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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ηµόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε προφορικές προσφορές για την εκµίσθωση του
κυλικείου του Νέου ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεµαΐδα που βρίσκεται στην περιοχή
Αγροκήπιο. Ο χώρος εγκατάστασης του κυλικείου αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κυλικείου
εµβαδού 11,5 τ.µ µε αποθήκη.

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Π.∆. 242/1996 στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για τις εκµισθώσεις, µισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές κ.λ.π. των ακινήτων και κινητών
πραγµάτων της N.Α.

2.

Την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υγειονοµική ∆ιάταξη

3.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-10) άρθρο 176 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής
όπως ισχύει

4.

Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/ Α7 11-4-2012), µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του
Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής επιτροπής

5.

το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ A’ 107/30.05.1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

6.

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»

7.

Την Απόφαση 1909/16 ( Α∆Α : 7Θ∆Τ7ΛΨ-ΓΧΒ) Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πλειοδοτικού
διαγωνισµού.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε προφορικές προσφορές για την εκµίσθωση του
κυλικείου του Νέου ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεµαΐδα που βρίσκεται στην περιοχή
Αγροκήπιο. Ο χώρος εγκατάστασης του κυλικείου αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κυλικείου
εµβαδού 11,5 τ.µ µε αποθήκη.
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης είναι τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε το άρθρο
21του Π.∆ 242/95 αρχοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η διαδικασία θα διεξαχθεί
ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης. Η
ηµεροµηνία και η ώρα της προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γνωστοποιηθεί εγγράφως και
έγκαιρα στους συµµετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα εκµετάλλευσης Κυλικείου ή Καφετέριας ή συναφούς δραστηριότητας που εδρεύουν στην Ελλάδα και
δεν έχουν αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε σχετικές αποφάσεις του
αρµόδιου Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της Προσφοράς
θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και να περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης.
Υποβάλλεται δε στην κάτωθι διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 20)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 50131, ΚΟΖΑΝΗ
Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:
1.1

Τα στοιχεία του αποστολέα:
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΚ, ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX.

1.2

Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 20)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 50131, ΚΟΖΑΝΗ

1.3

Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α»

1.4

Την ένδειξη:
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 27/16
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∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσηµες µεταφράσεις γίνονται
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συµβολαιογράφους, πιστοποιηµένους από τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
(2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυµα που είναι
εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ή να κατατεθεί γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσo µε το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα (ήτοι 300 ευρώ) ως
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η εγγυητική συµµετοχής επιστρέφεται εντός πέντε (5) ηµερών
από το πέρας του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες που δεν πλειοδότησαν και στον πλειοδότη κατά
την υπογραφή της σύµβασης όπου και αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
(3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική τους ιδιότητα.
(4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, και δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
(5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
(6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της υποβολής του φακέλου προσφοράς, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
(7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της υποβολής του φακέλου προσφοράς είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σε αυτό.
(9) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο.
Ειδικότερα για νοµικά πρόσωπα:
Όλα τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους
νόµιµους εκπροσώπους του.
Οι εκπρόσωποι των εταιριών που συµµετέχουν, πρέπει να καταθέσουν σχετικό πιστοποιητικό
εξουσιοδότησής τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού.
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Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη
συµπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό
διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συµπληρωθούν
από το συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, ∆ηµοκρατίας 27
Κοζάνη, γραφείο 25, έως και την 21/11/2016
και ώρα 10:00 π.µ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε 2 στάδια:
 ΣΤΑ∆ΙΟ 1Ο – Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής από την
αρµόδια επιτροπή διενέργειας. Σε αυτό το στάδιο αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
και εξετάζονται όσον αφορά την πληρότητά τους. Οι
συµµετέχοντες των οποίων οι φάκελοι είναι πλήρεις προκρίνονται στο 2ο στάδιο της διαδικασίας.
 ΣΤΑ∆ΙΟ 2Ο – Ανοιχτή προφορική διαπραγµάτευση επί της ορισθείσας τιµής εκκίνησης ενώπιον
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Σε αυτό το στάδιο διεξάγεται
προφορική διαδικασία διαπραγµάτευσης έως ότου προκύψει ο τελικός πλειοδότης. Η εν λόγω
διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ , κατόπιν έγκαιρης
ειδοποίησης των συµµετεχόντων.
Τιµή εκκινήσεως του µισθώµατος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) µηνιαίως,
αναπροσαρµοζόµενο κάθε έτος σε ποσοστό ίσο µε 2% επί του µισθώµατος του προηγούµενου
έτους.
Κάθε νέα προσφορά πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από την
προηγούµενη.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση αυτή µεταφέρεται
διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Οικονοµική Επιτροπή πριν την
διαδικασία της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης, στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) και σε µία τοπική εφηµερίδα, τα έξοδα
της οποίας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και

διεξάγεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του
διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί
τούτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνον υπό των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την
διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού.
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, γνωστοποιείται αυτό εγγράφως στον τελευταίο πλειοδότη, και
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης, αυτός οφείλει να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, η οποία καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο. Εάν ο πλειοδότης δεν
προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης εντός της παραπάνω προθεσµίας (15 ηµερών) τότε κηρύσσεται
έκπτωτος από την επιτροπή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και η κατατεθειµένη εγγύηση
συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ δηµοσίου.
Αντί για την επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την
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υπογραφή του µισθωτηρίου εγγράφου, εάν θέλει µε την τιµή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή
παραµένουν αναλλοίωτα τα δικαιώµατα της Οικονοµικής επιτροπής κατά του τελευταίου πλειοδότη.
Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% επί του επιτευχθέντος ετήσιου µισθώµατος, για την
εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του
µισθώµατος όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Ελάχιστο µηνιαίο όριο του µισθώµατος που αποτελεί και εκκίνηση του διαγωνισµού ορίζεται το ποσό
των διακοσίων ευρώ (300,00) €.
Προσφορές που ορίζουν χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα από το προαναφερόµενο, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση της µισθώσεως και εις το
εξής.
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στην ∆/νση Οικονοµικού της Π.Ε.
Κοζάνης, στον ειδικό για τον σκοπό αυτό λογαριασµό. Τυχόν µη καταβολή του µισθώµατος, ή µη τήρηση
των αγορανοµικών και υγειονοµικών διατάξεων που ισχύουν ή η διακοπή της µίσθωσης πριν τη λήξη
της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο, υπαιτιότητα του µισθωτή, θα συνεπάγεται την επιβολή προστίµου
εις βάρος του και είναι δυνατόν να προκαλέσουν την έκπτωσή του, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Η εγγυητική επιστολή στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Π.∆.Μ
Κάθε από οποιαδήποτε αιτία οφειλή του µισθωτή προς την Π.∆.Μ θα εισπράττεται βάσει των
διατάξεων του Νόµου περί δηµοσίων εσόδων ή κάθε άλλης νόµιµης διαδικασίας.
II. ΜΙΣΘΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Ο προκηρυσσόµενος διαγωνισµός θα διεξαχθεί προκειµένου να εκµισθωθεί το κυλικείο, εντός του
Νέου ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης στη περιοχή Αγροκήπιο Πτολεµαΐδας.
2. Το µίσθιο πρόκειται να λειτουργήσει ως Κυλικείο, απαγορευοµένης ρητώς της εκ µέρους του µισθωτή
αλλαγής χρήσεως του µισθίου.
3. Το µίσθιο θα παραδοθεί στον µέλλοντα µισθωτή, µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ύδρευσης –
ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
4. Τα πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν το Κυλικείο, βαραίνουν αποκλειστικά και µόνο τον εκµισθωτή,
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του µισθωτή, όπως το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό, τα δηµοτικά τέλη,
τα τέλη φωτισµού και γενικά κάθε δηµόσιο, ή δηµοτικό τέλος ή φόρος που αφορά το µίσθιο.
5. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου και εν γένει το µίσθιο σε καλή
κατάσταση, υποχρεούµενος στις αναγκαίες επισκευές και να προστατεύει αυτό κατά κάθε
καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. ∆εν δύναται, όµως, να επιφέρει αλλοιώσεις στο
µίσθιο, χωρίς την άδεια της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ , ούτε να ενεργήσει σε αυτό
µεταρρυθµίσεις ή να το χρησιµοποιήσει για σκοπό διάφορο από τον συµφωνηθέντα.
6. Η τυχόν ανακαίνιση του µισθίου γίνεται µε δαπάνες αποκλειστικά του µισθωτή µετά από έγκριση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ, ο οποίος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για τις δαπάνες αυτές
κατά τη λήξη της µίσθωσης ή τη λύση αυτής µε οποιοδήποτε τρόπο. Οι πάσης φύσεως επεµβάσεις και
τεχνικές εργασίες ανακαίνισης του µισθίου θα γίνουν µε ευθύνη του µισθωτή µετά από έγκριση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ , µε τις σχετικές άδειες της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και των άλλων
αρµόδιων Υπηρεσιών.
III. ΈΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ

Ο πλειοδότης και µέλλων µισθωτής υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των σχετικών
πολεοδοµικών και όποιων άλλων απαραίτητων αδειών για την λειτουργία του µισθίου από τους αρµόδιους
φορείς, καθιστάµενος αυτός και µόνο υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής για κάθε παράβαση ή παράλειψη της
κείµενης νοµοθεσίας και των υγειονοµικών κανονισµών.
Οφείλει επίσης να ενηµερώνει για κάθε του ενέργεια που αφορά το προαναφερόµενο ζήτηµα,
εγγράφως τις αρµόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης. Σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν καταστεί δυνατή,
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η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τους αρµόδιους φορείς, εντός του χρονικού διαστήµατος
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη της µισθωτικής σχέσης, η µισθωτική σύµβαση λύεται αζηµίως για
την Π.Ε. Κοζάνης.
IV. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το τέλος χαρτοσήµου θα βαρύνει αποκλειστικά το µισθωτή.
2. Απαγορεύεται ρητώς η ολική ή µερική υπεκµίσθωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης
του κυλικείου σε τρίτο πρόσωπο.
3. Μετά την λύση της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται για την ολοσχερή εξόφληση του µισθώµατος
και την εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της διακήρυξης, καθώς και στην παράδοση του
µισθίου σε καλή κατάσταση.
4. Με τη λήξη του συµβατικού χρόνου ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του
µισθίου στον µισθωτή, χωρίς καµία άλλη όχληση και χωρίς καµία απαίτηση του µισθωτή.
5. Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί µε δικά του έξοδα στον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λειτουργία
του κυλικείου προς διατήρηση των πωλούµενων ειδών, απαγορευµένης όµως της εγκατάστασης
ψησταριάς. Όλος ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν από τον µισθωτή ανήκουν
κατά την κυριότητα και χρήση στον ίδιο, µέχρι της λύσης της µίσθωσης.
6. Ο κάθε ενδιαφερόµενος που δύναται να συµµετέχει στο διαγωνισµό µπορεί να ζητήσει διευκρινιστικές
πληροφορίες σχετικά µε το χώρο του κυλικείου από το τµήµα προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
1. Τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα διατίθενται σε τιµές εύλογες και πάντως, σε

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες αγορανοµικές και υγειονοµικές διατάξεις. Ειδικότερα τυχόν
διάθεση προϊόντων παρελθούσας ηµεροµηνίας λήξεως, θα συνιστά, εκτός των άλλων, και λόγω λύσης της
µισθωτικής σχέσης.
Ειδικότερα, οφείλει να τηρεί µε απόλυτη σχολαστικότητα τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται
γενικώς. Επίσης οφείλει να διατηρεί καθαρό τον ευρύτερο χώρο του κυλικείου, από τα συναφή είδη
αυτού.
Η λειτουργία του Κυλικείου ορίζεται καθηµερινά από ώρα 7 π. µ. µέχρι ώρα 15:00 µ.µ. εκτός Σαββάτου
και Κυριακής, εκτός ειδικής περίπτωσης.
Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση
και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, µε τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται µε
τη σύµβαση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση προς την Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Οφείλει να τηρεί τον εσωτερικό Κανονισµό της Π.Ε. Κοζάνης και τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών οργάνων
της.
Υποχρεούται να παρέχει στους αρµόδιους προς τούτο, υπαλλήλους της Π.Ε. Κοζάνης, κατά περίπτωση
αρµόδιας Αρχής τη δυνατότητα να εισέρχονται στον µίσθιο χώρο, προκειµένου να διενεργούν ελέγχους
καλής λειτουργίας (υγειονοµικούς και βακτηριολογικούς) του κυλικείου και των εγκαταστάσεών του,
καθώς και των προσφερόµενων προϊόντων, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του µισθωτή.
Οφείλει να τηρεί τους κανονισµούς πυρασφάλειας, πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων, την εργατική και
φορολογική νοµοθεσία.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του Κυλικείου. Το
προσωπικό αυτό, πρέπει να διαθέτει εµπειρία κατάλληλη, ώστε να µη προκύψει οποιοδήποτε πρόβληµα ή
κώλυµα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του και βεβαίως να µην υπάρχουν σε βάρος του δικαστικές
εκκρεµότητες ή τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. (καταδικαστικές)
Το εν λόγω προσωπικό, είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας και υγιεινής και
βεβαίως να είναι το ίδιο υγιές, και αυτό πρέπει να προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας
κ.λ.π), τα οποία οφείλει ο µισθωτής να τηρεί και να είναι στη διάθεση της Π.Ε. Κοζάνης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δικαιούται να ζητήσει εξέταση ή και εµβολιασµό του εν λόγω
προσωπικού από γιατρούς της επιλογής της, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο από τα αρµόδια όργανά του.
Εφόσον εργαζόµενος αρνηθεί να υποβληθεί σε εξέταση ή εµβολιασµό κατά τα ανωτέρω, αποµακρύνεται
από τους χώρους της Π.Ε. Κοζάνης, συµπεριλαµβανοµένου, βεβαίως, και του χώρου εργασίας του
(Κυλικείο),χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι, τυχόν, οικονοµικές συνέπειες αυτής της αποµάκρυνσης
6

