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ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

ΟΡΟΘ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΚΜΘΘΩΗ
<<ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ
ΜΑΖΘΚΗ ΕΣΘΑΗ ΠΡΟΥΕΘΡΩΝ ΓΕΤΜΑΣΩΝ [ ΖΕΣΗ ΚΑΘ ΚΡΤΑ
ΚΟΤΖΘΝΑ] [ ΚΤΛΘΚΕΘΟΤ] >>ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Κ.Α.Π.Η. ΟΦΘΚΟΤ.

Σν Ν.Π. <<Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θη Αιιειεγγύεο >> Γήκνπ Γηδ/ρνπ, έρνληαο
ππόςε ηνπ:
-Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Π.Γ. 270/1981 [ ΦΔΚ 77/81 η Α]
-ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 201, 239 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006
-ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 10 ηνπ Π.Γ. 270/1981
-ηελ ππ΄αξίζ.: 44/2019 απόθαζε Γ.. Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ

ΠΡΟΚΗΡΤΕ Θ
δεκνπξαζία κε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε θαλεξέο θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο πξόρεηξσλ γεπκάησλ [δεζηήο θαη θξύαο
θνπδίλαο][θπιηθείνπ] παξαξηήκαηνο Κ.Α.Π.Η. νθηθνύ.
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Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ελώπηνλ 3κεινύο επηηξνπήο βάζε ηεο ππ΄αξίζ. 42/2019
απόθαζεο ηνπ Γ.. Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ, απνηεινύκελεο από ην κέινο ηνπ Γ..
θ.ιαβνύδε Κσλ/λν , σο Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο θαη 2 κέιε, ηελ θ.Υαηδνπνύινπ
Γήκεηξα θαη θ.Μελνύδε Παλαγηώηε.

ϋΑρθρο1ο
Αντικείμενο εκμίςθωςησ- Διάρκεια εκμίςθωςησ- ϋΟριο προςφοράσ
Η δθμοπραςία είναι με πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με φανερζσ και προφορικζσ προςφορζσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ 270/1981, για τθν εκμετάλλευςθ κυλικείου ΚΑΠΗ
οφικοφ, 50 τ.μ.περίπου , που βρίςκεται ςτο οφικό.
. 1.-Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 12 Αυγοφςτου 2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα
12.00 π.μ. ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
Τψθλάντου 3 ςτο Διδυμότειχο.
2.-ϋΕνςταςθ για τθ νομιμότθτα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ κάποιου
ςε αυτόν, υποβάλλεται μζχρι τθν επόμενθ θμζρα από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Η
επιτροπι υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ τθσ ςτο Διοικθτικό
υμβοφλιο που είναι αρμόδιο για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ. Ενςτάςεισ που
υποβάλλονται για άλλουσ λόγουσ εκτόσ των προαναφερόμενων, δεν γίνονται δεκτζσ.
3.-Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ιςχφει για τζςςερα(4) ζτθ και αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
4.-ιωπθρι αναμίςκωςθ όπωσ και υπερκμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι
απαγορεφεται απολφτωσ.
5.-ιωπθρι παράταςθ του χρόνου τθσ παραχϊρθςθσ δεν επιτρζπεται.
6.-Ωσ πρϊτθ προςφορά του μθνιαίου μιςκϊματοσ που κα αποτελεί και τθν τιμι εκκίνθςθσ
τθσ δθμοπραςίασ ορίηεται το ποςό των εκατό *100,00+ ευρϊ.
7.Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν πρζπει να γίνονται ανά δζκα (10) ευρϊ τουλάχιςτον,
απαγορευόμενθσ μικρότερθσ προςφοράσ. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον
πλειοδότθ, θ δε υποχρζωςθ αυτι μεταβιβάηεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ
επόμενουσ και επιβαρφνει τον τελευταίο πλειοδότθ.
