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ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» 
 

∆ιακηρύσσει φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση ∆ικαιώµατος Εκµετάλλευσης 

Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης &  Αναψυχής που βρίσκεται στo Μουσείο Πόλης ∆ήµου Βόλου, επί της 

οδού Φερών µε ∆οϊράνης, στη συνοικία Παλαιών ∆. Βόλου, συνολικού εµβαδού κτιρίου 62,10τ.µ &  µε 

αύλειο χώρο 19,43τ.µ, µε τους παρακάτω όρους : 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο Κτίριο του «Μεταξουργείου», επί της οδού: Νικοµήδειας µε 

Καραµπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου, στις 09 Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα, {προθεσµία δέκα {10} 

ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης} & ώρα 12:00µµ, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών 

που ορίστηκε σύµφωνα µε τον αρ. απόφασης 004/2015 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. & όλοι 

οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους µέχρι τις 11:00πµ της ίδιας 

ηµέρας. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική, την ∆ευτέρα 16 

Μαρτίου 2015 & ώρα 12:00µµ, µε του ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο. Η δηµοπρασία γίνεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π.∆ 270/11-03-1981 και του αριθ. 192 του Ν. 3463/06. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 

 Το ελάχιστο ύψος του προσφερόµενου µισθώµατος ∆ΕΝ µπορεί να είναι µικρότερο των 250,00€ 

{∆ιακοσίων Πενήντα Ευρώ} Μηνιαίως, {δηλαδή Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) Ετησίως}. Οι 

προσφορές των ενδιαφεροµένων να πλειοδοτήσουν, θα γίνονται άνω του αναφερόµενου πιο πάνω ελάχιστου 

µισθώµατος κατά τουλάχιστον 20,00€ {Είκοσι Ευρώ} περισσότερο της προηγούµενης κάθε φορά 

προσφοράς, Ακόµη πρέπει να γίνονται µε βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά υπό 

όρους απαγορεύεται ρητά, ενώ κάθε προσφορά θα αναφέρεται στην αποκλειστική χρήση του ακινήτου ως 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης &  Αναψυχής. Τυχόν προσθήκες ή βελτιώσεις που θα γίνουν στο µίσθιο 

µετά την έγκριση του Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», µετά τη λήξη της µίσθωσης θα παραµείνουν 

προς όφελος του µισθίου, ο δε µισθωτής κανένα δικαίωµα αφαιρέσεως ή αποζηµιώσεως παρά του 
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εκµισθωτή Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» θα έχει. Στο τέλος της µίσθωσης ο µισθωτής δύναται 

να παραλάβει όλα τα κινητά πράγµατα ιδιοκτησίας του & οτιδήποτε έχει προσθέσει προς βελτίωση της 

λειτουργίας του χώρου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

3.1} Για να γίνει δε κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 

της ∆ηµοπρασίας ως Εγγύηση Γραµµάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & 

∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταµείου Παρ/κών & 

∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον 

που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζα, ή Οργανισµού 

κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο {1/10} του 

οριζόµενου στη διακήρυξη ετησίου µισθώµατος, ήτοι «Τριακοσίων Ευρώ» {300,00€}, που θα 

αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλο ποσό ίσο µε το ανωτέρω ποσοστό επί του 

µισθώµατος που επιτεύχθηκε, ενώ θα επιστραφεί στους λοιπούς πλην του τελευταίου πλειοδότη. 

3.2} Επίσης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν & τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

� Πιστοποιητικό Εγγραφής σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή Κράτους µέλους της Ε.Ε ή Επικυρωµένη 

Νόµιµα Φωτοτυπία Ταυτότητας. 

� Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

� Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι ∆ΕΝ ∆ιώκεται ως Φυγόδικος ή Φυγόποινος. 

� Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου, ότι ∆ΕΝ έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον 

του σχετική Αίτηση, ούτε βρίσκεται σε Πτωχευτικό Συµβιβασµό ή Πτωχευτική Εκκαθάριση ή 

άλλη ανάλογη Πτωχευτική διαδικασία. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης, τους οποίους & αποδέχεται πλήρως.  

� Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας. 

� Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας των ιδίων & των εργαζόµενων τους. 

� Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου ότι ∆ΕΝ οφείλει σ΄αυτόν. 

