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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                                 ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 
ΓΖΚΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

AΠΟΦΑΗ       ΑΡΘΘΛ.    192 

(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο   ΣΑΙΣΘΙΗ (18η) /17.06.2015) 

ΘΕΛΑ : Θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ «Θερινός κινηματογράφος ΑΚΕΙΑ». 

      Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε  Σαθηηθή πλεδξίαζε (18ε) ζην Γεκνηηθό 
Θαηάζηεκα ζηηο  17.06.2015  θαη  ώξα  13:00.   
 

MEΚΗ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ : ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ.   

ΣΑΙΣΘΙΑ : ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ-
ΘΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΙΗΘΖ, ΑΛΑΣΑΑΘΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ (ΚΗΚΖ), ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ 
ΗΧΑΛΛΑ, ΒΟΤΨΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ, ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ, ΠΔΣΣΑ ΑΛΣΧΛΗΟ.  

ΑΜΑΠΚΗΡΩΛΑΣΘΙΑ : ΚΔΣΗΘΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, ΘΑΘΟΤΡΗΓΖ ΘΧΛ/ΛΟ, 
ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΙΔΗΟ, ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΒΑΚΒΑΘΑ  ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ).    

      Σα κέιε ηεο Ο.Δ.  πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηε  κε αξηζ. 7850/12-06-2015  
πξόζθιεζε ηνπ θ.Πξνέδξνπ.  

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ  ν  Πξόεδξνο θ.ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ  θαη ηα κέιε ηεο 
Ο.Δ. θ.θ. ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΑΛΑΣΑΑΘΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ (ΚΗΚΖ), ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ 
ΚΑΡΗΑ, ΘΑΘΟΤΡΗΓΖ ΘΧΛ/ΛΟ (ΑΛΑΠΙ. ΚΔΙΟ), ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ) 
(ΑΛΑΠΙ. ΚΔΙΟ)  [ΤΛΟΙΟ (6) ΚΔΙΖ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Απνπζίαδαλ νη Γ.. θ.θ. ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ),ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ-ΘΑΣΧΠΟΓΖ 
ΒΑΗΙΗΘΖ, ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΧΑΛΛΑ, ΒΟΤΨΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ, ΠΔΣΣΑ ΑΛΣΧΛΗΟ.  

Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκό 3ο ππήξρε θαη ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο.  

 ρεηηθή κε ην ζέκα ήηαλ θαη ε ππ’ αξηζ. 7998/17-6-2015 εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο : 

Κε ηελ ππ’αξηζ.202/2015 Α.Γ.. εγθξίζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ 

ΑΙΔΘΑ κε ππεθκίζζσζε ύζηεξα από πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό. 

Θαιείηαη ινηπόλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο θαηάξηηζεο 

όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.270/81 θαη ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία παξαρώξεζήο 

ηνπ. 

ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΡΦ-ΥΩΑ



 2 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο  ζρεηηθέο  

δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ    ΟΛΟΦΩΜΑ 

α) Θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ «Θερινός κινηματογράφος ΑΚΕΙΑ», ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, νη νπνίνη έρνπλ 

αλαιπηηθά σο θαησηέξσ: 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ   
ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΡΙΝΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

  “ΑΛΕΚΑ”  
1. Προκθρφςςεται ανοικτόσ πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ του θερινοφ 

δημοτικοφ  κιν/φου “ΑΛΕΚΑ”  που βρίςκεται ςτθν περιοχι Ηωγράφου, επί τθσ οδοφ Γϋ 

Ορεινισ Σαξιαρχίασ αρ. 13 και Μπιςκίνθ,   εμβαδοφ   α) ςτεγαςμζνων χϊρων  (καμπίνα 

προβολισ, αποκικθ, κυλικείο) ογδόντα πζντε  85,00  τετραγωνικϊν μζτρων ,  β) ελεφκερθσ 

επιφάνειασ  (χϊροσ  κακιςμάτων, ςκθνι προβολισ) τετρακοςίων τριάντα   πζντε (435,00)  

τετραγωνικϊν μζτρων   και  γ) χϊρων  WC  ςαράντα  (40,00)   τετραγωνικϊν μζτρων.   

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτον τρίτο (3ο) όροφο του Δθμαρχείου Ηωγράφου (αίκουςα 

ςυνεδριάςεων δθμοτικοφ ςυμβουλίου) θμζρα.........  και   ϊρα ......... 

 

2. Ο διαγωνιςμόσ κα αναδείξει ζναν πλειοδότθ για τθ λειτουργία και αξιοποίθςθ του 

ανωτζρω κινθματογράφου. 