8.-Σο μθνιαίο μίςκωμα κα καταβάλλεται ςτθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου Διδυμοτείχου
ι κα κατατίκεται ςε λ/μό πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ,για λογαριαςμό του Ν.Π.Δ.Δ. ανά
μινα(ςτο τζλοσ κάκε μινα) χωρίσ καμία περαιτζρω ειδοποίθςθ. ε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ πζρα από δφο (2) μινεσ, το Ν.Π.Δ.Δ. Διμου
Διδυμοτείχου κα ζχει δικαίωμα να κθρφξει τον μιςκωτι ζκπτωτο τθσ ενοικίαςθσ με
απόφαςθ του Δ.. και να ενεργιςει ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του
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αναπλειςτθριαςμό, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 12. Οι ειςπράξεισ από τθν
δθμοπραςία του κυλικείου αποτελοφν ζςοδο του Ν.Π.Δ.Δ και διατίκενται για τθν κάλυψθ ι
ςυμπλιρωςθ των δαπανϊν λειτουργίασ του.
9.-Η μείωςθ του μιςκϊματοσ δεν επιτρζπεται για κανζναν λόγο, παρεκτόσ ειδικϊν
περιπτϊςεων εκτάκτων προςωπικϊν αναγκϊν και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του μιςκωτι, για
τθν οποία κα αποφαςίηει ζτςι κι’ αλλιϊσ το Δ του ΚΚΠΑ
10.-Η ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ γίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του
Ν.Π.Δ.Δ ., ο δε τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα οφτε μπορεί να ηθτιςει
αποηθμίωςθ από τθν μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
11.-Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι οριςτικά καταρτίςτθκε μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ
από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
12.- Αποκλείεται ςτον πλειοδότθ θ μονομερισ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
13.-Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με τθν αυςτθρι εφαρμογι
των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κϊδικα Διμων (Ν. 3463/2006).

ϋΑρθρο 2ο
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον πλειοδοτικό διαγωνιςμό ζχουν ιδιϊτεσ (φυςικά πρόςωπα) με
τθν προχπόκεςθ ότι δεν οφείλουν οποιοδιποτε ποςό ςτο Διμο. τθ δθμοπραςία γίνονται
δεκτοί μόνο δθμότεσ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Διδυμοτείχου. Δεν
γίνονται δεκτοί ςτο διαγωνιςμό: α)ϋΟςοι απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο ι ςε ΝΠΔΔ με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. β)υνταξιοφχοι οποιοδιποτε ταμείου. γ) ϋΟςοι ζχουν
κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 18 , 21, 22, 23 και
25 του Π.Δ.611/1977 .
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:
Όποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν Επιτροπι
Δθμοπραςίασ κατά τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1.-Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι «ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ
αρικ. 1009/31-10-2018 διακιρυξθσ και ότι τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα».
2.-Πιςτοποιθτικό μόνιμθσ κατοικίασ.
3.-Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
4.-Βεβαίωςθ του Διμου Διδυμοτείχου ότι δεν οφείλει ςτο Διμο ο ίδιοσ και ο εγγυθτισ του.
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5.-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του ίδιου και του εγγυθτι του.
6.-Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ίδιου και του εγγυθτι του.
7.-Φορολογικι ενθμερότθτα του ίδιου και του εγγυθτι του.
8.-Αυτόσ που ςυμμετζχει για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν
Επιτροπι διενζργειασ δθμοπραςιϊν και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ
παρουςιάηοντασ και το νόμιμο ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, αλλιϊσ κεωρείται ότι
μετζχει για δικό του λογαριαςμό.
9.-Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ι
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ (10 % τθσ ετιςιασ πρϊτθσ
προςφοράσ)ιτοι: α)Εγγυθτικι επιςτολι για το Κυλικείο ΚΑΠΗ οφικοφ, ποςό 120,00 €.
*εκατόν είκοςι+
10.-Κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να φζρει και εγγυθτι, ο οποίοσ μαηί με τον τελευταίο
πλειοδότθ κα προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν
κα γίνεται δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία.
11.-Κανείσ δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία εάν δεν ζχει προςκομίςει κάποιο από
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά. Επίςθσ, δεν μπορεί να ςυμμετζχει ενδιαφερόμενοσ που
υποβάλλει δικαιολογθτικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτζρω ςτοιχεία.
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατίκενται για ζλεγχο ςτθν Επιτροπι
Δθμοπραςιϊν μζχρι τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ.
Άρθρο 3ο

Χρήςη
1.- Σο προσ εκμετάλλευςθ ακίνθτο κα χρθςιμοποιθκεί μόνο ωσ ΚΤΛΙΚΕΙΟ, απαγορευμζνθσ
τθσ μετατροπισ τθσ χριςθσ.
