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Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΣΗ,
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΦΑΓΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΜΤΚΟΝΟΤ
Ω ΚΑΣΩΘΙ:
Άπθπο 1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ
Η κίζζσζε πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ησλ Γεκνηηθψλ
θαγείσλ Μπθφλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζθαγεηνηερληθνχ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ,
ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο ησλ δψσλ, ηνπ απνηεθξσηηθνχ θιηβάλνπ θιπ ρψξσλ,ηνπ
Γήκνπ Μπθφλνπ ζηε Θέζε «ΦΣΔΛΙΑ».
Άπθπο 2: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ
Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθαγείν, δει. απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε ζθαγή
δψσλ, αηγνπξνβάησλ, βννεηδψλ, ρνηξηλψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αδεηνδφηεζε
απαγνξεπκέλεο ξεηά, κε επζχλε ηνπ κηζζσηή, θάζε άιιεο ρξήζεο.
Άπθπο 3: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Η πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία είλαη αλνηθηή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη θαινχκε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ απφ 15 Αππιλίος 2016 έωρ 04 Μαΐος
2016 (λήξη κατάθεσηρ των πποσυοπών), ενώπιον τηρ επιτποπήρ τος άπθπος 1
τος Π.Γ. 270/81. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε
δηαθήξπμε ψξαο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ζπλερψο λα θαηαηίζεληαη πξνζθνξέο. Γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε
απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηε
δεκνπξαζία. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ’ απινχ ράξηνπ. Οη
πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ, αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο
κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο,
πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ
πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Μεηά ηε ιήμε ηεο
δεκνπξαζίαο, ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη απφ ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ.
Άπθπο 4: ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΡΗΟ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Σν ειάρηζην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη σε 500€ (πεντακόσια εςπώ)
μηνιαίωρ.
Άπθπο 5: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ
ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί
θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη ελήκεξνη φζν αθνξά ηηο νθεηιέο
ηνπο πξνο ηνλ Γήκν. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα
δειψζεη απηφ ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπφ απηφ, λφκηκν πκβνιαηνγξαθηθφ
Πιεξεμνχζην πνπ ζα ηνλ θαζηζηά αξκφδην λα δηαπξαγκαηεπζεί. Κάζε πξνζθνξά είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ
ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Άπθπο 6 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Σν απνηέιεζκα ηε δεκνπξαζίαο θαη ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ ππφθεηηαη ζηελ θξίζε
ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα εγθξίλεη ή φρη ην απνηέιεζκα, ρσξίο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο
λα απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηνπο πην πάλσ ιφγνπο.
Άπθπο 7: ΔΓΓΤΖΣΖ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν
ππεχζπλνο κε απηφλ, γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ο εγγπεηήο
ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ: 1.
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 2. Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα, 3.Φνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα.
Άπθπο 8: ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο, ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθχξσζεο ή έγθξηζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ
ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δλεξγείηαη δε, αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε
βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην κηθξφηεξν ηπρφλ
νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. Μεηά ην
πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη
θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά.

Άπθπο 9: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ
Η δηάξθεηα ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζε έμη (6) έηε, απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ
ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο κίζζσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα
αλαδεηρζεί, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ.., θαηά αλψηαην
φξην ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη κε δηθαίσκα λα θξηζεί ε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ.
Άπθπο 10: ΟΡΟΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΗΘΧΜΑΣΟ
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη σο εμήο: • Σν κίζζσκα ζα πιεξψλεηαη εμνινθιήξνπ,
κέζα ζην πξψην 5λζήκεξν θάζε κήλα. • Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηα ηακεία ηνπ
Γήκνπ, ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, ν Γήκνο ζα ην δηεθδηθεί άκεζα θαη κε θάζε λφκηκν
ηξφπν. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη ζε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
ηεο κίζζσζεο θαη εθ’ εμήο.
Άπθπο 11: ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ωο εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα
δέθαην (1/10) ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ελφο έηνπο, κε βάζε ην ειάρηζην φξην ηεο
πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο. Η αλσηέξσ εγγχεζε κπνξεί λα είλαη εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Η
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο θαηαθχξσζεο
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πιελ ηνπ
πιεηνδφηε.
Άπθπο 12: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΗΘΧΣΖ
Ο κηζζσηήο ζα ιεηηνπξγεί ηα ζθαγεία ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαγείσλ ν νπνίνο ςεθίζζεθε νκφθσλα απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην (απφθ. ππ’ αξ. 03/1997) θαη ηζρχεη έσο φηνπ ηξνπνπνηεζεί κε λεφηεξε
απφθαζε Γ.. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα έρεη ην ζθαγείν αλνηθηφ φιν ην ρξφλν θαη
απαγνξεχεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, φπσο
επίζεο απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ππνκίζζσζε. Κάζε ελδηαθεξφκελνο
κηζζσηήο, νθείιεη πξν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία λα επηζθεθζεί ην πξνο
κίζζσζε αθίλεην -ζθαγείν θαη λα ιάβεη γλψζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θηηξηαθήο ηνπ
θαηάζηαζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ (π.ρ. ςπθηηθά κερ/ηα, ζπζηήκαηα
πδξαπιηθά, ειεθηξνινγηθά, ζθαγεηνηερληθά, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, απνηεθξσηηθφ