 

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά και Νομικά Πρόςωπα, που ζχουν  

αποδεδειγμζνθ  επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτθν εκμετάλλευςθ – λειτουργία 

κινθματογράφων  κατά τθν τελευταία πενταετία.  

 

4 . Δεν γίνονται δεκτοί ςτον διαγωνιςμό: 

α) Όςοι απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ. 

β) Όςοι ζχουν κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ είτε ωσ φυςικά πρόςωπα είτε οι εταιρείεσ 

ςτισ οποίεσ τυχόν ςυμμετζχουν κακϊσ και εκείνοι, ςε βάροσ των οποίων ζχει κατατεκεί 

αίτθςθ πτϊχευςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

γ) Όςοι οφείλουν από οποιοδιποτε λόγο ςτο Διμο Ηωγράφου. 
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5. Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του κάκε ενδιαφερόμενου, με ποινι αποκλειςμοφ είναι: 

α) Ζγγραφθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό με ςφντομο βιογραφικό  

από το οποίο να προκφπτει  αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ κινθματογράφουσ τθν τελευταία 

πενταετία. 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ πλιρουσ αποδοχισ των όρων που αναφζρονται παρακάτω.  

γ) Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

δ) Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

ε) Πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ, Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για 

πτϊχευςθ, και Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ διλωςθσ παφςθσ πλθρωμϊν. 

Εάν πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα προςκομιςτοφν τόςο 

για το νομικό πρόςωπο, όςο και για τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ.(αντίγραφο καταςτατικοφ 

με τισ τροποποιιςεισ , ΦΕΚ για το νόμιμο εκπρόςωπο). 

ςτ) Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για ςυνδιαλλαγι κατά το άρκρο 99 του 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα. 

η) Πιςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελίασ ότι ο αιτϊν, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου, αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, δεν είναι 

φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ. 

θ) Ζγγραφα που να αποδεικνφουν, ότι ο ςυμμετζχων, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, αςκεί 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα λειτουργίασ κινθματογραφικισ(ϊν) αίκουςασ(ϊν) ταινιϊν AB 

και Α’ προβολισ, ωσ και θ νομικι ςχζςθ αυτισ τθσ εκμετάλλευςθσ, π.χ. εκμετάλλευςθ επί 

ιδιόκτθτθσ(ων) αίκουςασ(ϊν) ι με  μίςκωςθ, ωσ και τθ ςχετικι Βεβαίωςθ Δ.Ο.Τ. από τθν 

οποία να προκφπτει, ότι θ κφρια δραςτθριότθτά του είναι θ εκμετάλλευςθ – λειτουργία 

κινθματογράφων. 

κ) Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σραπζηθσ, που λειτουργεί, ςτθν Ελλάδα φψουσ χιλίων  

1.000 ευρϊ για τθ ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό. 

ι) Βεβαίωςθ εκμιςκωτι(ϊν) ςε περίπτωςθ, που ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ(ων), ωσ 

ανωτζρω υπό “θ” με τθν οποία κα βεβαιϊνεται, ότι ο ενδιαφερόμενοσ ςυμμορφϊνεται 

πλιρωσ προσ τουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και εκπλθρϊνει κανονικά τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ. 

 

6. Tα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ υποβάλλονται ΜΕΑ Ε ΦΑΚΕΛΛΟ, ο οποίοσ κα φζρει τθν 

ζνδειξθ «Για τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν αξιοποίθςθ του κερινοφ δθμοτικοφ 

κινθματογράφου ΑΛΕΚΑ» , τον αρικμό διακιρυξθσ ,το όνομα του Διμου και κα περιλαμβάνει 

επί ποινι αποκλειςμοφ: 

α) πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου (Επωνυμία-Δ/νςθ-τθλζφωνο-fax-AΦΜ-ΔΤΟ 
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β) τον φορζα ςτον οποίο απευκφνεται  

Οι φάκελλοι κατατίκενται ςτο τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ του Διμου (πρωτόκολλο), επί τθσ 

Γ. Ηωγράφου 7/Ιςόγειο μ ζχρι τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και  μ ζ χ ρ ι  δ φ ο  

ϊ ρ ε σ  π ρ ι ν  τ θ ν  ο ρ ι ς κ ε ί ς α  ϊρα διεξαγωγισ ενϊπιον τ θ σ  Ε π ι τ ρ ο π ι σ  Α ξ ι ο λ ό γ θ ς θ σ  

&  Δ ι ε ν ζ ρ γ ε ι α σ  τ ο υ  Δ ι α γ ω ν ι ς μ ο φ  ο  ο π ο ί ο σ  κ α  δ ι ε κ π ε ρ α ι ω κ ε ί  ς ε  δ φ ο  

φ ά ς ε ι σ .  