2.- Απαγορεφεται απολφτωσ ςτο μιςκωτι να εναποκζςει ςτο μίςκιο αντικείμενα που
προκαλοφν κρότουσ, κορφβουσ, δυςοςμία, όπωσ και εφφλεκτα υλικά ι αντικείμενα άςχετα
με τον προοριςμό του μιςκίου.
3.- Η χριςθ του χϊρου φιλοξενίασ και δραςτθριοτιτων των μελϊν του ΚΑΠΗ εντόσ του
οποίου κα δραςτθριοποιείται ο εκμιςκωτισ και υπεφκυνοσ λειτουργίασ του κυλικείου,
αποτελεί απαραβίαςτο και πρωταρχικό δικαίωμα των μελϊν για κάκε δραςτθριότθτα που
εντάςςεται ςτουσ ςκοποφσ και δράςεισ του κανονιςμοφ του ΚΑΠΗ.
4.-Σο κυλικείο κα ζχει τθ δυνατότθτα χριςεωσ - ςυγχριςεωσ από κοινοφ με το Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Κ.Π.Α. Διμου Διδυμοτείχου του χϊρου φιλοξενίασ και των W.C. ςτισ περιπτϊςεισ
οργάνωςθσ εκδθλϊςεων.
5.-Ο μιςκωτισ κεωρείται ότι ζχει εξετάςει το μίςκιο το οποίο βρικε τθσ πλιρουσ αρεςκείασ
του και κατάλλθλο για τθ χριςθ που ζχει ςυμφωνθκεί και παραιτείται ρθτά από κάκε
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δικαίωμα του να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ που ζχει ςυναφκεί ι να ηθτιςει μείωςθ του
μιςκϊματοσ για ελαττϊματα ι τυχόν υφιςτάμενεσ παραλείψεισ ζςτω και κεκυρωμζνεσ ι
που πρόκειται να εμφανιςτοφν.
6.-Ο μιςκωτισ υποχρεϊνεται με τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν
κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
7.-Απαγορεφεται θ χριςθ ψθςτικϊν ςυςκευϊν, ωσ ςυςκευζσ ψθςίματοσ και τθγανίςματοσ.
Επιτρζπεται μόνον θ διάκεςθ ειδϊν που δεν απαιτοφν ιδιαίτερθ επεξεργαςία ςτο
κατάςτθμα (άρ.37 κεφ.IV ΦΕΚ 526/1983)
8.-Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ κατοικίδιων ηϊων κάκε είδουσ.
Άρθρο 4ο
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ – Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
1. Ο ςυμμετζχων ςτο Διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ ωσ εγγφθςθ γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι
εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ, ποςοφ ίςου προσ το 10% τθσ ετιςιασ
πρϊτθσ προςφοράσ ιτοι ποςό 120,00 *εκατόν είκοςι+ €.
2. Η εγγυθτικι επιςτολι επιςτρζφεται ςτουσ αποτυχόντεσ μετά το τζλοσ τθσ δθμοπραςίασ.
τον πλειοδότθ επιςτρζφεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, αφοφ τθν
αντικαταςτιςει με άλλθ ποςοφ ίςου με το 1/10 του ετιςιου τιμιματοσ που τελικά
προςφζρκθκε από αυτόν ςτθ δθμοπραςία, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ τθσ
οριηόμενθσ προκεςμίασ καταβολισ του τιμιματοσ κακϊσ και τθν καλι εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ διακιρυξθσ.
3. Η εγγφθςθ παρακρατείται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά τθν
λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ καταγγελίασ ι πρόωρθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ , οπότε
καταπίπτει υπζρ του Κ.Κ.Π.Α.
4. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ
κοινοποίθςθσ, θ οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ αποφάςεωσ τθσ
διοικθτικισ αρχισ περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ
να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι ο οποίοσ κα υπογράψει μαηί με τον πλειοδότθ το
μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, κακιςτάμενοσ αλλθλζγγυα και αδιαίρετα με τον ενοικιαςτι
ςυνυπεφκυνοσ για τθν πιςτι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ παραιτοφμενοσ του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ.