� Βεβαίωση ΜΗ Οφειλής της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ». 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι ∆ΕΝ µετέχει σε 

οποιασδήποτε µορφής εταιρεία, η οποία να οφείλει στο Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ». 

3.3}  Όταν στην πρόσκληση, συµµετέχει εταιρεία, ισχύουν τα παρακάτω: 

� Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 4,5,6,7,8, & 9 δικαιολογητικά. 

� Στο όνοµα όλων των οµόρρυθµων εταίρων προκειµένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε & στον όνοµα των 

Νόµιµων Εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε ή Α.Ε, θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 

∆ικαιολογητικά. 

� Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς & όλες τις 

τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν Α.Ε Πιστοποιητικό της Αρµόδιας Υπηρεσίας Εµπορίου 
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περί του καταστατικού & των τυχόν τροποποιήσεων του καθώς & τα Φ.Ε.Κ που έχουν 

δηµοσιευθεί. Οι δε λοιπές εταιρείες {Ε.Π.Ε, Ο.Ε & Ε.Ε} Πιστοποιητικό του αρµόδιου 

Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση & οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει & οι εξ αυτών 

Ε.Π.Ε τα Φ.Ε.Κ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί. 

� Ο Μισθωτής είναι δυνατόν να υποκατασταθεί στη σύµβαση από Εταιρεία ή Φυσικό Πρόσωπο 

ιδίων συµφερόντων, κατόπιν δηλώσεώς του προς το Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.ΠΑ.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», 

εφόσον για την Εταιρεία & τα Φυσικά Πρόσωπα πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις των άρθρων 

από 1 έως & 10 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η νέα µισθώτρια υποχρεούται να 

παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύως & εις ολοκλήρων υπεύθυνος µε 

αυτή για την εκπλήρωση των όρων της µίσθωσης. Κατά τα λοιπά, η νέα µισθώτρια συνεχίζει 

την υφιστάµενη µίσθωση µε τους ίδιους όρους της παρούσας.  

Τα συµµετέχοντα από κοινού Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως & εις ολόκληρον. 

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από 

την διαδικασία της συµµετοχής, ενώ την ευθύνη για την συγκέντρωση & την εκπρόθεσµη κατάθεση 

των δικαιολογητικών, την φέρει αποκλειστικά & µόνο ο ενδιαφερόµενος. 
 

Επίσης από την διαδικασία επιλογής, αποκλείονται : 

1} Όσοι έχουν καταδικαστεί για: 

� Κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία εκβίαση πλαστογραφία, δωροδοκία & νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

� Παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών. 

� Παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους 

του οµορρύθµους εταίρους σε Ο.Ε, Ε.Ε & Ε.Π.Ε & όλα τα µέλη του ∆.Σ για Α.Ε. 

� Παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας.  

� Όσοι βρίσκονται σε Πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε 

Πτωχευτικό Συµβιβασµό ή Πτωχευτική Εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη Πτωχευτική ∆ιαδικασία. 

� Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Βόλου & στο Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π –∆Η. ΠΕ.ΘΕ» 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού θα είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία & έγγραφο µεταξύ του 
Νοµικού Προσώπου & των Υποψηφίων, πρέπει να είναι συντεταγµένο στην Ελληνική Γλώσσα ή να 
φέρει νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους 
υποψηφίους πρέπει να είναι συντεταγµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Εξαιρούνται τυχόν δικαιολογητικά που 
εκδίδονται εκτός Ελλάδος, οπότε στην περίπτωση αυτή αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Apostille 
{σύµφωνα µε τα ισχύοντα βάσει του Ν. 1497/1984, που κυρώνει τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961} 
αφετέρου πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα {ως τέτοια νοείται 
επίσηµη µετάφραση από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ, είτε από το αρµόδιο προξενείο ή άλλη 
αρµόδια αρχή, είτε από δικηγόρο, κατ' άρθρα 454 του Κ. Πολ. ∆ & 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων}. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δηµοπρασίας 

πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο 

Εξουσιοδοτικό Έγγραφο {Εξουσιοδότηση, Πληρεξούσιο}. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από 
τον πρώτο στους ακολούθους & επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