τθν Αϋ φάςθ θ Επιτροπι αφοφ ελζγξει όλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα ςυντάξει 

πρωτόκολλο και κα ανακοινϊςει ποιοι εκ των ενδιαφερομζνων ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 

ςτθ Β’ φάςθ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. 

τθ Β’ φάςθ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊνουν αλλθλοδιαδόχωσ 

το ποςόν τθσ προςφοράσ τουσ, μζχρι να πλειοδοτιςει τελικά ζνασ εξ αυτϊν. Οι προςφορζσ 

τουσ κα ςθμειϊνονται ςε Πίνακα Κατάταξθσ, ςφμφωνα με τον οποίο κα καταταγοφν τελικά με 

ςειρά πλειοδοςίασ. 

Σα πρακτικά κα διαβιβαςτοφν ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για επικφρωςθ. 

 

7. ε περίπτωςθ, που ο πρϊτοσ πλειοδότθσ δεν προςζλκει μετά από πρόςκλθςθ του Διμου 

να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ι παραιτθκεί, εκπίπτει υπζρ του Διμου Ηωγράφου θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του, καλείται δε αμζςωσ ο επόμενοσ, ςφμφωνα με τον 

Πίνακα κατάταξθσ του προθγοφμενο όρου 8, αν τοφτο κρίνει πρόςφορο ο Δ ι μοσ 

Η ω γ ρ ά φ ο υ   ι επαναπροκθρφςςει το διαγωνιςμό κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του 

ευχζρεια. 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι τθν τυχόν επαναπροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα 

επιςτραφοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οι κατατεκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ πλθν 

τθσ τυχόν εκπεςοφςθσ κατά τα παραπάνω. 

 

8. Θ προςφορά του κάκε ςυμμετζχοντοσ κα είναι ενιαία για τον κερινό  κινθματογράφο 

“ΑΛΕΚΑ”  και το κυλικείο του. Αντικείμενο τθσ μιςκϊςεωσ (μίςκιο) κα αποτελεί το ςφνολο των 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του  άνω κινθματογράφου,  μετά του γθπζδου του και μετά του 

κάκε είδουσ κινθτοφ ι ςτακεροφ εξοπλιςμοφ του, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανθμάτων 

προβολισ, οπτικοακουςτικϊν, κλιματιςτικϊν, φωτιςτικϊν, κακιςμάτων, εξοπλιςμοφ 

κυλικείων κακϊσ και των κάκε είδουσ παραρτθμάτων και παρακολουκθμάτων τουσ. 
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9.  Ωσ πρϊτθ προςφορά εκκίνθςθσ του καταβαλλόμενου για τθ κερινι ςεηόν μιςκϊματοσ 

ορίηεται το ποςόν  των δζκα πζντε χιλιάδων (15.000,00) ΕΤΡΩ . 

 Ειδικά  για τθν τρζχουςα κερινι περίοδο,  θ οποία ζχει ιδθ ξεκινιςει,  ωσ πρϊτθ προςφορά  

ορίηεται  το ποςόν των ζξι  χιλιάδων πεντακοςίων (6.500,00) ΕΤΡΩ.  

 

Όροι εκμίςκωςθσ 

1) Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι για δφο (2) κερινζσ περιόδουσ  (2015-2016) και  κα 

αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για το ζτοσ 2015 με λιξθ τθν 

30/09/2015 και για το ζτοσ 2016 από 01/5/2016 μζχρι 30/09/2016 και  με δυνατότθτα 

παράταςθσ μετά τθ λιξθ τθσ κατά μία ακόμθ κερινι περίοδο (2017) μετά από ζγγραφθ 

ςυμφωνία των μερϊν και με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

2)   Ο  κινθματογράφοσ  κα λειτουργιςει με τθν ονομαςία ‘ΑΛΕΚΑ’ και τθν προςκικθ 

“Δθμοτικόσ Κινθματογράφοσ Ηωγράφου”  Θ ονομαςία και θ προςκικθ τθσ κα τίκενται 

υποχρεωτικά ςτισ πινακίδεσ και μετϊπεσ, ςτα ειςιτιρια, τισ δθμοςιεφςεισ εφθμερίδων-

περιοδικϊν, τα προγράμματα κλπ. Αλλαγι ι προςκικθ ςτθν ονομαςία του 

κινθματογράφων άλλου διακριτικοφ ςιματοσ ι ονόματοσ απαιτεί τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του διμου. Σα κυλικείο δεν κα μπορεί  να ζχει  ξεχωριςτό διακριτικό τίτλο και ςιμα 

λειτουργίασ . 