θιίβαλν θ.ι.π.), ειέγρνληαο πιήξσο ην κίζζην θαη κε ηερληθφ ηεο εθινγήο ηνπ, κε
δηθαηνχκελνο ζε θακηά πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ λα επηθαιεζζεί, νπνηαδήπνηε
χπαξμε πξαγκαηηθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ - ειαηησκάησλ. Με ηελ έλαξμε ηεο
κίζζσζεο ν κηζζσηήο πξέπεη λα είλαη παξψλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα
ηνπ παξαδνζεί θαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδψζεη ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ πνπ ζα βξίζθεηαη εληφο θαη εθηφο ηνπ
ζθαγείνπ θαη ζα θαηαγξαθεί κε αλαιπηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο – παξάδνζεο (ην
νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ αξκφδην ηνπ Γήκνπ). Απφ ηελ έλαξμε
ηεο κίζζσζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ν κηζζσηήο νθείιεη θαη βαξχλεηαη κε ηηο
δαπάλεο γηα ηελ ππνρξεσηηθή, ιφγσ ρξήζεο ζπληήξεζε- απνθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί
θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε
πνιχ θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχνληαο απηφ έλαληη θάζε πξνζβνιήο ή θαηαπάηεζεο,
δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ή έμσζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηεο λνκνζεζίαο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ κίζζσζε. Ο
κηζζσηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη θάζε
Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο, Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ
ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. Ο κηζζσηήο είλαη εμνινθιήξνπ
ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ζθαγείνπ,
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(πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγία ΒΙΟΚΑ, θιπ). Σα ηέιε ιεηηνπξγίαο, θαζαξηφηεηαο,
χδξεπζεο, ηειεθσληθά ηέιε, θ.ι.π., ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή.
Οπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, πξνο εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Γεκνηηθψλ θαγείσλ. Δπίζεο, νη θάζε είδνπο θφξνη, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ
ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε, ζα βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Ο κηζζσηήο
ππνρξενχηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνηνδήπνηε αδεηψλ πνπ ζα απαηηνχληαη
κειινληηθά, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζθαγείνπ θαη ν Γήκνο δελ επζχλεηαη απέλαληη ζην
κηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζήο ηεο, εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά
ηνπ (Γήκνπ) ή παξάιεηςή ηνπ. Ο κηζζσηήο γηα νπνηαδήπνηε αηηηνινγεκέλε,
θαηαζθεπή ή αιιαγή ζην θηίξην θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη
ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ησλ θαγείσλ. Ο Γήκνο
δηθαηνχηαη κε εθπξφζσπν (-νπο) ηνπ λα πξνβαίλεη ζε επηζεψξεζε ηνπ κηζζίνπ γηα λα
δηαπηζηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ρεηά, δελ επηηξέπεηαη ε