5. Η εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του εκμιςκωτι και χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ ςε
περίπτωςθ άρνθςθσ του τελευταίου πλειοδότθ να προςζλκει με τον εγγυθτι του για τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθσ προςκλιςεωσ του από
το Κ.Κ.Π.Α. και τθν κοινοποίθςθ εγκρίςεωσ των πρακτικϊν.
6. Ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ του ανωτζρω πλειοδότθ και του εγγυθτι του,
οι οποίοι ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ
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δθμοπραςίασ από το αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ, όπωσ και για κάκε άλλθ ηθμία τθν
οποία κα μποροφςε να υποςτεί το Κ.Κ.Π.Α.
7. Σο Κ.Κ.Π.Α. δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν
οποία βρίςκεται το μίςκιο, τθσ οποίασ ςυμπεραίνεται ότι αυτόσ ζχει λάβει γνϊςθ. Σο
Κ.Κ.Π.Α. δεν υποχρεοφται ςυνεπϊσ ςτθν επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε τθν
λφςθ τθσ μίςκωςθσ.
Άρθρο 5ο
Υποχρεϊςεισ μιςθωτή ςχετικά με τη λειτουργία του κυλικείου
1. Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί το ωράριο λειτουργίασ που ορίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο
με απόφαςθ του, το οποίο είναι: Κακθμερινά: από 08:00 π.μ ζωσ 13:00 μ.μ Κυριακι: από
10:00 π.μ ζωσ 13:00 μ.μ Απόγευμα κερινοφσ μινεσ:18:00 μμ ζωσ 21:00 Απόγευμα
χειμερινοφσ μινεσ: 17:00 μ.μ ζωσ 20:00 μ.μ
2. Παραμζνει κλειςτό τισ επίςθμεσ αργίεσ δθλαδι:1) 1 Ιανουαρίου 2)6 Ιανουαρίου 3) 25
Μαρτίου 4)Μεγάλθ Παραςκευι 5)Πάςχα πρϊτθ μζρα 6)1θ Μαϊου 7) 15 Αυγοφςτου 8)28
Οκτωβρίου 9)25 Δεκεμβρίου και θ αργία του πολιοφχου του χωριοφ. Η εποπτεία των όρων
λειτουργίασ του κυλικείου ΚΑΠΗ ανικει ςτο Δ.. του ΝΠΔΔ και ςτον Πρόεδρο του Κζντρου
Κοιν.Προςταςίασ κι Αλλθλεγγφθσ Διμου Διδυμοτείχου..
3. Ο μιςκωτισ οφείλει να εξυπθρετεί τα μζλθ του ΚΑΠΗ και τα μζλθ άλλων ΚΑΠΗ από
οργανωμζνεσ επιςκζψεισ και να εφαρμόηει τον παρακάτω τιμοκατάλογο. Ο παρακάτω
τιμοκατάλοσ αναπροςαρμόηεται όταν το Δ.. του ΝΠΔΔ το κρίνει αναγκαίο.
Α/Α ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ
1 Καφζσ Ελλθνικόσ 0,60
2 Σςάι 0,60
3 Νζα καφζ 0,80
4 Φραπζ 0,80
5 οκολάτα 1,10
6 Αναψυκτικά 0,70
7 Σόνικ 0,80
8 Κόκα-Κόλα 0,90
9 ουρωτι-όδα 0,60
10 Νερό 0,40
11 Οφηο 0,80
12 Σςίπουρο 1,10
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13 Οφηο με μεηζ ςαλάτεσ εποχισ, τυρί,λουκάνικο,καςζρι,αυγό) 1,70
14 Σςίπουρο με μεηζ (ςαλάτεσ εποχισ, τυρί, λουκάνικο,καςζρι,αυγό) 2,00
15 Μπφρα Μικρι 1,20
16 Μπφρα μεγάλθ 1,50
17 Ρετςίνα μικρι 1,30
18 Ρετςίνα μεγάλθ 2,00
19 Ουϊςκι 2,50
Οι προςφορζσ των παραπάνω ειδϊν δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τισ ανωτζρω τιμζσ και
ςε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ των τιμολογίων ςτα ανωτζρω είδθ κακϊσ επίςθσ και ςε
περίπτωςθ πρόςκεςθσ νζων ειδϊν οι τιμζσ τουσ κα πρζπει να γίνονται δεκτζσ από το
Διοικθτικό υμβοφλιο του ΝΠΔΔ και μετά κα γίνεται αναπροςαρμογι των τιμϊν. Ο
ανάδοχοσ κα αναρτιςει πίνακα ςτον οποίο κα αναγράφεται ο τιμοκατάλογοσ των
προςφερόμενων ειδϊν, που κα τοποκετιςει ςε εμφανι κζςθ του μιςκίου.