3)  Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει με αποκλειςτικά δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ προσ το 

Διμο, τθν αρμόδια Πολεοδομία και κάκε άλλθ τυχόν δθμόςια Αρχι ι Τπθρεςία τθν τυχόν 

ανακαίνιςθ του  μιςκίου  (κινθματογράφου  μετά κυλικείου), με ςχζδια και μελζτθ, που 

κα κατατεκοφν προθγοφμενα για ζγκριςθ ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του διμου. 

Προαπαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του διμου Η ω γρ άφ ου   επί οποιαςδιποτε 

παρεμβάςεωσ του μιςκωτι επί του μιςκίου, περιλαμβανομζνων των εξωτερικϊν όψεων, 

τθσ ςτατικισ μελζτθσ, των δομικϊν ςτοιχείων, των εςωτερικϊν χϊρων, τθσ επιπλϊςεωσ, 

του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των εν γζνει εγκαταςτάςεων του. 

Απαγορεφεται κάκε διαφθμιςτικι αξιοποίθςθ των εξωτερικϊν όψεων του μιςκίου πζραν 

αυτϊν που προορίηονται ςτθ διαφιμιςθ των εκδθλϊςεων ι των ταινιϊν που κα προβλθκοφν, 

πάντα με ςεβαςμό ςτθν προςταςία και τθν αιςκθτικι των εξωτερικϊν όψεων του μιςκίου. 

Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει επίςθσ, όπωσ με δαπάνεσ, επιμζλεια και ευκφνθ του προετοιμάςει 

τουσ ςχετικοφσ φακζλλουσ, τθν υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τουσ για τθν ζκδοςθ 

των ςχετικϊν αδειϊν λειτουργίασ για τισ προαναφερόμενεσ χριςεισ που προορίηεται το 

μίςκιο, ωσ ο νόμοσ εκάςτοτε προβλζπει. 

ε κάκε περίπτωςθ, οποιαδιποτε προςκικθ, καταςκευι και βελτίωςθ τυχόν γίνει ςτο μίςκιο , 

ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του από το μιςκωτι, είτε αρχιτεκτονικι, είτε ςτατικι, 
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είτε του εςωτερικοφ χϊρου είτε του εξωτερικοφ μζρουσ του μιςκίου , είτε του εξοπλιςμοφ 

του, ακόμθ και αν γίνει κατά παράβαςθ των όρων και   ςυμφωνιϊν   του   παρόντοσ   κα   

παραμείνει   ςε   όφελοσ  του   μιςκίου χωρίσ δικαίωμα του μιςκωτι προσ αφαίρεςθ ι 

οποιαδιποτε αποηθμίωςι του  οφτε αξίωςι του κατά τισ περί αδικαιολογιτου πλουτιςμοφ 

διατάξεισ από τα οποία δικαιϊματά του ςε κάκε περίπτωςθ παραιτείται ρθτά από τϊρα.  ε 

κάκε περίπτωςθ ο εκμιςκωτισ διατθρεί το δικαίωμά του να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ των 

πραγμάτων ςτθν προτζρα κατάςταςθ με δαπάνεσ του μιςκωτι. Κάκε πρόςτιμο, τζλοσ, φόροσ 

και γενικά δαπάνθ τυχόν επιβλθκεί από οποιαδιποτε αρχι ςε ςχζςθ με τισ προςκικεσ, 

μετατροπζσ, καταςκευζσ και γενικά εργαςίεσ που πραγματοποιθκοφν τυχόν ςτο μίςκιο 

βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το μιςκωτι ακόμθ και αν επιβλθκεί ςτο όνομα του 

εκμιςκωτι . 

4) Αν από τθν τοποκζτθςθ πραγμάτων ςτο μίςκιο από τον μιςκωτι ι από τθν 

πραγματοποίθςθ επεμβάςεων προξενθκοφν ηθμίεσ είτε ςτο μίςκιο είτε ςε γειτονικοφσ χϊρουσ 

ι καταςτιματα, ο διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τρίτων ι του προςωπικοφ που 

χρθςιμοποιεί ο μιςκωτισ και ο μιςκωτισ υποχρεοφται, αφ’ ενόσ μεν να λάβει προθγοφμενα 

όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ, που απαιτοφνται, αφ’ ετζρου δε να αποκαταςτιςει τισ 

τυχόν ηθμίεσ των τρίτων, του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει και του μιςκίου. 

