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410
Αρ.πρ.
Διακήρυξη Προέδρου
για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης
κυλικείου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Διακηρύξη δημοπρασίας για την εκμετάλλευσης κυλικείου στεγασμένου εντός του
καταστήματος του Κ.Α.Π.Η. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ορμύλιας.
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμόν 270/1981 Προεδρικού Διατάγματος «Περί
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3 .Την υπ’ αριθμό 28/2015,50/2015Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο - ∆ιάρκεια - Όριο προσφοράς
Η δημοπρασία είναι µε πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε φανερές και προφορικές
προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, για την εκμετάλλευσης
κυλικείου στεγασμένου εντός του καταστήματος του Κ.Α.Π.Η. της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ορμύλιας.
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στα γραφεία του
Ν.Π.∆.∆
2. Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί µε φροντίδα του Προέδρου του ΝΠ∆∆ τουλάχιστον
δέκα ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆., στον πίνακα ανακοινώσεων του ανωτέρω
Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Πολυγύρου, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Πολυγύρου, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πολυγύρου και η περίληψη της διακήρυξης
θα δημοσιευθεί σε µια τοπική εφημερίδα του Νοµού.
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3. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 6 του Π.∆.
270/1981.
4. Ένσταση για τη νοµιµότητα της διενέργειας της δηµοπρασίας ή της συµµετοχής
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται µέχρι την επόµενη ηµέρα από τη διενέργεια της
δηµοπρασίας. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που είναι αρµόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψη
της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφερόµενων,
δεν γίνονται δεκτές.
5. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για τέσσερα

(4) έτη αρχόµενη από την

υπογραφή της σύµβασης.
6. Σιωπηρή ανανέωση της σύµβασης δεν επιτρέπεται.
7. Το ελάχιστο όριο προσφοράς, ως

μηνιαίο αντίτιµο, ορίζεται στο ποσό των

(315,00) ευρώ.
8. Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά δέκα (10,00€) ευρώ
τουλάχιστον, απαγορευµένης µικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι
υποχρεωτική

για

τον

πλειοδότη,

η

δε

υποχρέωση

αυτή

µεταβιβάζεται

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο
πλειοδότη.
9. Το µηνιαίο αντίτιµο θα καταβάλλεται κάθε μήνα στην Ταµειακή Υπηρεσία του
∆ήµου Πολυγύρου

για λογαριασµό του Ν.Π.∆.∆.. Σε περίπτωση καθυστέρησης

καταβολής του αντιτίµου πέρα του ενός µηνός, το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πολυγύρου θα
έχει το δικαίωµα να κηρύξει τους πλειοδότες έκπτωτους της σύµβασης µε απόφαση
του ∆.Σ. και να ενεργήσει σε βάρος αυτών και των εγγυητών τους αναπλειστηριασµό,
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12. Οι εισπράξεις από την δηµοπρασία
του κυλικείου αποτελούν έσοδο του Ν.Π.∆.∆. και διατίθενται για την κάλυψη ή
συµπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του.
10.Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας γίνεται από το ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. και
αποστέλλεται στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση για την τελική έγκριση, ο δε τελευταίος
πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα ούτε µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση από
την µη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
ΆΡΘΡΟ 2
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
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∆ικαίωµα συµµετοχής στην πλειοδοτική δηµοπρασία έχουν ιδιώτες (φυσικά
πρόσωπα) και εταιρείες, µε την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στον
∆ήµο.
Η επιλογή του πλειοδότη θα γίνει µε κριτήρια:
Α) την πολυτεκνία, η οποία λαμβάνει 100 μόρια
Β) την τριτεκνία, η οποία λαμβάνει 50 μόρια και
Γ) την ανεργία, η οποία λαμβάνει 50 μόρια
∆εν γίνονται δεκτοί της δηµοπρασίας: Α) Όσοι απασχολούνται στο ∆ηµόσιο ή
σε ΝΠ∆∆ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Β) Συνταξιούχοι οποιοδήποτε ταµείου.
Για να γίνει κάποιος δεκτός και να συµµετέχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει
στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας φάκελο στον οποίο να αναγράφεται
ευκρινώς η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ» και
στον οποίο θα περιέχονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της
δηµοπρασίας και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
2) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.
3) Βεβαίωση του ∆ήµου Πολυγύρου ότι δεν οφείλει στον ∆ήµο.
4) Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
5) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του.
6) Φορολογική ενηµερότητα του ίδιου
7) Ασφαλιστική ενηµερότητα και συγκεκριµένα: (α) για ανώνυµες εταιρείες
από ΙΚΑ, (β) για Ο.Ε και Ε.Ε ασφαλιστική ενηµερότητα από ΙΚΑ για το τυχόν
απασχολούµενο προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ για τους διαχειριστές ή εταίρους, (γ)
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλιστική ενηµερότητα από ΙΚΑ για το τυχόν
απασχολούµενο προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ ή αντίστοιχο ταµείο για την
προσωπική τους ασφάλιση.
8)