ζησπεξή αλακίζζσζε σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή, θαζψο θαη
ε αιιαγή ρξήζεο.
Άπθπο 13: ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΥΡΖΖ
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη επί πνηλήο έθπησζήο ηνπ απφ ηε κίζζσζε, εληφο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη πξνζθνκίδνληαο λέα εγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαιήο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηνχ, άιισο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη θαιείηαη ν δεχηεξνο πιεηνδφηεο θιπ. Η ρξεκαηηθή εγγχεζε
νξίδεηαη ζε πνζφ ίζν, κε ην εηήζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζηελ δεκνπξαζία. Η
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο, ζα εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
ηελ θαιή ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε λφκηκν
ιφγν παξαηαζεί ε κίζζσζε, πθίζηαηαη ξεηή ππνρξέσζε αλαλέσζεο ηεο ελ ιφγσ
εγγπεηηθήο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ν κηζζσηήο δελ θαηαβάιιεη δχν ηνπιάρηζηνλ κεληαίεο δφζεηο απφ ην κίζζσκα, ν
Γήκνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ ηεξήζεη θάπνηνλ απφ ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ν Γήκνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.
Άπθπο 14: ΠΔΡΑ ΜΗΘΧΖ
Ο κηζζσηήο κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην ζθαγείν
θαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη επζχλεηαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο θαη βιάβεο, θαζψο επίζεο ζα έρεη ππνρξεσηηθά
εμνθιήζεη θάζε είδνο νθεηιήο πνπ αθνξά θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ην κίζζην. Δάλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο παξαθξαηεί
αδηθαηνιφγεηα ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ζαλ απνδεκίσζε
ρξήζεο ζην Γήκν 100,00€ εκεξεζίσο, κέρξηο φηνπ απνβιεζεί απφ ην κίζζην.

Άπθπο 15: ΔΤΘΤΝΖ ΔΚΜΗΘΧΣΖ
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ νπζηαζηηθνχ ζπνπδαίνπ
ιφγνπ. Παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή
ή πιεηνδφηε. Όινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί ζεσξνχληαη θαη είλαη
νπζηψδεηο. Η αζέηεζε ή παξάβαζε ελφο εμ απηψλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έμσζε ηνπ
κηζζσηή απφ ην κίζζην ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ππέξ ηνπ
Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ηε δηελέξγεηα αλαπιεηζηεξηαζκνχ ζε βάξνο
απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ππέξ ηνπ Γήκνπ.
Άπθπο 16: ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ, ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο, κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο
ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζηα γξαθεία ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπθφλνπ.
Άπθπο 17: ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη'
απηήλ πιεηνδφηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηε
Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ
αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο. β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο
θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο
επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα
ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία,
επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο
ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ,
δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η επαλαιεπηηθή
δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο
ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε

ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα
ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία.
Άπθπο 18 : ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ην Γήκν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο ζην ηει.: 2289024036. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή
απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην
Γήκν. Βάζεη ησλ παξαπάλσ φξσλ ζα θαηαξηηζζεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε
νπνία ζα δεκνζηεπζεί απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 3 & 4
ηνπ ΠΓ 270/81.
Άπθπο 19 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Ο δηαγσληδφκελνο γηα λα πάξεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
εκπεηξία ζε ρψξνπο κε παξφκνην αληηθείκελν θαη λα πξνζθνκίζεη:
• Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ (πξσηφηππν & αληίγξαθν)
• Πηπρίν ζρνιήο εθδνξνζθαγέσλ (πξσηφηππν & αληίγξαθν)
• Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, χςνπο ελφο δεθάηνπ (1/10)
ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηεο ειάρηζηεο αξρηθήο πξνζθνξάο
• Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ
• Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα
• Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ
• Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα
• Ιζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεσο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο θαη
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ
εηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ή λενζχζηαηε εηαηξία (ελφο εθάζηνπ ησλ
θπξίσλ κεηφρσλ), ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λένπ θνξέα λα
εθηειέζεη ην έξγν.
• Τπεχζπλε Γήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο
νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα
• Καηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν λφκηκα, εάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν,
Δηαηξία, Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζπλνδεπφκελν απφ Τπ. Γειψζεηο φισλ ησλ κειψλ,
φηη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη δελ είλαη Γηαρεηξηζηέο άιινπ θαγείνπ.
• ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, εηαηξία, θνηλνπξαμία, ή
Έλσζε,