5) Σο μίςκωμα, κα καταβάλλεται γ ι α  κ ά κ ε  κ ε ρ ι ν ι  π ε ρ ί ο δ ο  ςτο ταμείο του Δ ιμου 

Ηωγράφου ς ε  δ φ ο  δόςεισ. Θ πρϊτθ δόςθ εντόσ προκεςμίασ  δζκα πζντε (15) θμερϊν από το 

τζλοσ του πρϊτου μινα λειτουργίασ και θ δεφτερθ δόςθ εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από το 

τζλοσ  του τρίτου μινα λειτουργίασ, και θ καταβολι κα αποδεικνφεται με τριπλότυπο 

είςπραξθσ τθσ Σαμειακισ Τπθρεςίασ του διμου.  

 Ρθτά ςυμφωνείται, ότι αποκλείεται ςυμψθφιςμόσ του μιςκϊματοσ με απαίτθςθ του μιςκωτι 

κατά του διμου από οποιονδιποτε λόγο κι αν προζρχεται. 

6) Ο μιςκωτισ δθλϊνει, ότι παραιτείται από τισ τυχόν διατάξεισ περί ενοικιοςταςίου, τόςο 

από αυτζσ που ιςχφουν τϊρα, όςο και από αυτζσ που τυχόν κα ιςχφουν ςτο μζλλον, κακϊσ 

και από εκείνεσ που τυχόν ορίηουν κατϊτερο μίςκωμα από το ςυμφωνθκζν ι παράταςθ του 

χρόνου μίςκωςθσ. 

ιωπθρι αναμίςκωςθ ι παράταςθ του χρόνου μίςκωςθσ αποκλείεται και δεν κεωρείται ςαν 

τζτοια θ παραμονι του μιςκωτι ςτο μίςκιο για οποιονδιποτε λόγο. Κατά τθ λιξθ τθσ 

μίςκωςθσ ι τθν τυχόν ζγγραφθ παράταςθ αυτισ ωσ άνω αναφζρεται,  ο μιςκωτισ 

υποχρεοφται χωρίσ όχλθςθ να παραδϊςει ςτον εκμιςκωτι το μίςκιο ευκυνόμενοσ 

διαφορετικά ςε αποηθμίωςθ  του εκμιςκωτι. Θ αποηθμίωςθ αυτι κεωρείται, ότι 

καταβάλλεται ςαν αποηθμίωςθ χριςθσ και ποινικι ριτρα για τθν μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ 

τθσ χριςθσ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι και όχι ωσ ζχουςα τθν ζννοια ρθτισ ι ςιωπθρισ 
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παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ, ορίηεται δε από τοφδε ςτο ποςό των 300  € θμερθςίωσ. Ζτςι κα 

καταβάλλεται αυτό το ποςό για   κάκε  μζρα    κακυςτζρθςθσ    ςτθν    παράδοςθ    του 

μιςκίου.  

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο (ακίνθτα , εξοπλιςμόσ, εγκαταςτάςεισ) 

ςτον εκμιςκωτι ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ φκορζσ ι ηθμίεσ ι βλάβεσ και με εξοφλθμζνουσ  

όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ κοινισ ωφελείασ. 

7) Ο Διμοσ Ηωγράφου  δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι και νομικι 

κατάςταςθ, που βρίςκεται ςιμερα το μίςκιο, δθλ. ο κινθματογράφοσ ΑΛΕΚΑ μετά του 

κυλικείου, των εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ και παρακολουκθμάτων τουσ, αφοφ ο μιςκωτισ 

οφείλει να τουσ επιςκεφκεί και να τουσ εξετάςει ο ίδιοσ και οι νομικοί και τεχνικοί του 

ςφμβουλοι, ελζγξει δε τθν τεχνικι και νομικι τουσ κατάςταςθ και τθν δυνατότθτα λιψθσ και 

διατιρθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ των απαιτοφμενων από κάκε Τπθρεςία και 

Αρχι αδειϊν για τθν λειτουργία τουσ , με πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που κα αντλιςει με 

δαπάνεσ του από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του διμου Ηωγράφου  ι άλλθ αρμόδια Αρχι πριν τθν 

ςυμμετοχι του ςτον πλειοδοτικό διαγωνιςμό και να γνωρίηει τθν πραγματικι και νομικι τουσ 

κατάςταςθ, παραιτοφμενοσ ανεπιφφλακτα κατά τθν παραλαβι του  μιςκίου  από κάκε 

ςχετικι ζνςταςθ για φπαρξθ πραγματικϊν ι νομικϊν ελαττωμάτων του  μιςκίου εν γζνει, 

ακόμθ και κεκρυμμζνων.  