Πιστοποιητικό

οικογενειακής

συνοδευόμενο με βεβαίωση

κατάστασης

σε

περίπτωση

πολυτεκνίας

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας πολυτέκνων Ελλάδας

(Α.Σ.Π.Ε)
9) Αυτός που συµµετέχει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην
Επιτροπή διενέργειας δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη της
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δηµοπρασίας παρουσιάζοντας εξουσιοδότηση, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό
του λογαριασµό.
10) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για τη συµµετοχή στη
δηµοπρασία ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ίση µε το 10%
επί του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού 31,50 ευρώ.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες µετά το τέλος της
δηµοπρασίας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε αντίγραφα, ενώ σε
περίπτωση µη προσκόµισης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο
ενδιαφερόµενος αποκλείεται από τη συµµετοχή του στη διαδικασία δηµοπράτησης.
ΆΡΘΡΟ 3
Χρήση
1. Ο προς εκµετάλλευση χώρος θα χρησιµοποιηθεί µόνο ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ
αποκλειστικά και µόνο για µέλη του ΚΑΠΗ, απαγορευµένης της µετατροπής της
χρήσης.
2. Απαγορεύεται απολύτως στους πλειοδότες να εναποθέσουν στους χώρους
αντικείµενα που προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσµία, όπως και εύφλεκτα υλικά
ή αντικείµενα άσχετα µε τον προορισµό του χώρου.
3. Η χρήση του χώρου φιλοξενίας και δραστηριοτήτων των µελών του ΚΑΠΗ εντός
των οποίου θα δραστηριοποιούνται οι πλειοδότες και υπεύθυνοι λειτουργίας των
κυλικείων, αποτελεί απαραβίαστο και πρωταρχικό δικαίωµα των µελών για κάθε
δραστηριότητα που εντάσσεται στους σκοπούς και δράσεις του κανονισµού του
ΚΑΠΗ.
4. Το κυλικείο θα έχει τη δυνατότητα χρήσεως - συγχρήσεως από κοινού µε το
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πολυγύρου του χώρου φιλοξενίας και του W.C. στις περιπτώσεις
οργάνωσης εκδηλώσεων.
5. Οι πλειοδότες θεωρείται ότι έχουν εξετάσει τον χώρο τον οποίο βρήκαν της
πλήρους αρεσκείας τους και κατάλληλα για τη χρήση που έχει συµφωνηθεί και
παραιτούνται ρητά από κάθε δικαίωµα τους να καταγγείλουν τη σύµβαση που έχει
συναφθεί ή να ζητήσει µείωση των αντιτίµων για ελαττώµατα ή τυχόν υφιστάµενες
παραλείψεις έστω και κεκυρωµένες ή που πρόκειται να εµφανιστούν.
6. Οι πλειοδότες υποχρεούνται µε την λήξη της σύµβασης να παραδώσουν τους
χώρους στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν, αλλιώς ευθύνονται σε
αποζηµίωση.
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ΆΡΘΡΟ 4
Εγγύηση συµµετοχής - Λοιπές υποχρεώσεις
1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία πρέπει πριν από την έναρξη της να
προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, για τη συµµετοχή στη
δηµοπρασία ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσο µε
το 10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, η οποία
αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το 10% επί
του ετήσιου αντιτίµου που θα επιτευχθεί, για την εξασφάλιση της εµπρόθεσµης
καταβολής του αντιτίµου. Η εγγύηση θα επιστραφεί µε την λήξη της σύµβασης
εφόσον διαπιστωθεί ότι κανένας όρος του παρόντος δεν παραβιάστηκε, διαφορετικά
καταπίπτει υπέρ του Ν.Π..
2. Οι τελευταίοι πλειοδότες υποχρεούνται να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα υπογράψει µαζί µε τους πλειοδότες τα πρακτικά του διαγωνισµού µετά το
τέλος του. Ακόµα οφείλουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής µε την έγκριση από τα αρµόδια όργανα του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθουν µε τον εγγυητή τους για τη σύνταξη και
