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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»
Διακυρήσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την Εκμίσθωση Δημοτικών Χώρων για την

Τοποθέτηση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων, Κρύων - Ζεστών Ροφημάτων, Νερών &

Αναψυκτικών στο Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

των N. 3463/2006 & Ν. 3852/2010 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν &

συμπληρώθηκαν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981) «περί

καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας & των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση

πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων». Η ανωτέρω δημοπρασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί, 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 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, {προθεσμία δέκα {10}

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

που ορίστηκε σύμφωνα με τον αρ. απόφασης 011/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ & 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 Παρασκευή 16

Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 12:00μμ, με του ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι Εκμισθώμενοι Χώροι είναι οι παράκατω :
1} Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων Νεάπολης                 2} Αθλητικό Κέντρο «Κάραγατς»
3} Εκθεσιακό Κέντρο                                                     4} Κλειστό Γυμναστήριο Βόλου {Ε.Α.Κ}
5} Αθλητικό Κέντρο «Όλγα Βασδέκη»                         6} Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας Βόλου
7} Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Βόλου 8} Κτίριο «Μεταξουργείου»
9} Δημοτική Σχολή Χορού                                           10} Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής
11} Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο»              12} Δημοτικό Ωδείο Βόλου
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ΑΡΘΡΟ 3ο

Το πλήθος των μηχανών θα ορίζεται & θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες σε χώρους του

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου, καθ' υπόδειξη των αρμοδίων του Ν.Π ή εκτιμήσεων του

πλειοδότη & κοινής γραπτής συμφωνίας. Ο Πλειοδότης, διατηρεί τη δυνατότητα να αποσύρει αυτόματους

πωλητές κατόπιν πρότερης συνεννοήσεως με την υπηρεσία του Νομικού Προσώπου & όταν & εφόσον

διαπιστωθεί ότι οι καταναλώσεις είναι κατώτερες των συμφωνηθέντων για την εύρυθμη & υγιεινή λειτουργία

των αυτομάτων πωλητών.

Τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία 220-230V & να παρέχουν:

1} Οι αυτόματοι πωλητές ζεστών & κρύων ροφημάτων τουλάχιστον τα κάτωθι ροφήματα:

 ΖΕΣΤΑ: Στιγμιαίος καφές, Εσπρέσσο, Καπουτσίνο, Φίλτρου, Μοκατσίνο, Σοκολάτα &Τσάι.

 ΚΡΥΑ: Φραπέ, Καπουτσίνο Φρέντο, Μοκατσίνο, Σοκολάτα & Τσάι.

2} Οι αυτόματοι πωλητές τροφίμων, νερών & αναψυκτικών τουλάχιστον τα κάτωθι προϊόντα:

 Τοστ {Ζαμπόν – Τυρί},

 Σάντουιτς {Γαλοπούλα, Τυρί Ντομάτα, Μαγιονέζα}

 Τυποποιημένα σνάκ {ενδεικτικά} σοκολάτες, μπισκότα, πατατάκια, κράκερ, μπάρες δημητριακών -

φρούτων σε τυποποιημένες συσκευασίες εμπορίου &

 Νερά εμφιαλωμένα σε τυποποιημένη συσκευασία του ½ λίτρου & αναψυκτικά τυποποιημένα σε

μεταλλικό κουτί των 330 ml.

3} Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός κλπ).

4} Ο μισθωτής δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO9001 & σύστημα

διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας των τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου

ΕΛΟΤ 1416 & τη με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά & με τις απαιτήσεις της

ισχύουσας νομοθεσίας καθώς & άδεια λειτουργίας καταστήματος για αυτόματους πωλητές.

5} Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις

προδιαγραφές του αρ.48 της Υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/83 & που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση

της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων.

6} Σε περίπτωση που υπαιτιότητα του πλειοδότη για μη τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών της

παραπάνω υγειονομικής διάταξης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγω δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση αδείας

των μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη

& εγγυητή αυτού.

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ:
 Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα.

 Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα.

 Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

 Φωτισμό.

 Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία & αντιπληξιακό σύστημα.
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 Ευκολο χειρισμό

 Επιστροφή ρέστων & επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη παράδοσης προιόντος (ιστορικό

πωλήσεων).