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να εφοδιαςτοφν με τα τεχνικά κλπ τθροφμενα ςτοιχεία του 

μιςκίου από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του διμου Η ω γ ρ ά φ ο υ   καταβάλλοντασ 

προθγοφμενα παράβολο εκατό (100) ευρϊ ςτθν Σαμειακι Τπθρεςία του διμου. 

Ο μιςκωτισ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ , ανανζωςθ και διατιρθςθ κάκε 

απαιτοφμενθσ ι απαιτθκθςόμενθσ τυχόν άδειασ λειτουργίασ του  μιςκίου κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ ι τθσ χριςθσ του  μιςκίου . 

Θ ςυμμετοχι ςτον πλειοδοτικό διαγωνιςμό ιςοδυναμεί με πλιρθ ζλεγχο περί τθσ 

πραγματικισ και νομικισ καταςτάςεωσ του μιςκίου και αποδοχι τθσ καταλλθλότθτασ του 

από τον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για το ςκοπό που το προορίηει. 

8) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προβάλει ταινίεσ ποιότθτοσ  ι και εμπορικζσ   ΑΒ και 

Α΄προβολήσ  και ςε καμία περίπτωςθ ταινίεσ πορνό ι ςεξ κλπ. 

9) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται  ςτον καθοριςμό ευνοϊκοφ ειςιτηρίου  για παιδιά, φοιτθτζσ, 

ανζργουσ, άτομα  θλικίασ άνω των 65 ετϊν  και  Αμεα 

10) Ο μιςκωτισ  υποχρεοφται κατά τθ λιξθ κάκε  κερινισ περιόδου να καταβάλλει  ςτο Διμο  

Ηωγράφου   το ποςό τθσ διαφοράσ που κα προκφψει από τουσ μετρθτζσ ρεφματοσ και νεροφ 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του κινθματογράφου. 
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11) Επίςθσ ο μιςκωτισ αναλαμβάνει τισ παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενεσ δαπάνεσ 

λειτουργίασ του  κινθματογράφου  και του κυλικείου και όςεσ άλλεσ ζχουν ςχζςθ με αυτοφσ:  

δθμοτικά τζλθ, δθμοτικό φόρο και κάκε γενικά φόρο ι τζλοσ επιβάλλεται ι κα επιβλθκεί 

από το νόμο ι τθ ςυνικεια ςε βάροσ του μιςκωτι. Ο μιςκωτισ κα βαρφνεται επίςθσ με 

τυχόν τζλοσ χαρτοςιμου, ΦΠΑ ι τζλοσ φδρευςθσ επί του μιςκϊματοσ ,  δαπάνθ 

κακαριςτριϊν, αμοιβι και αςφάλιςθ, κφρια ι επικουρικι, και δαπάνθ υλικϊν κακαριότθτασ, 

δαπάνθ ταξικετριϊν και αςφάλιςι τουσ,  αμοιβι και αςφάλιςθ θλεκτρολόγων, χειριςτϊν 

θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, χειριςτϊν προβολζων,  αμοιβι και αςφάλιςθ πάςθσ 

φφςεωσ και ειδικότθτασ τεχνικϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ,  αμοιβι και αςφάλιςθ 

προςωπικοφ πάςθσ φφςεωσ (καλλιτεχνικοφ, διοικθτικοφ, τεχνικοφ), που κα χρθςιμοποιθκεί 

για τισ ανάγκεσ των παραςτάςεων,  ςυγγραφικά και ςυνκετικά δικαιϊματα, δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ςυγγενικά δικαιϊματα, δαπάνεσ διαφιμιςθσ,  δαπάνεσ εκτφπωςθσ 

καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ και εκτφπωςθσ ειςιτθρίων,  κάκε δαπάνθ για αςφάλιςθ 

προςωπικοφ και μιςκοδοςίασ,  δαπάνεσ αςφάλιςθσ κατά κινδφνων πυρκαγιάσ, κακόβουλθσ 

βλάβθσ, τρομοκρατικϊν ενεργειϊν και πυρκαγιϊν από βραχυκφκλωμα και από κάκε γενικά 