4.-Απαγορεφεται ςτο κυλικείο θ παραςκευι πάςθσ φφςεωσ φαγθτϊν. Σάβλι και χαρτιά κα
είναι δωρεάν.
5.-Οποιαδιποτε προςκικθ ςτο κυλικείο χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του ΝΠΔΔ απαγορεφεται.
6.-Απαγορεφεται θ χριςθ των γραφείων των ΚΑΠΗ για οποιοδιποτε λόγο.
7.-Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τον κανονιςμό λειτουργίασ των ΚΑΠΗ.
Άρθρο 6ο
Καλή εμφάνιςη - Υγιεινή και καθαριότητα κυλικείου
1. Ο πλειοδότθσ - μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τα ΚΤΛΙΚΕΙΑ, να τθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ και κακαριότθτασ ςτθν αίκουςα
φιλοξενίασ και ςτα W.C. και τον ευπρεπιςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ και υποδείξεισ του Ν.Π.Δ.Δ. και των κατά νόμο αρμόδιων αρχϊν.
2. Οι δαπάνεσ κακαριότθτασ (απορρυπαντικά - χαρτί κουηίνασ - χαρτί υγείασ
,χαρτοπετςζτεσ – χειροπετςζτεσ - τραπεηομάντθλα κτλ), οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ φυςιολογικϊν φκορϊν του κτιρίου και του εξοπλιςμοφ (βλάβεσ ςε
θλεκτρολογικά – θλεκτρικά - ελαιοχρωματιςμοί κτλ.), οι ςυνδρομζσ NOVA & OTE TV, θ
τοποκζτθςθ ςυναγερμοφ , οι δαπάνεσ θλεκτροδότθςθσ *ΔΕΗ+ , αποχζτευςθσ , βαρφνουν
το μιςκωτι.
3. Οι δε δαπάνεσ φδρευςθσ, κζρμανςθσ και τα τθλεφωνικά τζλθ κα βαρφνουν το Ν.Π.Δ.Δ.
Διμου Διδυμοτείχου.
4. Ο μιςκωτισ επιβάλλεται να ςυμπεριφζρεται ευγενικά και κόςμια ςτα μζλθ του ΚΑΠΗ.
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5. Απαγορεφεται το κάπνιςμα τόςο ςτο κυλικείο όςο και ςε κάκε χϊρο που
χρθςιμοποιείται από τον μιςκωτι του κυλικείου, εκτόσ των υπαίκριων χϊρων και ςτουσ
εξωτερικοφσ χϊρουσ που κα ζχουν ςθμανκεί γιϋαυτό.
Άρθρο 7ο
Άδεια ίδρυςησ και λειτουργίασ
Ο πλειοδότθσ - μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του
κυλικείου να υποβάλει αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο Διμο για τθν ζκδοςθ
τθσ κατά νόμο άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κυλικείου, τουσ όρουσ τθσ οποίασ οφείλει να
τθρεί απαρζγκλιτα.
Άρθρο 8ο
Φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ
Ο πλειοδότθσ - μιςκωτισ ζχει όλεσ τισ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ ςτισ
οποίεσ υπόκειται κάκε επαγγελματίασ - εκμεταλλευτισ παρόμοιων καταςτθμάτων.
Άρθρο 9ο
Συντήρηςη εγκαταςτάςεων
1.-Ο πλειοδότθσ - μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί και επιςκευάηει με δικά του
ζξοδα τισ εγκαταςτάςεισ και τα ςκεφθ του κυλικείου προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ
ςυνζχιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του, χωρίσ όμωσ να προβαίνει ςε καμία απολφτωσ
διαρρφκμιςθ ι προςκικθ ςτο μίςκιο.
