζα δηαηίζεληαη θαζνξίδνληαη σο αθνινύζσο: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ 

1.  Διιεληθόο θαθέο 0,75 

2.  Ness café – frappe 0,85 

3.  νθνιάηα κηθξή 0,75 

4.  νθνιάηα κεγάιε 0,95 

5.  νθνιάηα θξύα 0,95 

6.  Γαιιηθόο θαθέο 0,85 

7.  Υπκόο πνηήξη 0,90 

8.  Υπκόο ζπζθεπαζία 250ml 0,60 

9.  Αλαςπθηηθά 0,70 

10.  Σόληθ 0,70 

11.  Coca cola 0,80 

12.  Νεξό 0,50 

13.  Σζάη 0,65 

14.  Αξηάλη πνηήξη 0,70 

15.  Αξηάλη κπνπθάιη 1,30 

16.  Μπύξα κηθξή ΑΜΣΔΛ 1,30 

17.  Μπύξα κεγάιε ΒΔΡΓΙΝΑ 1,30 

18.  Ούδν κπνπθάιη 4,20 

19.  Σζίπνπξν κπνπθάιη 5,00 

20.  Σζίπνπξν πνηήξη 1,30 

21.  Ρεηζίλα κεγάιε 2,00 

22.  Ρεηζίλα κηθξή 1,30 

23.  Μεδέο 1,70 

 



15) Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ ίδηεο ζε όιν ην ρξόλν ηεο κίζζσζεο (είηε 

λόκηκεο είηε ηπρόλ παξαηαζείζεο), εθηόο θαη αλ ην Γ. απνθαζίζεη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ, γηαηί 

αθνξά ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο 

16) Απαγνξεύεηαη ζην θπιηθείν ε παξαζθεπή πάζεο θύζεσο θαγεηώλ.  

17) Σάβιη θαη ραξηηά ζα είλαη δσξεάλ. 

18) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην θπιηθείν ζε ιεηηνπξγία ζηηο ώξεο γξαθείνπ ηα απνγεύκαηα 

θαζώο θαη άββαην θαη Κπξηαθή.  

19) Η αίζνπζα ζα δηαηίζεηαη νπνηεδήπνηε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ενξηαζηηθέο ή θνηλσληθέο εθδειώζεηο ηνπ 

ΚΑΠΗ. 

20) Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΚΑΠΗ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.  

21) Ο αλάδνρνο  έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ηνπο ρώξνπο ηνπ θπιηθείνπ, ηνπ εληεπθηεξίνπ θαη ηηο 

ηνπαιέηεο ηνπ ηζνγείνπ θαζαξνύο κε θαζεκεξηλή θξνληίδα θαη επηκέιεηα θαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο. 

Οη ρώξνη λα θαζαξίδνληαη κε απνιπκαληηθά είδε θαζαξηόηεηαο.  

22) Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθδίδεη λόκηκεο απνδείμεηο γηα ηα πξντόληα πνπ ζα πξνζθέξνληαη  

ζηα κέιε ησλ ΚΑΠΗ, ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

Άξζξν 8
ν
 

Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

1) Ο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο απηνύ νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

πιεηνδόηε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ , λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε 

εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη 

ελεξγείηαη επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη εγγπεηή, ελερνκέλσλ θαη 

ησλ δύν γηα ηελ «επί έιαηηνλ δηαθνξά» ηνπ ηηκήκαηνο από εθείλν ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο. Απηό 

ηζρύεη θαη όηαλ θεξύζζεηαη έθπησηνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη 

θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά.  

2) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο νθείιεη λα θαηαβάιεη εθάπαμ θαη 

πξνθαηαβνιηθά ην κίζζσκα ηνπ πξώηνπ κήλα. 

3) ε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδόηεο δελ θαηαβάιεη ην παξαπάλσ πνζό δελ είλαη δπλαηή ε ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. 

4) Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο ε ζύκβαζε θαηαγγειζεί ή ν 

αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , επηζηξέθεηαη ζ' απηόλ ην κέξνο 

ηνπ πνζνύ πνπ πξνθαηέβαιε θαη αληηζηνηρεί γηα ηε κε κηζζσκέλε πεξίνδν. Καηαπίπηεη, όκσο, ε εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, εθόζνλ από ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ. 

5) Ωο ειάρηζην όξην πξνζθνξάο θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νξίδεηαη ην πνζό πνπ θαηαθπξώζεθε 

ζην όλνκά ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  



6) Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη, επαλαιακβάλεηαη θαη εγθξίλεηαη κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Π.Γ. 270/1981 θαη ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). 

7) Απνθιείεηαη ζηνλ πιεηνδόηε ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

Άξζξν 9
ν
 

Δπαλάιεςε – καηαίσζε ηεο δεκνπξαζίαο 

1) Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δ.ζ. αλ δελ 

παξνπζηαζηεί θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηήλ. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

192 ηνπ Ν. 3463/2006, αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα 

γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην .  

2) Μπνξεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , ε δεκνπξαζία λα επαλαιεθζεί όηαλ: 

 ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  ή ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ιόγσ αζύκθνξνπ ηηκήκαηνο ή ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο,  

 κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά,  

 κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο δελ πξνζέιζεη 

εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

3) Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ θαη αλαθέξεηαη 

ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη όπσο θαη ε αξρηθή, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ ηε δηελέξγεηά ηεο. 

4) Η δεκνπξαζία καηαηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζνύλ 

ειιείςεηο απηώλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 

5) Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο όξνπο δηαθήξπμεο εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

270/1981 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

Άξζξν 10
ν
 

Λνηπέο δηαηάμεηο 

1) Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη: 

α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδόηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

β) ηελ ζε βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε απόθαζή ηνπ, ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην . 

γ) ηελ αμίσζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από 

ηελ παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ πιεηνδόηε, ιύζε ζύκβαζεο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε 

απόθαζή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην . 

2) Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο 

ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζην ηύπν βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

δεκνζίσλ εζόδσλ. 



3) Πεξίιεςε ησλ όξσλ λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη 

λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα «ΓΝΩΜΗ»  

4) Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη  ζηα ηειέθσλα: 25510 53225, ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

ΓΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ   