αιτία, υποχρεοφμενοσ να αςφαλίςει προσ τοφτο το  μίςκιο (ακίνθτα κτίςματα και εξοπλιςμό) 

ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία για ποςό τουλάχιςτον ίςο με τθν κάκε φορά 

αντικειμενικι τουσ αξία προςαυξθμζνθ κατά 50% και δικαιοφχο τθσ τυχόν  αποηθμιϊςεωσ τον  

εκμιςκωτι-Διμο Ηωγράφου , παραδίδοντασ   ς’αυτόν μζχρι τθν   15θ του επομζνου  μθνόσ 

από τθν ζναρξθ τθσ κερινισ περιόδου,  αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ιγ) 

δαπάνεσ τθλεφϊνων, fax κλπ και κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν 

παροφςα αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των μιςκίων . 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο  ςε άριςτθ κατάςταςθ και να το 

χρθςιμοποιεί κατά τρόπο που να μθν κίγει τα χρθςτά ικθ, τθν θςυχία, υγεία, εργαςία και 

αςφάλεια των γειτόνων και γενικά των κατοίκων τθσ περιοχισ, ςφμφωνα πάντοτε με τισ 

αςτυνομικζσ, αγορανομικζσ, πολεοδομικζσ κλπ διατάξεισ. Επίςθσ είναι αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν καλι λειτουργία, ςυντιρθςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ 

φκορϊν, βλαβϊν ι ηθμιϊν των μιςκίων (ακινιτων, εξοπλιςμοφ, εγκαταςτάςεων), ακόμθ και 

αναγκαίων ι εκ τθσ ςυνικουσ χριςεωσ προερχομζνων, απαλλαςςομζνου του εκμιςκωτι από 

κάκε  ςχετικι ευκφνθ και υποχρζωςθ. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςθσ , 

ςυμφωνουμζνων όλων ωσ ουςιωδϊν, ολικι ι μερικι, ι του νόμου, ςυνεπάγεται τθ λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν άμεςθ αποβολι του μιςκωτι . 

Ο διμοσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν ζξωςθ του μιςκωτι κατά τθν διαδικαςία του περί 

εξϊςεωσ δυςτροποφντων μιςκωτϊν Νόμου, όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει ςε περίπτωςθ τρίτθσ 

κακ’ υποτροπι παράβαςθσ οιουδιποτε όρου τθσ παροφςθσ, κεωροφμενων όλων ςαν 
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διαλυτικϊν, εκτόσ από τθν παράβαςθ του όρου τθσ εμπροκζςμου καταβολισ του 

μιςκϊματοσ, οπότε ο διμοσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει αμζςωσ τθν ζξωςθ του μιςκωτι, 

ζςτω και αν προκφπτει για πρϊτθ φορά περίπτωςθ μθ εμπροκζςμου καταβολισ του 

μιςκϊματοσ και να ηθτιςει τόςο για τθν περίπτωςθ αυτι, όςο και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 

παραβάςεωσ των όρων τθσ παροφςθσ και τθσ ςυμβάςεωσ όλα τα μιςκϊματα μζχρι τθσ 

ζναρξθσ τθσ νζασ μιςκϊςεωσ. Ο μιςκωτισ παραιτείται με τθν παροφςα από κάκε διάταξθ, 

που κα επιτρζπει ςε αυτόν να παραμείνει ςτο μίςκιο και παρά τθ λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ι τθν 

αποβολι του. ε όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ παράβαςθσ όρου τθσ ςφμβαςθσ εκ μζρουσ 

του μιςκωτι, ςυμφωνουμζνων όλων ωσ ουςιωδϊν ι του νόμου καταπίπτει αυτομάτωσ υπζρ 

του Διμου Ηωγράφου  θ κατατεκείςα εγγυθτικι  επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και ο τελευταίοσ τθν ειςπράττει , επιφυλαςςομζνου δικαιϊματοσ ςτον εκμιςκωτι 

για τθν αναηιτθςθ και  κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ του από τθν παράβαςθ αυτι. 

12) Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα, που κα 

του κοινοποιθκεί θ ζγκριςθ των πρακτικϊν του διαγωνιςμοφ και θ ςχετικι πρόςκλθςθ να 

προςζλκει ςτο δθμαρχείο Ηωγράφου για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. 

