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Α∆Α:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ :
17-04-2014
Αριθ.Πρωτ.: ∆ΙΟΙΚ/Β/5106

∆ιεύθυνση : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τµήµα
: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ταχ.∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 57
Πληροφορίες :Π. Σταθουλόπουλος
Τηλέφωνο
: 210 3722626

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Αναθέτουσα Αρχή

: Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

∆ιάρκεια Σύµβασης

: Τρία (3) χρόνια, µε δυνατότητα παράτασης (2)
χρόνια.

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης

: Η υψηλότερη τιµή

Τιµή εκκίνησης

: 300,00 € (µηνιαίως)

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής

: 300,00 €

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της Περίληψης : 25-04-2014 (δύο φορές)
της Προκήρυξης στον Τύπο
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών

: 20-05-2014 και ώρα 12.00 π.µ.

Τόπος υποβολής προσφορών

:ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, 4ος
όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης

: ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, 4ος
όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα, και στα γραφεία της

ΙΘ΄ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο, 691 00
Κοµοτηνή, τηλ. 25310 22411, τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού και Έργου
Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου, στον οποίο θα
εκχωρηθεί το δικαίωµα εκµετάλλευσης του αναψυκτηρίου ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων προκηρύσσει το ∆ιαγωνισµό αυτό µε βάση την απόφαση
της 7ης συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που πραγµατοποιήθηκε την 18-3-2014
µε γνώµονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων.
Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα προκήρυξη όροι είναι υποχρεωτικοί για τους
Υποψηφίους Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και
απαιτήσεις της Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Βασικοί Ορισµοί
Έργο: Το έργο συνίσταται στην εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του
αναψυκτηρίου ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, υπό τους όρους
που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Ενδιαφερόµενος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών που
προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία.
Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει προσφορά.
Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόµενος που τελικά θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου.
Εκπρόσωπος: Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόµενου ή οποιοδήποτε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος µε δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.), ορίζει ως αρµόδιο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Προκήρυξη: Το παρόν κείµενο, µε τα συνηµµένα σε αυτό παραρτήµατα, που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του.
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόµενος στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισµού.
Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η
τελική επιλογή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου.
Σύµβαση: Η συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η τελική
επιλογή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου.
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: Η πενταµελής επιτροπή που ορίζεται από τη
∆/νση ∆ιοικητικού, της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού (αποσφράγιση, αξιολόγηση, εξέταση και γνωµοδότηση επί ενστάσεων,
εισήγηση κατακύρωσης, καθώς και κάθε άλλη συναφή µε την άρτια διενέργεια του
∆ιαγωνισµού ενέργεια).
3. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού και Έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή για τη σύνταξη της παρούσας προκήρυξης έλαβε υπόψη :
1) Τις διατάξεις του νόµου 736/1977, περί Οργανισµού Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 8 παρ. δ,
υποπερ. γ' αυτού.
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2) Τις διατάξεις του νόµου 2362/1995 «περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες δαπάνες», όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3871/2010 και ισχύει
3) Τις διατάξεις του νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4) Τις διατάξεις του ν.δ. 715/1979, περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠ∆∆
προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων, ως και εκτελέσεως εργασιών, και ιδίως
τα άρθρα 38 επ. αυτού
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου,
εφαρµοζοµένου αναλογικά, ως προς τα άρθρα 6 έως 8Α, σε όσα θέµατα δεν
καθορίζονται ειδικά µε την παρούσα.
6) Τις διατάξεις του Ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου»
7) Τις ∆ιατάξεις του Ν. 2557/1997 «Θεσµοί, µέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 9 αυτού.
Η σύµβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (άρθρα 38
επ.) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ΑΚ για τη µίσθωση προσοδοφόρου
πράγµατος, εφαρµοζοµένων αναλογικά και στο βαθµό που προσιδιάζουν στη φύση της
συµφωνίας. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει
οιαδήποτε σχέση εξάρτησης ως προς τον Ανάδοχο, ούτε να θεωρηθεί κατά νόµο υπεύθυνη,
για την τήρηση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείµενες
διατάξεις. Αρµόδια ∆ικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύµβαση της
µίσθωσης θα είναι εκείνα των Αθηνών.

4. Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή της σύµβασης είναι το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, ΝΠ∆∆ εποπτευόµενο
από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που διέπεται και λειτουργεί µε βάση τις
διατάξεις του νόµου 736/1977, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα
εκµίσθωση δικαιώµατος προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. δ' υποπερ.γ' του ιδρυτικού του
νόµου και το µίσθωµα (συµβατικό αντίτιµο για την εκµίσθωση δικαιώµατος) που θα
καταβάλλει ο Ανάδοχος αποτελεί δηµόσιο πόρο, εντασσόµενο στον προϋπολογισµό του ΤΑΠ.
5. ∆ηµοσίευση Προκήρυξης
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης έχει δηµοσιευτεί, σε δύο ηµερήσιες και µία οικονοµική
εφηµερίδα,
και
στις
ιστοσελίδες
www.tap.gr,
www.yppo.gr
και
http://www.et.diavgeia.gov.gr.

6. Τρόπος λήψης προκήρυξης – πληροφορίες
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης διατίθεται, χωρίς καταβολή τιµήµατος, από τα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, Τ.Κ. 10564,
Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο 409, καθώς και από τη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο,
691 00 Κοµοτηνή, τηλ. 25310 22411, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι παραλήπτες καλούνται να συµπληρώσουν κατάλογο µε τα στοιχεία τους, προκειµένου να
ενηµερωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, για τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή
διευκρινίσεις επί της διαδικασίας.
Οι παραλήπτες της προκήρυξης καλούνται να την ελέγξουν από πλευράς πληρότητας και
ορθότητας των εγγράφων και εφόσον διαπιστώσουν ελλείψεις να το γνωρίσουν εγγράφως
άµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έκδοση νέου πλήρους αντιγράφου.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
µόνο εγγράφως, µε επιστολή στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή µε τηλεοµοιοτυπία,
µνηµονεύοντας τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (υπόψιν
κ. Π. Σταθουλόπουλου), εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών πριν από την ηµέρα
λήξης υποβολής προσφορών.
7. Γλώσσα ∆ιαγωνισµού
Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία και έγγραφο µεταξύ
της Αναθέτουσας Αρχής και των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να είναι συντεταγµένο στην
Ελληνική Γλώσσα ή να φέρει νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι συντεταγµένα
στην Ελληνική Γλώσσα. Εξαιρούνται τυχόν δικαιολογητικά που εκδίδονται εκτός Ελλάδος,
οπότε στην περίπτωση αυτή αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Apostille (σύµφωνα µε
τα ισχύοντα βάσει του νόµου 1497/1984, που κυρώνει τη συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961)
αφετέρου πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα (ως τέτοια
νοείται επίσηµη µετάφραση από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ, είτε από το αρµόδιο
προξενείο ή άλλη αρµόδια αρχή, είτε από δικηγόρο, κατ' άρθρα 454 του ΚΠολ∆ και 53 του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων).
8. Ματαίωση – Ακύρωση – Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, να
αποφασίσει κατά την κρίση της, τη µαταίωση, ακύρωση, διακοπή ή επανάληψη του
∆ιαγωνισµού, χωρίς να δικαιούνται οι διαγωνιζόµενοι να αξιώσουν αποζηµίωση εκ του
λόγου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ή συνεταιρισµοί) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
µε αντικείµενο νόµιµης δραστηριότητας συναφούς µε το θέµα της παρούσας, δηλαδή
λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως αναψυκτήρια,
καφενεία, Catering, Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.
∆εν γίνονται δεκτοί όσοι στο παρελθόν υπήρξαν µισθωτές του ΤΑΠ, σε αναψυκτήρια
Μουσείων ή Αρχαιολογικών Χώρων, ως φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή µέτοχοι ή εταίροι, ή
διοικητές ή διαχειριστές Νοµικών προσώπων, εάν οφείλουν µέχρι και την διενέργεια του
διαγωνισµού ληξιπρόθεσµα µισθώµατα, είτε απευθείας στο ΤΑΠ, είτε στην ∆ΟΥ, ύστερα
από καταλογισµό µε πράξη του ∆.Σ.
 Ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη
των οποίων πρέπει να ασκούν προαιρετικά νοµίµως συναφείς µε το αντικείµενο της
παρούσας δραστηριότητες και να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.
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10. Χρόνος και Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Κατάθεση Προσφορών
Οι Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου)
αριθµ. 57, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα, µέχρι την 20-05-2014 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 12.00 µ.µ., η οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών. Η άνω ώρα παρατείνεται µόνο εφόσον έχουν ήδη προσέλθει περισσότεροι
υποψήφιοι ταυτόχρονα, κατά τη λήξη της ώρας κατάθεσης των προσφορών. Οι Προσφορές
µπορούν να κατατίθενται, αποστέλλονται ή παραδίδονται στο ΤΑΠ, µε οποιοδήποτε τρόπο,
αλλά η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν αµέσως µετά την παρέλευση
της άνω ώρας στα γραφεία του ΤΑΠ, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Κατά την
αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή διά
νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.