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
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(αποζηµίωση λόγω λύσης της εργασιακής σχέσης κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη του
(µισθωτή).
Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να εργάζεται νόµιµα (από άποψη ασφάλισης, άδειας παραµονής και
εργασίας, προκειµένου για αλλοδαπούς κ.λ.π.) Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δικαιούται να ζητεί και
να ελέγχει τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα. Οι τυχόν, αλλοδαποί εργαζόµενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να βρίσκονται νόµιµα στη χώρα.
Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για τον εκµισθούµενο χώρο εργασίας (κυλικείο), ο οποίος
και θα τον εκπροσωπεί.
Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον µισθωτή να αποµακρύνει από την εργασία όποιο,
τυχόν, εργαζόµενο δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας της Π.Ε. Κοζάνης και τις οδηγίες των αρµόδιων
οργάνων του. Οι τυχόν, οικονοµικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της αποµάκρυνσης, βαρύνουν αποκλειστικά
τον µισθωτή.
Ο µισθωτής οφείλει να φροντίσει, ώστε οι εργαζόµενοι στο χώρο του Κυλικείου (υπάλληλοί του) να
αναλάβουν εγγράφως την ευθύνη ότι δεν θα ανακοινώσουν σε οποιονδήποτε οτιδήποτε περιέλθει σε
γνώση τους, λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησής τους, σε σχέση µε τη Π.Ε. Κοζάνης και τους
υπαλλήλους της. Η υποχρέωση πρέπει να διατηρείται και µετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης ή τη
λήξη της µισθωτικής σχέσης µεταξύ της Π.Ε. Κοζάνης και του µισθωτή.
Ο µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Ο µισθωτής (εργοδότης για τους σε
αυτόν εργαζόµενους) βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του ΙΚΑ και των λοιπών ταµείων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, αυτοί δε δεν συνδέονται µε καµία σχέση µε την Π.Ε. Κοζάνης.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση υποχρεούµενος στις αναγκαίες
επισκευές, δεν δύναται όµως να επιφέρει αλλοιώσεις στο µίσθιο χωρίς την άδεια της Π.Ε. Κοζάνης
ούτε να ενεργήσει σε αυτό µεταρρυθµίσεις, ή να χρησιµοποιήσει αυτό για σκοπό διαφορετικό του
συµφωνηθέντος.
Ο µισθωτής υποχρεούται µετά την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο αµέσως και απροφασίστως,
διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά τη νόµιµη διαδικασία.
Η µίσθωση θα ρυθµίζεται από τους παραπάνω όρους, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής και τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας.