2.-Ο μιςκωτισ οφείλει να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ,
τα όρια αυτοφ και γενικά να το προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ τρίτου με τισ
προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του εκχωροφνται. Για τυχόν αμζλεια του ευκφνεται ζναντι
του ΚΚΠΑ, το οποίο διατθρεί το δικαίωμα άςκθςθσ κάκε ενδίκου μζςου για τθν
περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του. Τποχρεοφται ακόμθ, μόλισ λιξει θ ςφμβαςθ, να
αποδϊςει το χϊρο ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ μετά τισ τυχόν προςκικεσ και
βελτιϊςεισ του, χωρίσ να δικαιοφται να αφαιρζςει από αυτό κανζνα οικοδομιςιμο υλικό.
Σα υλικά αυτά κα παραμείνουν για όφελοσ του ΚΚΠΑ, χωρίσ αποηθμίωςθ. Οιαδιποτε
φκορά ι βλάβθ κα βαρφνει αυτόν. ε αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει το
ΚΚΠΑ
. 3.-Ο εκμιςκωτισ δεν είναι υποχρεωμζνοσ ςε καμιά απολφτωσ ςυμπλιρωςθ, διαρρφκμιςθ,
προςκικθ ι επιςκευι ςτο μίςκιο όλο το χρόνο τθσ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ. ε περίπτωςθ
όμωσ κατά τθν οποία ο μιςκωτισ κα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια επιςκευι ι βελτίωςθ ι
προςωρινι εγκατάςταςθ κάποιου πράγματοσ ι αντικειμζνου ςτο μίςκιο για καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ και λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτι κα γίνει με ζξοδα του μιςκωτι, μετά
από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δ.. του Κ.Κ.Π.Α
. 4.-Σο Κ.Κ.Π.Α. δεν φζρει καμιά ευκφνθ απζναντι ςτο μιςκωτι για τθν πραγματικι
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, που κεωρείται ότι ζχει λάβει γνϊςθ, οφτε για
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τθν φπαρξθ οιαςδιποτε δουλείασ. Κατά ςυνζπεια, δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ
του μιςκϊματοσ. Ακόμθ, αποκλείεται ςτο μιςκωτι θ μονομερισ λφςθ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό.
Άρθρο 10ο
Παράδοςη - Παραλαβή υλικϊν Κ.Α.Π.Η.
Ο πλειοδότθσ - μιςκωτισ κα παραλάβει από το Ν.Π.Δ.Δ. όλα τα ςκεφθ και τον εξοπλιςμό
που βρίςκονται ςτον χϊρο του Κ.Α.Π.Η. υπογράφοντασ ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και
παράδοςθσ, που κα αναφζρει λεπτομερϊσ τον εξοπλιςμό αυτοφ για τθν κατοχφρωςθ των
ςυμβαλλομζνων, για τα οποία κα είναι υπεφκυνοσ και κα τα παραδϊςει άρτια και ςε καλι
κατάςταςθ με το τζλοσ τθσ μίςκωςθσ.
Άρθρο 11ο
Μεταβίβαςη εκμετάλλευςησ
1. Η μεταβίβαςθ τθσ παραχϊρθςθσ με οποιονδιποτε τφπο από τον μιςκωτι ολικι ι μερικι
με ι χωρίσ αντάλλαγμα, ςε τρίτουσ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ν.Π.Δ.Δ.,
απαγορεφεται απόλυτα, δεν αναγνωρίηεται και ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ του μιςκωτι.
Πρόςλθψθ ςυνεταίρου ι δθμιουργία αφανοφσ εταιρείασ ιςοφται προσ μεταβίβαςθ.
2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο παρζχοντασ τθν ζγκριςθ μεταβίβαςθσ τθσ παραχϊρθςθσ, ολικι
ι μερικι, μπορεί να κζτει νζουσ περιοριςτικοφσ ι εξαςφαλιςτικοφσ όρουσ υπζρ του
Ν.Π.Δ.Δ.. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ θ ευκφνθ του παλιοφ μιςκωτοφ κα εξακολουκεί να είναι
αλλθλζγγυα, αδιαίρετθ και εξολοκλιρου ωσ πρωτοφειλζτθ, μαηί με το νζο μιςκωτι τον
οποίο γίνεται θ μεταβίβαςθ.