Εκείνος που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή 
της υπηρεσίας δυνάµενης να διερευνήσει τούτο µε έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο. Ο Εγγυητής θα υπογράφει 
τα πρακτικά της δηµοπρασίας & θα είναι αλληλέγγυος & εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν {τελευταίο 
πλειοδότη} για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης χωρίς να ίσχυε για αυτόν το ευεργέτηµα της 
διηζήσεως.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 
 

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, αφού προηγουµένως εγκριθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Νοµικού Προσώπου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 

Σε περίπτωση µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς & σε 
περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης, ο τελευταίος πλειοδότης ∆ΕΝ αποκτά κανένα 
δικαίωµα προς αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει για την σύνταξη & την υπογραφή του συµφωνητικού 

µέσα σε ∆έκα {10} ηµέρες από την κοινοποίηση της Έγκρισης της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, περί έγκρισης του αποτελέσµατος, 

της ∆ηµοπρασίας γιατί διαφορετικά, η εγγύηση που έχει καταθέσει θα εκπέσει υπέρ του Ν.Π.∆.∆., χωρίς 

δικαστική παρέµβαση & θα διενεργηθεί αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού & του εγγυητή του, οι 

οποίοι θα ενέχονται & οι δύο για την διαφορά του µικρότερου αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας σε 

σχέση µε το αποτέλεσµα της προηγουµένης. Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόµο περί 

είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Τις αυτές συνέπειες έχει ο τελευταίος πλειοδότης & σε περίπτωση που θα 

αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνοµά του. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 

 

Η παρούσα µίσθωση δεν προστατεύεται σαν εµπορική διότι το όλο ακίνητο εντός του οποίου βρίσκεται & 

το µίσθιο είναι ∆ηµοτικό Κτίριο {άρθρο 4 Π.∆. 34/1995}. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή 

σαν Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης &  Αναψυχής για το Μουσείο Πόλης ∆ήµου Βόλου του Ν.Π.∆.∆ 

«∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», απαγορευόµενης της εν όλω υποµίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αυτού 

όπως & της πρόσληψης συνεταίρου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 

Η µίσθωση αρχίζει από την επόµενη της υπογραφής του συµφωνητικού & λήγει µετά από Τρία {3} Χρόνια. 

Με απόφαση του ∆.Σ µπορεί να υπάρξει παράταση της µίσθωσης άπαξ για ∆ύο {2} Χρόνια το ανώτατο, 

εφ’ όσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις. Το µίσθωµα θα 
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αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο στο ύψος του επίσηµου πληθωρισµού επί του καταβαλλοµένου 

µισθώµατος του προηγούµενου έτους προσαυξηµένο κατά ∆ύο {2} µονάδες, πλέον χαρτοσήµου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µισθωτής θα πρέπει να καταθέσει χρηµατικό ποσό ή εγγυητική 

επιστολή ίση προς το ποσό ενός ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων του 

συµφωνητικού. Στον πλειοδότη - µισθωτή θα επιστραφεί το ποσό ή η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε για 

συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η εγγύηση του ετήσιου µισθώµατος θα επιστραφεί µετά την λήξη της 

µίσθωσης & την παράδοση του µισθίου & εφόσον δεν υπάρχει κατ’ αυτού οποιαδήποτε αξίωση του Ν.Π.∆.∆ 

«∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» προερχόµενη από την µίσθωση & του επί µέρους εξοπλισµού αυτού 

διαφορετικά η εγγύηση θα συµψηφισθεί αυτοδικαίως προς ανάλογο µέρος των τυχόν απαιτήσεων του 

Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ». 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 

14.1} Ο Μισθωτής υποχρεούται : 

� Καθ’ όλο το διάστηµα της λειτουργίας του αναψυκτηρίου να έχει αναρτήσει σε εµφανές & προσιτό 

σηµείο αυτού αναλυτικά κατάλογο µε τιµές των πωλουµένων ειδών αντίστοιχα & οι οποίες για είδη 

ευρισκόµενα σε διατίµηση ∆ΕΝ επιτρέπεται να αποκλίνουν από εκείνες που καθορίζει η εκάστοτε 

ισχύουσα Αγορανοµική ∆ιάταξη. 

� Να συµµορφώνεται στους εσωτερικούς κανονισµούς καθώς & στις οδηγίες & συστάσεις της ∆/νσης 

Μουσείων.  