11. Μοναδικές προσφορές - Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές
Κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωµα υποβολής µόνο µίας προσφοράς. Απαγορεύεται η
συµµετοχή του ιδίου φυσικού ή νοµικού προσώπου σε περισσότερα του ενός υποψήφια
σχήµατα. Στο ∆ιαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές,
και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12. Εγγυήσεις
1. Μαζί µε την προσφορά θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας) ποσού ίσου µε το
προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος, ήτοι 300,00 ΕΥΡΩ, ισχύος τουλάχιστον 4
µηνών µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ∆εν γίνεται δεκτή προσφορά της
οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου
ποσού.
2. Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της σύµβασης, υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος. Η εγγυητική
επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 µήνες µετά τη λήξη της ισχύος της
σύµβασης που θα υπογραφεί. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και
θα είναι συντεταγµένη σύµφωνα µε το οικείο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της
παρούσας.
Η εγγυητική αυτή επιστολή δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε κανένα µίσθωµα και θα
επιστραφεί ατόκως, µόνο εφ’ όσον εκπληρωθούν όλοι ανεξαρτήτως οι όροι της σύµβασης
και παραδοθεί στο ΤΑΠ ελεύθερη η χρήση του µισθίου κατά την ηµέρα της λήξης της
µίσθωσης, άλλως µε την παράδοση του µισθίου στον εκµισθωτή.
3. Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατίθεται ισόποσο γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
4. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ή η αρµόδια Υπηρεσία θα διασταυρώνουν την εγκυρότητα των
εγγυήσεων µε έγγραφη επικοινωνία µε τους εκδότες. Η εγγυητική επιστολή καλής
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εκτέλεσης επιστρέφεται µετά το πέρας της συµβατικής διάρκειας και εφόσον δεν υφίστανται
αξιώσεις κατά του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, οι
εγγυήσεις εκδίδονται στην επωνυµία του σχήµατος και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη
όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώµα της επιστολής. Οι
εγγυητικές επιστολές µπορούν να είναι ενιαίες ή άθροισµα εγγυητικών επιστολών στο
όνοµα όλων των συνεργαζοµένων µελών, οπότε και τυχόν κατάπτωση αφορά το σύνολο
αυτών. Στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων, η εγγυητική επιστολή θα είναι ενιαία
και θα εκδίδεται στο όνοµα όλων των φυσικών προσώπων, ενώ θα περιλαµβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

13. Προσφορά ενώσεων ή κοινοπραξιών
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά υπό
κοινοπρακτικό σχήµα. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η επιλεγείσα ως ανάδοχος ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να περιβληθεί
ειδική νοµική µορφή, όταν της ανατεθεί η σύµβαση, εάν διαπιστωθεί ότι η υφιστάµενη δεν
επαρκεί για τη συµµόρφωση στις κείµενες διατάξεις (περί τροφίµων και ποτών) ή
επιβάλλεται για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

14. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ο Ενδιαφερόµενος να λάβει µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσει έγγραφη προσφορά
µέσα σε κλειστό κυρίως φάκελο, που φέρει την επαγγελµατική σφραγίδα του υποψηφίου
και την υπογραφή του ιδίου ή του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην ένωση του
φακέλου και στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον ∆ιαγωνισµό Εκµίσθωσης ∆ικαιώµατος Εκµετάλλευσης
του αναψυκτηρίου στους Πύργους Gattilusi στη Σαµοθράκη»
β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής και ο τίτλος της ∆ιεύθυνσης που έχει την ευθύνη
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
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ε. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, FAX, e-mail,) µε την υποσηµείωση “Να ανοιχθεί µόνον από το αρµόδιο όργανο
του ∆ιαγωνισµού”. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, FAX και email όλων των µελών του.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητοι κλειστοί και
σφραγισµένοι υποφάκελοι µε την σφραγίδα και υπογραφή του υποψηφίου στην ένωση των
φακέλων ως εξής:
Α. “Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” ο οποίος περιέχει την αίτηση συµµετοχής
και όλα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 παρ. 1 της παρούσας δικαιολογητικά συµµετοχής
στο διαγωνισµό.
Β. “Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής
προσφοράς του διαγωνιζοµένου.
•

Κάθε υποφάκελος φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου και την αντίστοιχη
προσθήκη: “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” ή “Οικονοµική Προσφορά”.