3. ε περίπτωςθ κανάτου του μιςκωτι και εφόςον οι κλθρονόμοι του προτείνουν τθν ολικι
ι μερικι μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ του κυλικείου ςτουσ εαυτοφσ τουσ ι
ςε τρίτουσ, για τον υπόλοιπο χρόνο τθσ μίςκωςθσ, το Ν.Π.Δ.Δ. δεςμεφεται και υποχρεοφται
να ςυναινζςει ςτθ μεταβίβαςθ διατθρϊντασ όμωσ το δικαίωμα του για τθν επιβολι και
νζων δεςμευτικϊν ι εξαςφαλιςτικϊν όρων υπζρ του Ν.Π.Δ.Δ..
4. Αν οι κλθρονόμοι του αποβιϊςαντα μιςκωτι δεν επικυμοφν τθν αυτοπρόςωπθ
εκμετάλλευςθ οφτε τθν ςε τρίτουσ μεταβίβαςθ με υπόδειξθ τουσ, τότε θ ςφμβαςθ
κεωρείται αυτοδίκαια και αμετάκλθτα λυμζνθ εφόςον παρζλκει ζνασ μινασ από τον
κάνατο του μιςκωτι και οι κλθρονόμοι δεν δθλϊςουν ζγγραφα τθν βοφλθςι τουσ.
Διαφορετικά κεωρείται ςυνεχιηόμενθ με τουσ κλθρονόμουσ οι οποίοι και ευκφνονται ζναντι
του Ν.Π.Δ.Δ. όπωσ και ο αποκανϊν μιςκωτισ.
5. Αν ο μιςκωτισ ι αν πρόκειται για εταιρεία, ζνα μζλοσ τθσ, πτωχεφςει, θ ςφμβαςθ λφεται
αυτοδίκαια χωρίσ καταβολι αποηθμίωςθσ για διαφυγόντα κζρδθ ι οποιεςδιποτε άλλεσ
ηθμιζσ.
6. Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα αποηθμίωςθσ από το Κ.Κ.Π.Α ι μείωςθσ του μιςκϊματοσ
για βλάβθ του μιςκίου ι τθσ επιχείρθςισ του από κεομθνία ι άλλθ τυχαία αιτία, που κα
επζλκει ςε αυτόν μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, οφτε και απαλλάςςεται τθσ
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καταβολισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ του μιςκίου χωρίσ υπαιτιότθτα του
Κ.Κ.Π.Α.
Άρθρο 12ο
Ζκπτωςη - Προςφυγή – Συνζπειεσ
1. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται βαςικοί και ουςιϊδεισ. Παράβαςθ οιουδιποτε
όρου τθσ ςφμβαςθσ ι παράβαςθ υποχρεϊςεων του μιςκωτι ςυνεπάγεται τθν κιρυξθ του
ωσ ζκπτωτου με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και
επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ. Κατά τθσ απόφαςθσ και αν δεν αποκλείεται από όρο τθσ
ςφμβαςθσ επιτρζπεται άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ κατά νόμο Επιτροπισ
μζςα ςε πζντε (5) πλιρεισ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ ςτον
μιςκωτι. Η κιρυξθ ζκπτωτου του μιςκωτι επιφζρει τισ παρακάτω ςυνζπειεσ: α. Εκπίπτει
υπζρ του Ν.Π.Δ.Δ. θ κατατεκείςα εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ και
κάκε προκαταβολι ωσ ποινικι ριτρα, υπολογιηόμενθ ςτισ τυχόν οφειλζσ του ζκπτωτου
προσ το Ν.Π.Δ.Δ. β. Ο ζκπτωτοσ χάνει κάκε ςυμβατικό δικαίωμά του και κάκε απαίτθςθ του
από εκτζλεςθ ζργων. Ο ζκπτωτοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτο Ν.Π.Δ.Δ. τισ κτιριακζσ και
λοιπζσ εγκαταςτάςεισ που ανικουν κατά κυριότθτα, νομι και κατοχι ςτο Ν.Π.Δ.Δ., μζςα ςε
δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ. Αν κακυςτερεί
αδικαιολόγθτα ι αρνείται, υπόκειται ςε ποινικι ριτρα θ οποία ορίηεται ςτο δεκαπλάςιο
(10πλάςιο) τθσ κατατεκειμζνθσ εγγφθςθσ τθσ ςφμβαςθσ για κάκε μινα κακυςτζρθςθσ.