� Να διευκολύνει & να διαθέτει χώρο για διανοµή φυλλαδίων, για ανάρτηση διαφηµιστικών µηνυµάτων 

που αφορούν το Μουσείο ή το πωλητήριο του ή να διαθέτει σε λειτουργία οθόνη τηλεόρασης ή 

υπολογιστή, µε παρόµοια µηνύµατα.  

� Να απασχολεί τόσους πωλητές ώστε να ικανοποιείται απόλυτα η εξυπηρέτηση των πελατών του 

αναψυκτηρίου. Οι πωλητές θα πρέπει να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης & πέρα της ελληνικής 

να έχουν βασική γνώση µιας ξένης Ευρωπαϊκής Γλώσσας & να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο & να 

είναι εφοδιασµένοι µε ατοµικό βιβλιάριο υγείας κατά τις κείµενες διατάξεις & να το ανανεώνουν µετά 

την λήξη του.  

� Να έχει ασφαλίσει σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις όλο το απασχολούµενο προσωπικό στον 

αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα & να υποβάλει στην Υπηρεσία, κατάσταση µε όλα τα στοιχεία τους & 

τα δικαιολογητικά τους.  

� Να ελέγχει τους πωλητές του να είναι πάντοτε καθαροί & ντυµένοι µε ευπρέπεια, να φέρουν µικρή 

πινακίδα µε το ονοµατεπώνυµό τους, να είναι σοβαροί & να ΜΗΝ παρενοχλούν τους επισκέπτες. 

� Να συµµορφώνεται στους όρους της Αριθµ. Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 υπουργικής Απόφασης {ΦΕΚ Β΄ 

2718/08.10.2012} υγειονοµικοί όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών & 

άλλων διατάξεων που ισχύουν σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Απαγορεύεται ρητώς η 

εγκατάσταση ψησταριάς καθώς & η παρασκευή & η πώληση εδεσµάτων που αναδίδουν κνίσα, 

δυσοσµία κλπ.  
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� Τα τραπεζοκαθίσµατα ως προς την µορφή τους, την έκταση που θα αναπτυχθούν & η εν γένει 

διαµόρφωση του χώρου {εσωτερικού & αύλειου} καθώς & πάσης φύσεως επίπλωση, σκίαστρα, 

τέντες κ.λ.π, όπως επίσης & τυχόν επιπλέον εγκαταστάσεις ή αλλαγές θέσεων αυτών κ.λ.π, να 

καθορισθούν εξ’ αρχής & να είναι της απολύτου εγκρίσεως του Νοµικού Προσώπου & της ∆/νσης 

του Μουσείων. Επιπλέον ο αριθµός των τραπεζοκαθισµάτων που επιτρέπεται να αναπτυχθούν 

καθορίζεται βάση των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων & ότι ισχύει για τη δυνατότητα 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων εκτός µουσείου στο πεζοδρόµιο. 

� Να τηρεί αυστηρά την καθαριότητα του χώρου της επιχείρησης & των χώρων υγιεινής των 

επισκεπτών.  

� Να τηρεί απαρέγκλιτα τον όρο της πρωινής τροφοδοσίας µέχρι τις 9.00 π.µ  

� Να λειτουργεί τις ώρες που θα είναι ανοιχτό το Μουσείο, µε δυνατότητα λειτουργίας & εκτός 

ωραρίου.  

� Τα παρασκευάσµατα & τα προϊόντα που θα διαθέτει στους πελάτες να πληρούν το υψηλότερο 

χαρακτηριστικό ποιότητας µε έµφαση κατά προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα που παράγονται από 

επιχειρήσεις & συνεταιρισµούς του ∆ήµου Βόλου & της ευρύτερης περιοχής. Επίσης οι υπηρεσίες 

που θα παρέχονται στους πελάτες θα πρέπει, όχι µόνο να είναι υψηλής αισθητικής & αυστηρώς 

αρίστης ποιότητας αλλά & να πληρούν απόλυτα τον κώδικα τροφίµων & ποτών του Ε.Φ.Ε.Τ & των 

Υγειονοµικών Υπηρεσιών της χώρας µας αλλά & των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Να ενηµερώσει για το όνοµα της επιχείρησης, όπου θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της ∆/νσης 

Μουσείων σε συνεννόηση µε την ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου.  