ε διαφορετικι περίπτωςθ καταπίπτει εισ βάροσ του και υπζρ του Διμου Ηωγράφου  θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό. ε περίπτωςθ παραίτθςισ του κατά 

τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ από τθ ςφμβαςθ καταπίπτει εισ βάροσ του και υπζρ του 

Η ω γ ρ ά φ ο υ  θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και δφναται ο 

διμοσ Ηωγράφου  να διεκδικιςει αποηθμίωςθ διαφυγόντων εςόδων. 

13) Σα ζξοδα για τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ τθσ αρχικισ και τθσ τυχόν 

επαναλθπτικισ δθμοπραςίασ, τα τζλθ και τα λοιπά ζξοδα (ςφμβαςθ μίςκωςθσ, κλπ) βαρφνουν 

τον μιςκωτι. 

14) Για ό, τι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι διατάξεισ περί διενζργειασ 

δθμοπραςιϊν και εκμίςκωςθσ δθμοτικϊν ακινιτων. 

15)  Θ κατατεκείςα εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αντικακίςταται μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ με άλλθ εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σραπζηθσ, που λειτουργεί νόμιμα, 

ςτθν Ελλάδα για τθν καλι εκτζλεςθ από τον μιςκωτι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ποςοφ δ φ ο   

χιλιάδων ( 2 . 0 0 0 , 0 0 )  ευρϊ προσ τον ςκοπό τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ των 

οριηόμενων ςτθν διακιρυξθ προκεςμιϊν καταβολισ του μιςκϊματοσ και λοιπϊν ςυμβατικϊν 

όρων. Θ τελευταία αυτι εγγυθτικι επιςτολι κα παραμζνει ςτον διμο Ηωγράφου  και κα 

καταπίπτει αυτοδίκαια υπζρ του διμου και χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, εάν δεν τθρθκοφν οι 

όροι τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ οι οικονομικοί, κα επιςτραφεί δε ςτον μιςκωτι άτοκθ μετά τθν 

λφςθ/λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ και εφόςον ζχει παραδοκεί εμπροκζςμωσ και προςθκόντωσ το 

μίςκιο, με όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ εξοφλθμζνουσ,  χωρίσ φκορζσ, ηθμίεσ και βλάβεσ και 
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κατόπιν ςχετικισ ζκκεςθσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου. ε καμία περίπτωςθ θ δοκείςα 

εγγφθςθ δεν μπορεί να ςυμψθφιςτεί με οποιεςδιποτε τυχόν οφειλζσ, για οποιοδιποτε λόγο 

και αιτία του μιςκωτι προσ τον εκμιςκωτι. 

16) Απαγορεφεται θ μετατροπι τθσ χριςθσ του μιςκίου κακϊσ και θ μερικι ι ολικι 

υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου.   

17) ε περίπτωςθ διζνεξθσ τα αρμόδια δικαςτιρια προσ επίλυςι τθσ είναι τα δικαςτιρια 

Ακθνϊν. 

18) Όλοι οι όροι τθσ διακιρυξθσ και οι όροι τθσ μίςκωςθσ, που περιγράφονται ςτθν παροφςα 

κεωροφνται και είναι ουςιϊδεισ, τυχόν δε τροποποίθςι τουσ πρζπει να αποδεικνφονται 

μόνον εγγράφωσ. 

β) Οξίδεη Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο (απνδνρήο θαη εμέηαζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ) θαη δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ «Θερινός κινηματογράφος ΑΚΕΙΑ», ε νπνία απνηειείηαη 

από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο: 

 ΔΡΔΣΖ ΠΑΡΑΘΔΤΖ - Γ/ληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
 ΘΑΛΑΘΖ ΣΤΙΗΑΛΟ - Πξντζηάκελνο Σκ. Σακείνπ 
 ΓΗΑΛΛΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ - Πξντζηάκελνο Σκ. Πξνκεζεηώλ 

 

Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΑΡΚΠΗΙΗΑ  ΣΑΤΡΟ 

                 ΣΑ  MΔΙΖ                                             

ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΑΛΑΣΑΑΘΖ 

ΓΖΚΖΣΡΗΟ (ΚΗΚΖ), ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ, 

ΘΑΘΟΤΡΗΓΖ ΘΧΛ/ΛΟ (ΑΛΑΠΙ. ΚΔΙΟ), 

ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ) (ΑΛΑΠΙ. 

ΚΔΙΟ) 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 

ΑΡΛΠΘΚΘΑ  ΣΑΤΡΟ 
Αληηδήκαξρνο Θαζ/ηαο, Πξαζίλνπ & Κερ/θνύ Δμνπιηζκνύ  
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