Επίςθσ αποβάλλεται με απόφαςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων του Πρωτοδικείου, είτε με τα
εκάςτοτε ιςχφοντα περί ζξωςθσ δυςτροποφντων μιςκωτϊν, των παραπάνω λαμβανόμενων
ακροιςτικά και ταυτόχρονα ακόμα. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο πλειοδότθσ δθλϊςει
παραίτθςθ πριν τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν κα κλθκεί να καταβάλει πρόςτιμο το διπλάςιο
τθσ οικονομικισ προςφοράσ που κατζκεςε.
Άρθρο 13ο
Είςπραξη οφειλϊν
Κάκε οφειλι του μιςκωτι προσ το Ν.Π.Δ.Δ. ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ του Νόμου περί
ειςπράξεων δθμοςίων Εςόδων αλλά και με κάκε άλλθ διαδικαςία, ακόμα και ακροιςτικά.
Σίτλο εκτελεςτό προσ βεβαίωςθ και είςπραξθ κάκε οφειλισ αποτελεί θ ςχετικι απόφαςθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου εγκεκριμζνθ από τα αρμόδια όργανα.
Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητα
Ο μιςκωτισ ενάγεται και ενάγει ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων τθσ περιφζρειασ ςτθν
οποία υπάγεται ο Διμοσ Διδυμοτείχου, τα οποία και κακίςτανται μόνα αρμόδια για τθν
επίλυςθ κάκε διαφοράσ που προκφπτει με το Ν.Π.Δ.Δ. Διμου Διδυμοτείχου ςε ςχζςθ με τθν
παροφςα ςφμβαςθ.
Άρθρο 15ο
Επιςκζψεισ – Ζλεγχοσ του εκμιςθωτή ςτο μίςθιο
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Εκπρόςωποσ του ΚΚΠΑ δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ θμζρεσ και ϊρεσ και μετά από ςυμφωνία
με τον μιςκωτι για το πότε, να επιςκζπτεται το μίςκιο και να τα επικεωρεί λεπτομερϊσ. ε
περίπτωςθ άρνθςθσ του μιςκωτι να τον επικεωριςει ο εκμιςκωτισ ι να αποδεχτεί τισ
εργαςίεσ που αυτόσ του προτείνει, αυτό ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ.
ϋΑρθρο 16ο
Επανάληψη-ματαίωςη τησ δημοπραςίασ
1 Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται μετά από ςχετικι απόφαςθ του Προζδρου αν δεν
παρουςιαςτεί κανείσ ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν. φμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και θ δεφτερθ δθμοπραςία δεν φζρει
αποτζλεςμα, θ εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με απευκείασ ςυμφωνία, τθσ οποίασ τουσ όρουσ
κακορίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο.
2 Μπορεί μετά από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, θ δθμοπραςία να
επαναλθφκεί όταν:
 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο ι το Γενικό Γραμματζα
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι ςφάλματοσ κατά τθ
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ,
 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν υπογράφει τα
πρακτικά,
 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτο τελευταίο πλειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ δεν
προςζλκει εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
3 Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Προζδρου
και αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται όπωσ και θ αρχικι,
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τθσ.
4 Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκοφν ελλείψεισ αυτϊν που αφοροφν όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Άρθρο 17ο
Λφςη τησ ςφμβαςησ
Η ςφμβαςθ λφεται:
α) Με τθν πάροδο του χρόνου μίςκωςθσ
β) τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 11 και 15.
γ) Με τθν κατά το άρκρο 12 κακ' οιονδιποτε τρόπο ζκπτωςθ.
Άρθρο 18ο
Δημοςίευςη διακήρυξησ
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Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του Προζδρου του Δ.. τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ
πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του Διμου Διδυμοτείχου, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Νομικοφ
Προςϊπου ,ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ΚΑΠΗ οφικοφ , κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα
του Διμου και ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ.
Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν το μιςκωτι.
Άρθρο 19ο
Πληροφόρηςη ενδιαφερομζνων
1. Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται ςτα γραφεία διοίκθςθσ τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτθν Διεφκυνςθ Τψθλάντου 3-Διδυμότειχο , τθλζφωνο 2553024555 και
FAX 2553022030.
2. Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα
από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Α.

ΜΗΝΟΤΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