 Με κερματοδέκτη

 Με πολλαπλό σύστημα κλειδώματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για Δύο {2} Έτη, αρχίζει δε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

μίσθωσης των χώρων & λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσης της διετίας. Απαγορεύεται απόλυτα

η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς & υπεκμίσθωση των χώρων που θα μισθωθούν για την τοποθέτηση των

αυτόματων πωλητών από τον μισθωτή, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη

συνεταίρου χωρίς τη ρητή & έγγραφη συγκατάθεση του Νομικού Προσώπου, η οποία μπορεί να δοθεί με

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» & με την προϋπόθεση ότι ο συνεταίρος θα

παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης {εκτός της προσκομιδής εγγυητικής επιστολής & εγγυητή}

& θα υπογράψει ως αλληλόχρεος & σ’ ολόκληρο οφειλέτης. Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή & μεταβίβαση

της μισθωτικής σχέσης σε άλλον, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις & πάντα κατά την απόλυτη

κρίση & μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου & εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της

παρούσας διακήρυξης, υπεισερχομένου του νέου μισθωτή στην μισθωτική σχέση για το υπόλοιπο της αρχικής

μίσθωσης. ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο & η τοποθέτηση των αυτόματων

πωλητών, πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς & η παραμονή αυτού μετά τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος το ποσό των Τριακοσίων Ευρώ {300,00€} το

Έτος στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες νερού & ηλεκτρικού ρεύματος. Σε καμία περίπτωση όμως

δεν θα πρέπει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος {KWh} & νερού {m3} ανά μηχάνημα να υπερβαίνει τα

Τριάντα Ευρώ {30,00€} ευρώ πλέον ΦΠΑ μηνιαίως. Το Νομικό Πρόσωπο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να

ελέγχει την κατανάλωση των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε

επόμενη προσφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των Είκοσι Ευρώ {20,00€} από την αμέσως

προηγούμενη προσφορά. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον επίσημο

τιμάριθμο {πληθωρισμό} του προηγούμενου δωδεκάμηνου, όπως καθορίζεται από τη Στατιστική

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το Ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί από το μισθωτή με την

υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης στην Ταμειακή Υπηρεσία του «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

απ’ όπου θα λάβει Γραμμάτιο Είσπραξης, που θα αποτελεί & το αποδεικτικό μέσο πληρωμής ή σε

τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει το Νομικό Πρόσωπο. Επίσης ο μισθωτής επιβαρύνεται με το

σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου {3,6%} ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο. Σε

περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής του Συμφωνητικού Μίσθωσης & καταβολή του ανωτέρου ποσού από

τον μισθωτή, το Νομικό Πρόσωπο δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης & να ενεργήσει σε

βάρος αυτού & του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα

διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας.
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ΑΡΘΡΟ 6ο

Όλες οι δαπάνες διαμόρφωσης & εξοπλισμού του μισθίου βαρύνουν τον πλειοδότη - μισθωτή. Ο μισθωτής

υποχρεούται να τροφοδοτεί κανονικά & συνεχώς τους αυτόματους πωλητές με τα απαιτούμενα υλικά, ώστε

αυτοί να βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας. Επίσης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη συντήρηση

– παροχή ανταλλακτικών & service των μηχανημάτων με εξειδικευμένο συνεργείο, είτε κατόπιν τακτικών

ελέγχων συντηρήσεως είτε κατόπιν ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο. Δεσμεύεται για την επιδιόρθωση

κάθε βλάβης εντός 24 ωρών από την διαπίστωση της & την αναφορά της προς τον πλειοδότη. Σε ειδικές

περιπτώσεις όπου η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτόπου στο δημοτικό χώρο, αλλά είναι αναγκαία η

μεταφορά της μηχανής στις εγκαταστάσεις του πλειοδότη, προβλέπεται η άμεση αντικατάσταση της

ελαττωματικής με νέα. Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργιοι ή σε πολύ καλή

κατάσταση & λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας, υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του

μισθωτή, στους προβλεπόμενους από την εθνική νομοθεσία καθαρισμούς – απολύμανση & τα προσφερόμενα

τρόφιμα ή ποτά θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών & των εκάστοτε ισχυουσών

Υγειονομικών & Αγορανομικών διατάξεων για τα τρόφιμα. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους

προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον

εκμισθωτή καμία απολύτως επισκευή, ούτε βελτίωση, προσθήκη κ.λ.π., στο μίσθιο, ούτε προ άλλα ούτε &

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ασφαλίσει με τα δικά του έξοδα τα μηχανήματα & να τα διατηρεί

ασφαλισμένα κατά των κινδύνων πυρκαγιάς, σ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, για ποσό εύλογο που θα

ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν

από την έναρξη της διαδικασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από

τον πρώτο στους ακόλουθους & βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε Δέκα {10} ημέρες από την κοινοποίηση της Έγκρισης της

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς

Ελλάδος, περί έγκρισης του αποτελέσματος, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη &

υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του «Δ.Ο.Ε.Α.Π. –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού &

του εγγυητή του, & ενέχονται & οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από

την προηγούμενη όμοια.