υπογραφή των σχετικών συµφωνητικών εκµετάλλευσης των κυλικείων, διαφορετικά
η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Ν.Π. χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ο εγγυητής είναι συνυπεύθυνος για την πιστή εκτέλεση των όρων της δηµοπρασίας
παραιτούµενος του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ο εγγυητής θα πρέπει
απαραιτήτως να προσκοµίσει: i. αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. Ειδικότερα, ο
εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη ως αξιόχρεος εγγυητής, θα υπογράψει τα
πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 5
Υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία του κυλικείου
1. Οι πλειοδότες οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας που ορίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µε απόφαση του, το οποίο είναι: • χειµερινό ωράριο, από Οκτώβριο έως
Μάρτιο, από τις 08:00 έως 13:00 και από τις 16:30 έως 20:30 καθηµερινά, τις
Κυριακές από τις 10:00 έως 13:30 και από τις 16:30 έως 20:30. • θερινό ωράριο, από
Απρίλιο έως Σεπτέµβριο, από τις 07:30 έως 12:30 και από τις 17:00 έως 21:00,
καθηµερινά, τις Κυριακές από τις 10:00 έως 13:30 και από τις 17:00 έως 21:00.
Παραµένουν κλειστά τις επίσηµες αργίες δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και
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Πάσχα ενώ λειτουργούν µισή ηµέρα (απογευµατινή βάρδια µόνο) κατά τις ηµιαργίες,
δηλαδή Κ. ∆ευτέρα, Πρωτοµαγιά, 15 Αυγούστου, 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και
την εορτή του Πολιούχου. Η εποπτεία των όρων λειτουργίας των ΚΑΠΗ ανήκει στο
∆.Σ. του ΝΠ∆∆ και στον πρόεδρο του εκάστοτε ΚΑΠΗ. 2. Οι πλειοδότες οφείλουν
να εξυπηρετούν τα µέλη των ΚΑΠΗ του Πολυγύρου και τα µέλη άλλων ΚΑΠΗ από
οργανωµένες επισκέψεις, και να εφαρµόζουν τον παρακάτω τιµοκατάλογο, σύµφωνα
µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι εν λόγω αποφάσεις
αναπροσαρµόζεται όταν το ∆.Σ. του ΝΠ∆Δ το κρίνει αναγκαίο είδος τιµή Καφές
0,80€ Αναψυκτικά 1,00€ Κακάο ρόφηµα 0,80€ Ανθρακούχο νερό 1,00€ Καφές
µηχανής 1,00€ Χυµοί διάφοροι 0,80€ Σοκολάτα ρόφηµα 1,00€ Νερό µικρό 0,30€
Γάλα 0,80€ Γλυκά 1,00 Τσάι 0,70€ Πίτες 1,00 Τα ανωτέρω γλυκίσµατα, τα παγωτά
και οι πίττες θα παρασκευάζονται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια ή εργοστάσια,
γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά µε τα τιµολόγια πωλήσεως. Τα αναψυκτικά
θα πρέπει να σερβίρονται µε το µπουκάλι. Οι προσφορές των παραπάνω ειδών δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιµές και σε περίπτωση αναπροσαρµογής των
τιµολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και σε περίπτωση πρόσθεσης νέων ειδών
οι τιµές τους θα πρέπει να γίνονται δεκτές από το ∆.Σ. του ΚΑΠΗ και µετά θα γίνεται
αναπροσαρµογή των τιµών.
Οι πλειοδότες θα αναρτήσουν πίνακες στους οποίους θα αναγράφεται ο
τιµοκατάλογος των προσφερόµενων ειδών, που θα τοποθετήσουν σε εµφανή θέση
του χώρου.
ΆΡΘΡΟ 6
Καλή εµφάνιση - Υγιεινή και καθαριότητα κυλικείου
1. Οι πλειοδότες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις ισχύουσες
διατάξεις για τα ΚΥΛΙΚΕΙΑ, να τηρούν τους όρους υγιεινής και καθαριότητας στις
αίθουσες φιλοξενίας και στα W.C. και τον ευπρεπισµό του περιβάλλοντος χώρου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις του Ν.Π.∆.∆. και των κατά νόµο αρµόδιων
αρχών.
2. Οι δαπάνες καθαριότητας (απορρυπαντικά - χαρτί κουζίνας - χαρτί υγείας χαρτοπετσέτες - χειροπετσέτες - τραπεζοµάντηλα κτλ), οι δαπάνες συντήρησης και
