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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εκθέτει  σε  ανοιχτό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  την  παραχώρηση  της  χρήσης  του  Θερινού

κινηματογράφου «ΑΛΕΚΑ», που βρίσκεται στην περιοχή Ζωγράφου επί της οδού Γ΄Ορεινής

Ταξιαρχίας 13 και Μπισκίνη, εμβαδού: α) στεγασμένων χώρων (καμπίνα προβολής, αποθήκη,

κυλικείο) ογδόντα πέντε  (85,00τ.μ.),  β) ελεύθερης επιφάνειας  (χώρος  καθισμάτων, σκηνή

προβολής) τετρακοσίων τριάντα πέντε (435,00τ.μ.) και γ) χώρων  WC  σαράντα  (40,00τ.μ.)

και  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  επί  της  οδού  Γ.  Ζωγράφου  7,  στο  Τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας  του  Δήμου

(πρωτόκολλο) – Ισόγειο, μ έχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρ ι  δύο

ώρες  πρ ιν  την  ορ ισθε ίσα  ώρα διεξαγωγής,  ήτοι  έως 20/7/2015  και  ώρα

11:00π.μ. προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

α)  Έγγραφη  αίτηση  με  πλήρη  στοιχεία  για  συμμετοχή  στο διαγωνισμό  με  σύντομο

βιογραφικό  από το οποίο να προκύπτει  αποδεδειγμένη εμπειρία στους κινηματογράφους

την τελευταία πενταετία.

β) Υπεύθυνη δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης. 

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε)  Πιστοποιητικό  περί  μη  πτώχευσης,  Πιστοποιητικό  περί  μη  κατάθεσης  αίτησης για

πτώχευση, και Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δήλωσης παύσης πληρωμών.

Εάν  πρόκειται  περί  νομικού  προσώπου  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά θα  προσκομιστούν

τόσο για το νομικό πρόσωπο, όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπό  τους  (αντίγραφο

καταστατικού με τις τροποποιήσεις , ΦΕΚ για το νόμιμο εκπρόσωπο).

στ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή κατά το άρθρο 99 του

Πτωχευτικού Κώδικα.
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ζ) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας ότι ο αιτών, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο νόμιμος

εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν  είναι

φυγόποινος ή φυγόδικος.

η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν, ότι ο συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ασκεί

επιχειρηματική δραστηριότητα λειτουργίας κινηματογραφικής(ών) αίθουσας(ών) ταινιών AB

και Α’ προβολής, ως και η νομική σχέση αυτής της εκμετάλλευσης, π.χ. εκμετάλλευση επί

ιδιόκτητης(ων) αίθουσας(ών) ή με   μίσθωση, ως και τη σχετική Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. από την

οποία να προκύπτει,  ότι  η κύρια δραστηριότητά  του είναι  η εκμετάλλευση – λειτουργία

κινηματογράφων.

θ)  Εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τραπέζης,  που  λειτουργεί  στην Ελλάδα  ύψους

χιλίων ευρώ (1.000€) για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

ι) Βεβαίωση εκμισθωτή(ών) σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση μισθώσεως(ων), ως

ανωτέρω υπό “η” με την οποία θα βεβαιώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος συμμορφώνεται

πλήρως  προς  τους  οικονομικούς  όρους της σύμβασης  και  εκπληρώνει  κανονικά  τις

συμβατικές του υποχρεώσεις.

Tα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΟ, ο οποίος θα φέρει την

ένδειξη «Για τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του θερινού δημοτικού

κινηματογράφου ΑΛΕΚΑ», τον αριθμό διακήρυξης, το όνομα του Δήμου και θα περιλαμβάνει

επί ποινή αποκλεισμού:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (Επωνυμία-Δ/νση-τηλέφωνο-fax-AΦΜ-Δ.O.Y.)

β) τον φορέα στον οποίο απευθύνεται. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής Αξιολόγησης (αποδοχής και

εξέτασης δικαιολογητικών) και  Διενέργειας  Διαγωνισμού (ΑΟΕ 192/2015 & 218/2015)  τη

Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Γ.Ζωγράφου

7, στον 3ο όροφο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημέρωση για τους όρους Διακήρυξης μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  της ιστοσελίδας του Δήμου Ζωγράφου (http://www.zografou.gov.gr/).

(ΑΔΑ:7Θ3ΑΩΡΦ-ΥΩΑ και ΑΔΑ:7ΛΘΔΩΡΦ-1ΞΣ).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
με εντολή

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
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