� Να προµηθεύσει τον απαραίτητο προς λειτουργία εξοπλισµό, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε άριστη 

κατάσταση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, στις οποίες έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί ο 

µισθωτής. Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργασία στην επιχείρηση θα πρέπει να γίνεται πάντα κατόπιν 

υποδείξεως & σύµφωνα µε τη ∆/νση Μουσείων, η δε δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

µισθωτή & σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ θα συµψηφίζεται µε Μηνιαία Μισθώµατα.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
 

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να διαµορφώσει κατάλληλα το µίσθιο & να το διατηρεί 
πάντοτε ευπαρουσίαστο & σε καλή κατάσταση όπως & να εκτελεί τις εκάστοτε αναγκαίες επισκευές. ∆εν 
µπορεί όµως να επιφέρει αλλοιώσεις στο µίσθιο, χωρίς την άδεια της ∆/νσης Μουσείων ούτε να 
πραγµατοποιήσει µεταρρυθµίσεις ή να χρησιµοποιήσει αυτό για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που έχει 
συµφωνηθεί.  
∆ΕΝ επιτρέπεται καµία επέµβαση στο κτίριο, όπως στη µορφή του, στην εξωτερική όψη του καθώς & στη 

διαµόρφωση του άµεσα περιβάλλοντος χώρου του.  

Πιο συγκεκριµένα ∆ΕΝ επιτρέπονται παρεµβάσεις, καθαιρέσεις ή αλλαγές:  

� στον Φέροντα Οργανισµό  

� στις Τοιχοποιίες  

� στα Επιχρίσµατα  

� στις Επενδύσεις Εξωτερικών Τοίχων  
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� στα Κουφώµατα {Εσωτερικών & Εξωτερικών}  

� στα ∆ίκτυα Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων {Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ισχυρών -  

Ασθενών Ηλεκτρικών, Εξαερισµού, Ψύξης, Θέρµανσης, Φωτιστικών, Βόθρος κ.λ.π}  

� στις Μονώσεις ∆ώµατος ή Στέγης  

� για τυχόν απολύτως αναγκαίες επεµβάσεις απαιτείται η έγκριση της ∆/νσης Μουσείων.  

Ο κινητός εξοπλισµός του αναψυκτηρίου, που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος, όπως τραπεζοκαθίσµατα, ψυγεία-

βιτρίνες, φωτιστικά, δοχεία απορριµµάτων κλπ εντός του αναψυκτηρίου, θα γίνει σε συνεργασία & µετά από 

έγκριση της ∆/νσης Μουσείων {Θέση, Μέγεθος, Μορφή, Χρώµα, Υλικά κλπ} & µε επιβάρυνση του 

µισθωτή. Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισµάτων, όπως επίσης ψυγείων - 

βιτρινών & οµπρελών µε διαφηµιστικές αναγραφές.  

Ο µισθωτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία, συντήρηση, επισκευές φθορών των µονίµων εγκαταστάσεων 

του αναψυκτηρίου καθώς επίσης & των δικτύων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων {Ύδρευσης, 

Αποχέτευσης, Ηλεκτρικά Εξαερισµός, Ψύξη, Θέρµανση κλπ}. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην 

τήρηση των µέτρων & κανόνων ασφαλείας.  

Ο µισθωτής υποχρεούται επίσης στην τήρηση της καθαριότητας & των κανόνων υγιεινής στο χώρο εντός 

& εκτός κτιρίου {Χώρος Υγιεινής, Παρασκευαστήριο, Υλικά Καθαριότητας, ∆οχεία Απορριµµάτων, 

Έγκαιρη Αποµάκρυνση Απορριµµάτων κλπ}. Ιδιαίτερα στην συνεχή λειτουργία των τουαλετών θα 

φροντίζει για τον ανεφοδιασµό τους µε υλικά ατοµικής καθαριότητας {Χαρτί Υγείας, Υγρό Σαπούνι 

κλπ}. Είναι αυτονόητο ότι κατά την λειτουργία της επιχείρησης θα εφαρµόζονται απαρεγκλίτως οι 

οικείες διατάξεις περί ιδρύσεως & λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση - αποθήκευση υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή έχουν 

χρησιµοποιηθεί, σε εµφανή σηµεία του χώρου ή σε σηµεία που παρενοχλούν τη διέλευση των επισκεπτών. 