ΑΡΘΡΟ 11ο
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Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί, από της κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη

της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο μισθωτής υποχρεούται, διαρκούσης της μισθώσεως, να διατηρεί τους αυτόματους πωλητές σε καλή

κατάσταση, να κάνει τις αναγκαίες επισκευές & να επανορθώνει τις ζημίες & βλάβες ως & τις φθορές από

την συνήθη χρήση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει το χώρο στον εκμισθωτή μόλις λήξει η μίσθωση στην κατάσταση που το

παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στον τόπο της δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος
με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενος των σχετικών
ενστάσεων της εγγύησης. Οι αφερέγγυοι εγγυητές αποκλείονται.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Νομικό Πρόσωπο ΔΕΝ ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την πραγματική κατάσταση στην οποία

βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε

δουλείας επί του μισθίου, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται εντεύθεν σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος,

ούτε στη λύση της μίσθωσης. Επίσης το Νομικό Πρόσωπο ΔΕΝ ευθύνεται για τη μη χορήγηση στο μισθωτή

οιασδήποτε άδειας από τα αρμόδια όργανα καθώς & σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, ο

μισθωτής ΔΕΝ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, όσο διαρκεί η σύμβαση

μισθώσεως. Σε περίπτωση λύσεως της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας του μισθωτή υποχρεούται αυτός να

πληρώσει στον εκμισθωτή όλα τα από της λύσεως αυτής μέχρι της λήξεως της εκμισθώσεως μη

δεδουλευμένα μισθώματα, είτε λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας, είτε λόγω αποζημιώσεως & ασχέτως

αν ο μισθωτής ενώ δύναται να το χρησιμοποιήσει δεν θα το χρησιμοποιήσει, του μισθωτή παραιτουμένου

προς τούτο οιασδήποτε ενστάσεως & αγωγής. Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος & η παράβαση

οιουδήποτε όρου της παρούσας υπό του μισθωτή, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, επάγεται τη λύση

της μισθώσεως & την έξωση αυτού καθώς & την διεκδίκηση όλων των τυχόν αξιώσεων του Νομικού

Προσώπου. Οι υποχρεώσεις του πλειοδότη μισθωτή & του εγγυητή του, αλληλεγγύως & σ’ ολόκληρο,

αρχίζουν από της υπογραφής των πρακτικών της Δημοπρασίας. Το φερέγγυο των πλειοδοτών & εγγυητών

είναι της απολύτου κρίσεως της διενεργούσης την δημοπρασία Επιτροπής, η οποία δικαιούται να ζητήσει &

πρόσθετη ασφάλεια εμπράγματο & μη κατά την κρίσιν της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απαγορεύεται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η τοποθέτηση στο μίσθιο, αντικειμένων ξένων
προς τη συνήθη χρήση.
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ΑΡΘΡΟ 18ο

Είναι απαραίτητη η ευπρεπής εμφάνιση & η καλή συμπεριφορά του μισθωτή & του υπαλληλικού
προσωπικού του προς τους πελάτες των μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Νομικού Προσώπου, για την
εξακρίβωση της τήρησης των όρων της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π., βαρύνουν το
μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειάς

της, με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά,:

1} Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς & του εγγυητή.

2} Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

3} Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας & μετά από

νόμιμη έγκριση τη σύμβαση μισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως & σ’ ολόκληρο υπεύθυνος

μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενος του

ευεργετήματος της διαιρέσεως & διζήσεως.

4} Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου

κατώτερης προσφοράς, υπολογιζόμενου τούτου, για ένα (1) έτος της μίσθωσης, η οποία μετά τη λήξη της

δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη, που θα παραμείνει

στην υπηρεσία του Δήμου μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε & θα αντικατασταθεί, κατά την

υπογραφή της συμβάσεως με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος ή

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του μισθώματος που θα

επιτευχθεί, υπολογιζόμενου για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης (διετία).

5} Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος. Το αυτό ισχύει &

για τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία.

6} Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου περί μη οφειλής. Το αυτό ισχύει & για

τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία.

7} Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας {Δ.Ο.Υ} {Φορολογική Ενημερότητα}, για

χρέη προς το Δημόσιο του συμμετέχοντος καθώς & του εγγυητή.

8} Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 {Περιουσιακών Στοιχείων} του εγγυητή & υπεύθυνη

δήλωση αυτού ότι δεν υπάρχει μεταβολή τους.

9} Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει

ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε

περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης του Ποινικού Μητρώου, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη

δήλωση όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά του στοιχεία & ο τόπος γέννησής του,
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με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια

Εισαγγελία του τόπου γέννησής του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου.

10} Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων &

ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση & επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη

διαδικασία.

11} Ασφαλιστική Ενημερότητα του συμμετέχοντος καθώς & του εγγυητή.

12} Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης & ότι τους

αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται:

1} οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης.

2} Κατόπιν Αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου όταν:

 Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας &

 Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης & ο εγγυητής του, αρνούνται να

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης & επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής, επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αποφάσεως, δεν

προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη & υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση β, η

δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη & του εγγυητή του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

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

την Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης

Περιουσίας, Διεύθυνση 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 Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,  θα κατακυρώσει το πρακτικό της δημοπρασίας.

ΒΟΛΟΣ 30/11/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