Ο
Περιφερειάρχης
∆υτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΕΙ∆ΟΣ
Στιγµιαίος -καφές 200 ml
Στιγµιαίος καφές 200 ml µε γάλα
Φραπέ 200 ml
Φραπέ 200 ml µε γάλα
Καφές Ελληνικός 70 ml
Καφές Ελληνικός διπλός 120 ml
Καφές Γαλλικός 200 ml
Καφές Γαλλικός 200 ml µε γάλα
Καφές Espresso 70ml (µε επαγγελµατική µηχανή - όχι στιγµιαίος)
Καφές Espresso διπλός 120ml (µε επαγγελµατική µηχανή - όχι στιγµιαίος)
Καφές Καπουτσίνο (µε επαγγελµατική µηχανή - όχι στιγµιαίος) µε αφρόγαλα ή κρέµα
200 ml
Σοκολάτα (κακάο) 200 ml
Σοκολάτα (κακάο) 200 ml µε γάλα
Τσάι 200 ml
Σάντουιτς (ψωµάκι 80 γραµ. ηµίσκληρο τυρί 60 γραµ.)
Σάντουιτς (ψωµάκι 80 γραµ. Ζαµπόν 60 γραµ)
Σάντουιτς ανάµικτο (ψωµάκι 80 γραµ. περιεχ. 30 γραµ. ηµίσκληρο τυρί και 30 γραµ.
ζαµπόν)
Σάντουιτς (ψωµάκι 80 γραµ.) λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης 70 γρ.)
Τοστ (ψωµάκι 70 γραµ. - ηµίσκληρο τυρί 60 γραµ.)
Τοστ (ψωµάκι 70 γραµ. - ζαµπόν 60 γραµ)
Φρέσκο Κρουασάν µε µαρµελάδα 140 -150 γραµ.
Φρέσκο Κρουασάν µε πραλίνα 140 - 150 γραµ.
Τυρόπιτα σφολιάτα 110 - 120 γραµ. ψηµένη
Τυρόπιτα χωριάτικη 135 - 140 γραµ. ψηµένη
Κιχί (τυρί – σπανάκι – κρέµα) 110 - 120 γραµ. ψηµένο
Κουλούρι µε σουσάµι
Νερό εµφιαλωµένο (1+1/2 λίτρο)
Νερό εµφιαλωµένο (1/2 λίτρο)
Αναψυκτικό αεριούχο Κόκα Κόλα, Πέπσι (κουτί 330ml)
Αναψυκτικό αεριούχο Πορτοκαλάδα (κουτί 330ml)
Αναψυκτικό αεριούχο Λεµονάδα (κουτί 330 ml)
Αναψυκτικό αεριούχο Σπράϊτ (κουτί 330 ml)
Αναψυκτικό παγωµένο τσάι LIPTON κτλ (κουτί 330ml)
Φυσικοί Χυµοί 0.33L (όλων των τύπων χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά)
Φυσικοί Χυµοί 0.25L (όλων των τύπων χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά)
Χυµοί τύπου Νέκταρ 0.33 L
Χυµοί τύπου Νέκταρ 0.25L
Γάλα κακάο 450-500 ml Φρέσκο
Γάλα κακάο 320 ml Φρέσκο
Γάλα Άσπρο 1/2 λίτρου Φρέσκο
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ΑΡΧΙΚΗ
ΤΙΜΗ
1,20
1,20
1,20
1,20
1,00
1,50
1,20
1,20
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,50
1,50
1,20
1,00
1,30
1,00
0,80

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός T.K., τηλ, fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆\ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .............................. ευρώ.......................................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των δρχ. ................................. υπέρ της Εταιρείας ............................................................ δ/νση
........................................................................... δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
................................ για την προµήθεια ......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
....................διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. (Προσοχή ο χρόνος µετράει από την εποµένη του διαγωνισµού)).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός T.K.τηλ, fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς
∆\ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’
εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στιγµιαίος Καφές
Καφές Ελληνικός
Γαλλικός Καφές
Καφές Espresso
Καφές Καπουτσίνο
Σοκολάτα
Τσάι
Ζαµπόν
Τυρί
Κρουασάν
Τυρόπιτες
Νερό εµφιαλωµένο
Αναψυκτικό αεριούχο Κόκα Κόλα , Πέπσι κουτί 330 ml
Αναψυκτικό αεριούχο Πορτοκαλάδα κουτί 330 ml
Αναψυκτικό αεριούχο Λεµονάδα κουτί 330 ml
Αναψυκτικό αεριούχο Σπράιτ κουτί 330 ml
Αναψυκτικό παγωµένο τσάι LIPTON κτλ (κουτί 330ml)
Φυσικοί Χυµοί 0.33L
(όλων των τύπων χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά)
Φυσικοί Χυµοί 0.25L
(όλων των τύπων χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά)
Χυµοί τύπου Νέκταρ 0.33 L
Χυµοί τύπου Νέκταρ 0.25L
Γάλα κακάο 450-500 ml Φρέσκο
Γάλα κακάο 320 ml Φρέσκο
Γάλα Άσπρο 1/2 λίτρου Φρέσκο
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