Επίσης ∆ΕΝ επιτρέπεται η χρήση - αποθήκευση υλικών που προκαλούν δυσοσµία & είναι επικίνδυνα για 

την δηµόσια υγεία ή επικίνδυνα προς ανάφλεξη κλπ. Γενικά στο χώρο αρµοδιότητάς του ο µισθωτής, είναι 

υπεύθυνος για την λήψη & την τήρηση των προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας & υγιεινής των 

επισκεπτών & του προσωπικού.  

Απαγορεύεται η ηχορύπανση, η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών αλλά επιτρέπεται µετά από 

συνεννόηση µε τη διεύθυνση η χαµηλή µουσική υπόκρουση οποιοδήποτε µέσου στο συγκεκριµένο 

χώρο.  

Απαγορεύεται ρητώς η αποµάκρυνση του πλειοδότη ή των πωλητών από το αναψυκτήριο για την 

προσέκλυση πελατών, όπως & η γενική κατά τρόπο φορτικό άσκηση του επαγγέλµατός τους. 

Απαγορεύεται αυστηρώς να διαλαλούν τα πωλούµενα είδη.  

Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφηµίσεων, πόστερς, φωτεινών επιγραφών κλπ στο αναψυκτήριο 

Επιβάλλεται η εντός του αναψυκτηρίου ανάρτηση πληροφοριών πινακίδων µικρού µεγέθους {όπως W.C., 

ΕΞΟ∆ΟΣ, ΕΧΙΤ, ΤΑΜΕΙΟ κλπ}καθώς & πινακίδες banner στο πεζοδρόµιο µε τη σήµανση ύπαρξης της 

επιχείρησης - σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης του Μουσείου.  
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Απαγορεύεται η διάθεση άλλων ειδών {Καρτών, Τουριστικών Αντικειµένων, Φίλµς, κλπ} & κάθε είδους 

που ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στον πίνακα των προς διάθεση ειδών.  

Απαγορεύεται η πρόσβαση & στάθµευση δικύκλων & παντός τροχοφόρου στον χώρο. 

Για κάθε παράνοµη διατάραξη από τρίτους ή αποβολή από το µίσθιο ο µισθωτής έχει εναντίον αυτού 

όλες της αγωγές του ∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ για την προστασία της νοµής & κατοχής έχοντας την 

υποχρέωση ταυτόχρονα & χωρίς να αµελεί να ειδοποιεί το ∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ για κάθε τέτοια 

ενέργεια εναντίον του.  

Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτού, όπως αυτές ορίζονται στις προαναφερόµενες 

παραγράφους που συνεπάγεται ζηµία στο ∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ο µισθωτής υποχρεούνται σε 

αποζηµίωση, το ποσό της οποίας ∆ΕΝ θα υπερβαίνει το 10% του µηνιαίου µισθώµατος & το οποίο θα 

βεβαιώνεται µε καταλογισµό & µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ του ∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

Επίσης θα εισπράττεται µε τη διαδικασία είσπραξης των ∆ηµοσίων Εσόδων.  

Ο µισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά, απεριόριστα & εις ολόκληρο έναντι του Νοµικού Προσώπου & 

των αρµόδιων αρχών του Κράτους για την τήρηση όλων των κανόνων & προδιαγραφών ασφαλείας 

καθώς & για την συνεχή συµµόρφωσή του στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί διακίνησης 

τροφίµων & ποτών. Περαιτέρω, έχει την αποκλειστική ευθύνη & υφίσταται µόνος του τις έννοµες 

συνέπειες σε περίπτωση ενδεχόµενης πρόκλησης βλάβης στην υγεία των επισκεπτών των χώρων, µε 

κάθε επιφύλαξη του Νοµικού Προσώπου, για την ανόρθωση κάθε ζηµίας που αυτή θα υποστεί.  