ν

ζπκκεηέρσλ

ζην

δηαγσληζκφ

ζα

πξέπεη

λα

δηαζέηεη

ζρεηηθφ

ζπκβνιαηνγξαθηθφ Πιεξεμνχζην νξηζκνχ ηνπ σο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: α) γηα λα
ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, β) γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο θαη ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια παξάδνζεο-παξαιαβήο, γ) γηα λα δηαρεηξίδεηαη θάζε ζέκα κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαγείνπ.
Άπθπο 20: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη εληζρχεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κηζζίνπ σο
Γεκνηηθψλ θαγείσλ θαη λα εμππεξεηεί θαηά ην δπλαηφλ φινπο ηνπο παξαγσγνχο θηελνηξφθνπο θαη εκπφξνπο θξεάησλ, ηεξψληαο απζηεξά ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
2. Γηα ηε ρξήζε ηνπ θαγείνπ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο, εηζπξάηηεηαη
απφ ην κηζζσηή-δηαρεηξηζηή κε επζχλε ηνπ, ακνηβή κε αλψηαηε ηηκή πνπ έρεη
θαζνξηζζεί κε ηελ ππ’ αξ.: 181/15 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, σο εμήο:
ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΗΜΔ ΦΑΓΖ ΑΝΑ ΚΔΦΑΛΖ ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.:
 ΒΟΟΔΗΓΖ-ΜΟΥΑΡΗΑ : ΈΧ €35,00
 ΥΟΗΡΟΗ: ΈΧ€17,00
 ΥΟΗΡΗΓΗΑ : ΈΧ€9,00
 ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ : ΈΧ €5,50
Οη σο άλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλεο, επθξηλείο θαη επαλάγλσζηεο ζε
εκθαλή ζεκεία εληφο ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ γηα ελεκέξσζε φισλ ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ. Οη αλψηαηεο ηηκέο ζθαγήο κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ σο
πξνο ην κέγηζην, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ κηζζσηή-δηαρεηξηζηή κε λεφηεξε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ο κηζζσηήο –
δηαρεηξηζηήο, νθείιεη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία
θαη ζπκπιεξψλεη θαζεκεξηλά ηα βηβιία ηνπ ζθαγείνπ.
3. Ο κηζζσηήο σο δηαρεηξηζηήο ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ, ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή
ηήξεζε θαη είλαη κφλνο ππεχζπλνο, γηα θάζε παξάβαζε ησλ: α) Πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ (ιεηηνπξγία ΒΙΟΚΑ, θιπ), β) Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, γ) Γηαδηθαζηψλ ηνπ
πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ (ΗΑCCΡ) θαη δ) Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαγείσλ, φπσο ηζρχνπλ ή φπσο ηξνπνπνηεζνχλ κε λεφηεξεο
εγθξηηηθέο απνθάζεηο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο ξεηά πξέπεη λα
θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθαξκφδεη. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο, λα εθαξκφδεη
φινπο ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη θαη λα πξάηηεη άκεζα ηα πξνβιεπφκελα.
4. Η εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ζα ειέγρεηαη θαη απφ επηηξνπή πνπ ζα
νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ
Γ.. θαη ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ελ γέλεη, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. Γεληθά,

εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζθέπηνληαη ην
κίζζην γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο.
5.Σν κίζζσκα ζα πξνζαξκφδεηαη εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν.
6. Ο αλάδνρνο-δηαρεηξηζηήο ζα κεξηκλά γηα ηελ ιήςε Πηζηνπνίεζεο απφ αλεμάξηεην
θνξέα ειέγρνπ ηεο επηινγήο ηνπ, κεηά ηε δηελέξγεηα κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλεο
ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θξεάησλ-επηθαλεηψλ, αηκ. αέξα, θ.ι.π. ζε
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ.
7. Ο κηζζσηήο σο δηαρεηξηζηήο ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ, ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα
αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο
έλαληη ηνπ ΔΛΟΓΑΚ θαη θάζε αξκφδηαο θνξνινγηθήο, εξγαηηθήο ή άιιεο αξκφδηαο
αξρήο ειέγρνπ.
8. Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θαγείσλ, ζα πξέπεη λα απαζρνιείηαη επαξθήο
αξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζ’ φιεο ηηο εκέξεο πνπ ζα είλαη ηα θαγεία
αλνηθηά, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Δηδηθά θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο
(Πάζρα, Απφθξηεο, Υξηζηνχγελλα θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απαξαίηεην
επηπιένλ πξνζσπηθφ.
9. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νθείιεη ν ελνηθηαζηήο λα δηαηεξεί ζε θαιή
θαηάζηαζε, θαιή θαη νξζή ιεηηνπξγία, νιφθιεξν ην κίζζην θαη ηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ απηνχ (θηίξην, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, απνηεθξσηηθφ θιίβαλν, ζηέγαζηξν
αλακνλήο δψσλ, κεραλνζηάζην, αχιεην ρψξν απεληνκψζεηο, θ.ι.π.), ππνρξενχκελνο
λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνιεπηηθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπληεξήζεηο, ηηο
νπνίεο κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξσζεί αξκνδίσο γηα φιν ην
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα εθηειεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο) θαη
λα πξνβαίλεη ζε αλαγθαίεο επηζθεπέο κε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ. Μεηά απφ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αηηηνινγεκέλα, κπνξεί λα
πξνβεί ζε ηπρφλ κεηαξξπζκίζεηο ή εθηειέζεηο ηπρφλ λέσλ έξγσλ, εξγαζηψλ θ.ι.π., πνπ
έρεη ηπρφλ πξνηείλεη (εθφζνλ ηχρνπλ θαη ηεο έγθξηζεο αξκφδησλ ή ζπλαξκφδησλ
ππεξεζηψλ), γηα ηε βειηίσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
10. Μεηά ηε ιήμε ηεο ή θαζ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, φιεο γεληθά
νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ν ζθαγεηνηερληθφο εμνπιηζκφο, θαζψο θαη
λέεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη πεξηέξρνληαη ζηελ
δηάζεζε ηνπ Γήκνπ θαη παξαδίδνληαη ζε απηφλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, φπσο αξρηθά
ήηαλ.

11. Όιεο νη δαπάλεο πξνιεπηηθήο, ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο, ζα
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή, ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα δηθαηνχηαη ζε θακία
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, ή λα έρεη αμηψζεηο γηα απηέο απφ ην Γήκν, θαηά ηε ιήμε ηεο
κίζζσζεο.
12. Ρεηά νξίδεηαη φηη, νη νπνηεζδήπνηε βειηηψζεηο ή ηπρφλ λένο εμνπιηζκφο, ζα
παξακείλνπλ πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο δηθαίσκα αμίσζεο απνδεκίσζεο απφ
ηνλ κηζζσηή κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. Οη δαπάλεο απηέο ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ θαη
ζα παξακείλνπλ, πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ.
13. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επέκβαζεο θαη αμηνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ
κηζζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε
απνδεκίσζε ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ κηζζσηή γηα ηελ παξαθψιπζε απηνχ ζηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.
14. Καλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο δελ έρεη ν ελνηθηαζηήο
έλεθα ηεο δεκηάο ηνπ κηζζίνπ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ε νπνία ζα νθείιεηαη ζε
πιεκκχξα, ζενκελία θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλψηεξε βία.
15. ε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν δηαπηζησζεί απφ ηνπο αξκνδίνπο, φηη
ηα Γεκνηηθά θαγεία δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο κε επζχλε
ηνπ κηζζσηή (θηεληαηξηθνί, αζηπλνκηθνί, πγεηνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη ινηπνί
φξνη ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο) θαη δηαηαρζεί ε δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν κηζζσηήο θαηαβάιεη ηπρφλ πξφζηηκα θαη δελ δηθαηνχηαη
απνδεκίσζεο ή άιιεο απαίηεζεο.
16. Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο.
17. Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο είλαη νπζηψδεηο θαη ε κε ηήξεζή ηνπο απνηειεί ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.
18. Πιεξνθνξίεο, αλαιπηηθή δηαθήξπμε, θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνη
πεξηβαιινληηθνί φξνη, ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο.
Μύκονος, 14/4/2016
Ο ΓΖΜΑΡΥΔΤΧΝ
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
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