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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ OPEN BAR ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας).
Αρ. Πρωτ: 14828/20-06-2017
ο
Άρθρο 1 : Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύττει ότι, εκτίθεται σε δημόσιο
πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του OPEN
BAR, στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ.
(Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με τους όρους διαγωνισμού
που συντάχθηκαν και καθορίστηκαν με την 155/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Άρθρο 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό
Μέγαρο Αμαλιάδας την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.30μ.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής. Ο
διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 7η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.30μ.μ. στον ίδιο τόπο εφόσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη.
Άρθρο 3ο : Ως μίσθιο θεωρείται το OPEN BAR με το περιβάλλοντα
λειτουργικό του χώρο. Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και
μόνο για δραστηριότητες αυτές.
Άρθρο 4ο : Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των
10.000,00€.
Άρθρο 5ο : Η διάρκεια της μίσθωσης είναι
από την υπογραφή του
συμφωνητικού ως την 15/10/2017. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο, στηριζόμενος ακόμα και σε διάταξη νόμου, ή απόφαση Δικαστηρίου
δεν παραδώσει το μίσθιο, θα καταβάλλει 1.000,00€ για κάθε μέρα
παραμονής πέραν της συμφωνηθείσας ημερομηνίας (15/10/2017). Πέραν
της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, οτιδήποτε ευρίσκεται στο ενοικιαζόμενο
ακίνητο ενσωματωμένο ή μη σ’ αυτό (κινητό ή ακίνητο) παραμένει στην
ιδιοκτησία του εκμισθωτή του χώρου. Ότι δομές κατασκευαστούν από το
μισθωτή οι σταθερές θα παραμείνουν στο χώρο και οι κινητές μπορούν να
αφαιρεθούν απ’ αυτόν.
Άρθρο 6ο: Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση
συμμετοχής σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 1.000,00€,
φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα & δημοτική
ενημερότητα μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δημοτικά
τέλη κλπ και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι έλαβαν
γνώση των όρων του διαγωνισμού και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 7ο: Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης του μισθίου η παραχώρηση της
χρήσης προς τρίτους μετά ή άνευ ανταλλάγματος και η υπεκμίσθωση.
Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση.
Άρθρο 8ο: Η εκμισθώτρια Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας
με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α.. Α.Ε.» Δήμου Ήλιδας δεν ευθύνεται
απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου το
οποίο ήλεγξε και το βρήκε της αρεσκείας της για την συμφωνηθείσα
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χρήση, για την οποία θα λάβει γνώση ο μισθωτής και ούτε υποχρεούται σε
επιστροφή ή ελάττωση του μισθώματος , ούτε σε λύση της μισθώσεως.
Άρθρο 9ο: Σε περίπτωση που ο μισθωτής θέλει να προβεί σε οποιαδήποτε
προσθήκη, μετατροπή ή εκτέλεση έργου στο μίσθιο θα πρέπει να έχει την
έγκριση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Αμαλιάδας με το
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.» Δήμου Ήλιδας. Κάθε βελτίωση του
κτιρίου, προσθήκη και εγκατάσταση αναπόσπαστων συνδεδεμένων με το
κτίριο θα παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς καμιά αποζημίωση του
μισθωτή.
Άρθρο 10ο: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου
τας υπέρ αυτού δουλείας τα όρια αυτού και εν γένει το κτίριο με τις
εγκαταστάσεις του και τους γύρω χώρους καθαρούς και περιποιημένους και
να το προστατεύει από φθορές, ζημιές και καταπατήσεις, άλλως ευθύνεται
εις αποζημίωση.
Άρθρο 11ο: Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ανοικτό και σε λειτουργία του
μισθίου σε όλες τις επιτρεπόμενες ημέρες και ώρες του έτους και κατά
τρόπο ανταποκρινόμενο προς τον προορισμό του. Τόσο ο μισθωτής όσο και
το απασχολούμενο προσωπικό (έμμισθο και άμισθο)
θα πρέπει να
συμπεριφέρεται ευγενικά προς τους πελάτες και να έχουν άριστη εμφάνιση
επαγγελματική κατάρτιση.
Άρθρο 12ο: Οι επισκευές και βελτιώσεις των κτιρίων θα γίνουν από τον
μισθωτή με δαπάνες του χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 13ο: Ο μισθωτής υποχρεούται με την έγκριση επ’ ονόματί του της
εκμίσθωσης να προσέλθει στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων
Αμαλιάδας με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.» Δήμου Ήλιδας για
την υπογραφή του συμφωνητικού. Η καταβολή του μισθώματος μαζί με το
χαρτόσημο 3,6% που αναλογεί (ή όποιας άλλης νόμιμης επιβάρυνσης επί
του μισθώματος επιβληθεί μελλοντικά) θα γίνει σε δύο δόσεις η πρώτη με
την υπογραφή του συμφωνητικού και η δεύτερη στις 31/08/2017.
Άρθρο 14ο: Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει για τη σύνταξη και την
υπογραφή της συμφωνητικού ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος
αυτού.
Άρθρο 15ο: Σαν κύριοι σκοποί της εκμίσθωσης αναφέρονται ενδεικτικά η
αξιοποίηση και αναβάθμιση της περιοχής Κουρούτας, η προβολή της πόλης
και η ψυχαγωγία και εξυπηρέτηση των κατοίκων της Αμαλιάδας και κάθε
επισκέπτη μας.
Άρθρο 16ο: Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες λειτουργίας, τα
δημοτικά τέλη ύδρευσης, καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού και οι
πάσης φύσεως φόροι καθώς και το χαρτόσημο που αναλογεί εξ ολοκλήρου
στο τελικό ποσό της προσφοράς. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να
τοποθετήσει μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος για την καταγραφή της
κατανάλωσης και να εξοφλεί με την παράδοσή του.
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Άρθρο 17ο: Τροποποίηση των όρων της μισθώσεως μπορεί να γίνει μόνο
μετά από αίτηση του μισθωτή και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ήλιδας.
Άρθρο 18ο: Συμβατικά στοιχεία της εκμισθώσεως
διακήρυξη και β) η προσφορά του προκρινόμενου.
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Άρθρο 19ο: Ο τελευταίος πλειοδότης δεν απαιτεί κανένα δικαίωμα προς
αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπό του
αρμοδίου οργάνου. Ο Δήμος και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων
Αμαλιάδας με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.» Δήμου Ήλιδας
ουδεμία ευθύνη έχουν σε περίπτωση μη εκδόσεως των απαιτούμενων
αδειών λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 20ο: Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του
Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σε μία
ημερήσιας εφημερίδα του Νομού και σε μία τοπική.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 155/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ήλιδας.
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ν. Χριστοδουλόπουλος