Ο µισθωτής δικαιούται να διαµορφώνει ελεύθερα τις τιµές των πωλουµένων ειδών - πλην αυτών που 

ευρίσκονται σε διατίµηση, αλλά το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη κρίση να 

συστήσει µειώσεις τιµών, σε περίπτωση καθορισµού καταχρηστικών τιµών ή αισχροκέρδειας, σε 

σύγκριση µε τις ισχύουσες στην ελεύθερη αγορά τιµές.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 
 

Το Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» ∆ΕΝ ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική 
κατάσταση του µισθίου της οποίας τεκµαίρεται ότι ο µισθωτής έλαβε γνώση & ότι θεωρεί αυτή ως 
ικανοποιητική & πληρούσα το σκοπό για τον οποίο µίσθωσε το ακίνητο. ∆εν ευθύνεται επίσης το Ν.Π.∆.∆  
για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου ούτε υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή ή 
µείωση του µισθώµατος ή στη λύση της µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόµενη στην ύπαρξη τυχόν 
οποιονδήποτε νοµικών ελαττωµάτων τούτου {µισθίου}. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή & το όριο του µισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες, γενικά δε, 
να διατηρεί αυτό σε καλή κατάσταση προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση του Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ». 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
 

Το µίσθιο προσφέρεται όπως έχει & βρίσκεται έτοιµο προς χρήση προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σαν 

«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης &  Αναψυχής» & µόνον, αποκλειστικά απαγορευµένης ρητά κάθε άλλης 

έστω & παρεµφερής δραστηριότητας, ενώ οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισµό, συντήρηση, τηλέφωνα & 

βελτίωση της όλης εγκατάστασης βαρύνουν τον µισθωτή καθώς επίσης θα κάνει & τις σχετικές ενέργειες για 

εξυπηρέτησή του από δίκτυα ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε & Ύδρευσης & λοιπά δίκτυα 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
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Σιωπηρή αναµίσθωση απαγορεύεται εντελώς οσοδήποτε χρόνο µετά τη λήξη της µίσθωσης & αν 

παραµείνει ο µισθωτής στο µίσθιο. Επίσης απαγορεύεται απολύτως & η ολική ή µερική υπεκµίσθωση 

καθώς & για οποιαδήποτε αιτία παραχώρηση του µισθίου σε τρίτους χωρίς την ρητή & έγγραφη 

έγκριση του Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ». 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
 

Το Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ, να λύσει 
µονοµερώς την παρούσα σύµβαση για λόγους που αφορούν τις ανάγκες του Μουσείου, κατόπιν έγκαιρης 
τρίµηνης προειδοποίησης που απευθύνεται προς τον Μισθωτή. Από την αιτία αυτή, το Νοµικό Πρόσωπο 
∆ΕΝ δικαιούται καµία αποζηµίωσης ενώ κάθε δικαίωµα ή απαίτηση τρίτου που τυχόν έχει συσταθεί από το 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ΕΝ µπορεί να αντιταχθεί κατά του Νοµικού Προσώπου.  
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε µήνα {ήτοι κάθε 1η του µήνα}. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
 

Ο Εκµισθωτής, σε περίπτωση παράβασης από τον µισθωτή οποιουδήποτε όρου του παρόντος καθώς & 

καθυστέρησης καταβολής ∆ύο {2} Μηνιαίων Μισθωµάτων, θα δύναται να καταγγείλει εγγράφως την 

µίσθωση & να απαιτήσει την καταβολή όλων των υπολειπόµενων µισθωµάτων του χρόνου της 

µίσθωσης, κατά τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής οικονοµίας. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης αυτής & της σύνταξης του συµφωνητικού µίσθωσης βαρύνουν 

εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη – µισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
 

Στον διαγωνισµό δεν δύναται να συµµετάσχουν οφειλέτες του Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» από 
την αυτή ή άλλη αιτία. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι έλαβαν πλήρη 
γνώση όλων των όρων αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο  
 

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες από 

την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσίων του Ν.Π.∆.∆., Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης 

Περιουσίας, ∆ιεύθυνση Νικοµηδείας µε Καραµπατζάκη & στο τηλέφωνο 2421091192. 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στην είσοδο του Κτιρίου  

«Μεταξουργείου» Ν. Ιωνίας δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, ενώ 

περίληψη αυτής, θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου,  θα κατακυρώσει το πρακτικό της δηµοπρασίας. 

                                                            ΒΟΛΟΣ 27/02/2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

 ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ» 
 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


