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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) πρόκειται να προβεί σε απευθείας εκμίσθωση χώρου στο Φράγμα Θέρμης
για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές που θα
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιχείρηση στο πλαίσιο των
«ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 2022».
Σημειώνεται ότι η μίσθωση αυτή, ρητά εξαιρείται της προστασίας του Ν.813/1978 «Περί
εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με τη σαφή διάταξη του εδαφ. Δ΄ του άρθρου 3 και του
άρθρου 2 του Ν. 1229/1982.
Η διάρκεια της απευθείας προαναφερόμενης εκμίσθωσης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 καθώς και της υπ’ αρ. 167/2022
απόφασης του Δ.Σ της Επιχείρησης.
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει υπόψη του τα παρακάτω:
1.

Ο υπό εκμίσθωση χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως χώρος

τροφοδοσίας. Οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των
τιμών των αγορανομικών διατάξεων.
2.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα υλοποίησης των
η

η

εκδηλώσεων που διοργανώνει η Επιχείρηση, συγκεκριμένα την 31 Αυγούστου, την 4
η

και την 8 Σεπτεμβρίου 2022.

3.

Το ελάχιστο ποσό του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό ύψους 500,00€ για κάθε

εκδήλωση. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας θα ακολουθούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
που έχουν προγραμματιστεί. Δεκτή θα γίνει η προσφορά του ενδιαφερόμενου, που θα
προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα για την μίσθωση.
5.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο γραφείο Λογιστηρίου της Επιχείρησης σε δύο (3)

ισόποσες δόσεις ως εξής: 1η δόση την 31/08/2022 και 2η δόση την 04/09/2022 και 3η
δόση την 08/09/2022. Από το λογιστήριο ο μισθωτής θα λάβει σχετικό γραμμάτιο είσπραξης,
που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του μισθώματος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα οριζόμενα στην
παρούσα δικαιολογητικά καθώς και την προσφορά του για το μίσθωμα ενώπιον της τριμελούς
επιτροπής η οποία έχει ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 167/2022 απόφαση του Δ.Σ της
Επιχείρησης, την 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., στην έδρα της
Επιχείρησης , η οποία βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Καραολή και Καπετάν Χάψα γωνία.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1.

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε

για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.
2.

Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα που ισχύει

κατά τη προαναφερόμενη ημερομηνία.
3.

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση σε βάρος του ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης
ή και εκκαθάρισης.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την
προαναφερόμενη ημερομηνία, είτε πρωτότυπα είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς τους,

όπως ορίζεται στον

Ν.4250/ΦΕΚ 74Α/26-3-2014, εκτός της φορολογικής ενημερότητας η οποία θα πρέπει να είναι
πρωτότυπη ή θεωρημένη όπως ο νόμος ορίζει.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων υποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύστασή τους, καθώς και το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο
ή την ένωση.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την κοινοποίηση
της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της διαδικασίας να προσέλθει για τη
σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτοί
αποτυπώνονται και στην παρούσα πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγέλου Γεώργιος