φυσιολογικών φθορών του κτιρίου και του εξοπλισµού (βλάβες σε ηλεκτρολογικά ηλεκτρικά - ελαιοχρωµατισµοί κτλ.), οι συνδροµές NOVA & OTE TV, η τοποθέτηση
συναγερµού καθώς και η αδειοδότηση - µελέτη πυρασφάλειας βαρύνουν τους
πλειοδότες, οι δε δαπάνες, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης - αποχέτευσης, θέρµανσης, τα
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τηλεφωνικά τέλη, και το µίσθωµα του κτιρίου ΚΑΠΗ θα βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆.
Πολυγύρου.
Οι πλειοδότες δεν θα επιβαρύνονται µε καταβολή δηµοτικών τελών.
3. Οι πλειοδότες επιβάλλεται να συµπεριφέρονται ευγενικά και κόσµια στα µέλη
του ΚΑΠΗ.
ΆΡΘΡΟ 7
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου να
υποβάλει αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο ∆ήµο για την έκδοση της
κατά νόµο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κυλικείου, τους όρους της οποίας οφείλει
να τηρεί απαρέγκλιτα.
ΆΡΘΡΟ 8
Φορολογικές υποχρεώσεις
Ο πλειοδότης έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται κάθε
επαγγελµατίας - εκµεταλλευτής παρόµοιων καταστηµάτων.
ΆΡΘΡΟ 9
Συντήρηση εγκαταστάσεων
Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να συντηρεί και να επισκευάζει µε δικά του έξοδα
τις εγκαταστάσεις και τα σκεύη του κυλικείου προκειµένου να εξασφαλισθεί η
συνέχιση της οµαλής λειτουργίας τους, χωρίς όµως να προβαίνει σε καµία απολύτως
διαρρύθµιση ή προσθήκη στους χώρους.
Σε περίπτωση όµως κατά την οποία ο πλειοδότης θα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια
βελτίωση ή προσωρινή εγκατάσταση κάποιου πράγµατος στο χώρο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των µελών και τη λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτή θα γίνει µε
έξοδα του πλειοδότη µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆.
ΆΡΘΡΟ 10
Παράδοση - Παραλαβή υλικών Κ.Α.Π.Η.
Ο πλειοδότης θα παραλάβει από το Ν.Π.∆.∆. όλα τα σκεύη και τον εξοπλισµό που
βρίσκονται στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
και παράδοσης, για τα οποία θα είναι υπεύθυνος και θα τα παραδώσει άρτια και σε
καλή κατάσταση µε το τέλος της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 11
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Μεταβίβαση εκµετάλλευσης
1. Η µεταβίβαση της σύµβασης µε οποιονδήποτε τύπο από τον πλειοδότη ολική ή
µερική µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ν.Π.∆.∆.,
απαγορεύεται απόλυτα, δεν αναγνωρίζεται και συνεπάγεται την έκπτωση του
πλειοδότη. Πρόσληψη συνεταίρου ή δηµιουργία αφανούς εταιρείας ισούται προς
µεταβίβαση.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχοντας την έγκριση µεταβίβασης της
παραχώρησης, ολική ή µερική, µπορεί να θέτει νέους περιοριστικούς ή
εξασφαλιστικούς όρους υπέρ του Ν.Π.∆.∆.. Σε κάθε περίπτωση όµως η ευθύνη του
παλιού πλειοδότη θα εξακολουθεί να είναι αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εξολοκλήρου
ως πρωτοφειλέτη, µαζί µε το νέο πλειοδότη στον οποίο γίνεται η µεταβίβαση.
3. Σε περίπτωση θανάτου του πλειοδότη και εφόσον οι κληρονόµοι του προτείνουν
την ολική ή µερική µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου
στους εαυτούς τους ή σε τρίτους, για τον υπόλοιπο χρόνο της σύµβασης, το Ν.Π.∆.∆.
δεσµεύεται και υποχρεούται να συναινέσει στη µεταβίβαση διατηρώντας όµως το
δικαίωµα του για την επιβολή και νέων δεσµευτικών ή εξασφαλιστικών όρων υπέρ
του Ν.Π.∆.∆..
4. Αν οι κληρονόµοι του αποβιώσαντα πλειοδότη δεν επιθυµούν την
αυτοπρόσωπη εκµετάλλευση ούτε την σε τρίτους µεταβίβαση µε υπόδειξη τους, τότε
η σύµβαση θεωρείται αυτοδίκαια και αµετάκλητα λυµένη εφόσον παρέλθει ένας
µήνας από τον θάνατο του πλειοδότη και οι κληρονόµοι δεν δηλώσουν έγγραφα την
βούλησή τους. ∆ιαφορετικά θεωρείται συνεχιζόµενη µε τους κληρονόµους οι οποίοι
και ευθύνονται έναντι του Ν.Π.∆.∆. όπως και ο αποθανών πλειοδότης.
5. Αν πρόκειται για εταιρεία και ένα µέλος της, πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται
αυτοδίκαια χωρίς καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε
άλλες ζηµιές.
ΆΡΘΡΟ 12
Έκπτωση - Προσφυγή - Συνέπειες
1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση
οιουδήποτε όρου της σύµβασης ή παράβαση υποχρεώσεων των πλειοδοτών
συνεπάγεται την κήρυξη τους ως έκπτωτων µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύµβασης
επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρµόδιας κατά νόµο Επιτροπής µέσα σε
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πέντε (5) πλήρεις ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης στους
πλειοδότες. Η κήρυξη έκπτωτων των πλειοδοτών επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες:
α. Εκπίπτει υπέρ του Ν.Π.∆.∆. η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης του
άρθρου 4 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, υπολογιζόµενη
στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου προς το Ν.Π.∆.∆.
β. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συµβατικό δικαίωµά του και κάθε απαίτηση του
από εκτέλεση έργων. Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στο Ν.Π.∆.∆. τις
κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Ν.Π.∆.∆., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης
έκπτωσης.
Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία
ορίζεται στο δεκαπλάσιο (10πλάσιο) της κατατεθειµένης εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύµβασης για κάθε µήνα καθυστέρησης. Επίσης αποβάλλεται µε απόφαση
ασφαλιστικών µέτρων του Πρωτοδικείου, είτε µε τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης
δυστροπούντων πλειοδοτών, των παραπάνω λαµβανόµενων αθροιστικά και
ταυτόχρονα ακόµα.
Επίσης σε περίπτωση που οι πλειοδότες δηλώσουν παραίτηση πριν την έγκριση των
πρακτικών θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της οικονοµικής
προσφοράς που κατέθεσαν.
ΆΡΘΡΟ 13
Είσπραξη οφειλών
Κάθε οφειλή των πλειοδοτών προς το Ν.Π.∆.∆. εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Νόµου περί εισπράξεων δηµοσίων Εσόδων, αλλά και µε κάθε άλλη διαδικασία,
ακόµα και αθροιστικά. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής
αποτελεί η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκεκριµένη από τα
αρµόδια όργανα.
ΆΡΘΡΟ 14
Αρµοδιότητα
Ο πλειοδότης ενάγεται και ενάγει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της
περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο ∆ήµος Πολυγύρου, τα οποία και καθίστανται
µόνα αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει µε το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου
Πολυγύρου σε σχέση με την παρούσα σύμβαση.
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ΆΡΘΡΟ 15
Λύση της σύµβασης
Η σύµβαση λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου µίσθωσης
β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 11.
γ) Με την κατά το άρθρο 12 καθ' οιονδήποτε τρόπο έκπτωση.
Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται στη σχετική σύµβαση.
Θεωρούνται και είναι ουσιώδης και η παραβίαση ενός και µόνον εξ' αυτών θα έχει ως
συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της δηµοπρασίας τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, από στα γραφεία του φορέα του ΝΠ∆∆, ΤΚ 63100.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και

ώρα

11.00π.μ.

μέχρι

12.00π.μ.,

στα

γραφεία

του

ΝΠΔΔ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