•

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία
όλων των µελών.

•

Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες
κτλ. Τυχόν διορθώσεις πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του συντάξαντος.
Προσφορές που είναι ελλιπείς ή αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή από τις οποίες
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

15. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης
1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, εντός του υποφακέλου µε τα
“∆ικαιολογητικά συµµετοχής” τα εξής :
α. Αίτηση συµµετοχής συµπληρωµένη όπως στο Υπόδειγµα της Παρούσας (Παράρτηµα
Α'), υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο (φυσικό πρόσωπο) ή επί νοµικών προσώπων ή
ενώσεων ή Κοινοπραξιών, από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους ή ειδικό πληρεξούσιο. Η
αίτηση θα φέρει ηµεροµηνία και σφραγίδα της επιχείρησης και θα φέρει διακριτή
αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος (ολογράφως). Η υποβολή αίτησης
συµµετοχής συνιστά ταυτόχρονα και δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους
όρους του ∆ιαγωνισµού και παραιτείται από την προσβολή τους. Εφόσον η προσφορά
υπογράφεται και υποβάλλεται δια πληρεξουσίου, στην αίτηση συµµετοχής επισυνάπτεται
και ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην αίτηση συµµετοχής θα αναφέρονται,
εκτός από τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (φυσικού ή νοµικού προσώπου),
οπωσδήποτε και η ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail), ο αριθµός
τηλεφώνου και FAX. Κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, προς τον υποψήφιο που θα εκδοθεί
στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού δύναται να αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπικά (FAX)
ή µέσω διαδικτύου στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται στην αίτηση συµµετοχής.
β. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα
στοιχεία που αναγράφει το οικείο υπόδειγµα της Προκήρυξης (Παράρτηµα Α'), ποσού
300,00 Ευρώ.
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γ. Πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή αντίστοιχο νόµιµο
φορέα, εκδόσεως του τελευταίου διµήνου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή των
υποψηφίων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, σε συνάφεια µε την συγκεκριµένη
σύµβαση, δηλαδή λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυκτήρια,
καφενεία, Catering, Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, που φέρει σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης των υποψηφίου ή των
νοµίµων εκπροσώπων της επιχείρησης, µε ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 ηµερών
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία:
Ι) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,:
Α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
ακόλουθα:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
-για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, ή για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (αρθ.43 παρ.2 Π.∆. 60/2007),
-για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
Β) δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, (αρθ.43 παρ.2
Π.∆. 60/2007)
Γ) δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού (αρθ. 43 παρ.2
του Π.∆. 60/2007),
∆) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ε) ότι δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,
εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. Β΄και Γ΄
ΣΤ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή Εµπορίου,
Ζ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα
ΙΙ) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή
και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, και ότι θα προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ανακηρυχτεί
ανάδοχος
ΙΙΙ) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης της
οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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ε. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση και εκπροσώπηση της επιχείρησης και
συγκεκριµένα:
• ακριβές αντίγραφο ή επικυρωµένο απόσπασµα του κωδικοποιηµένου Καταστατικού τους
ή του συστατικού εγγράφου και κάθε µέλους σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης,
καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, και σχετικά ΦΕΚ µε δηµοσιεύσεις αυτών, καθώς
και βεβαίωση από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή περί τροποποιήσεων αυτού,
εκδοθέντα κατά το τελευταίο δίµηνο προ της υποβολής της προσφοράς.
• Έγγραφα που αφορούν τη σύσταση και εκπροσώπησή των νοµικών προσώπων,
επικυρωµένα και δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ, εφόσον είναι δηµοσιευτέα, από όπου
προκύπτουν οι σκοποί της επιχείρησης και τα φυσικά πρόσωπα που δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους την επιχείρηση
• απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε το καταστατικό των νοµικών προσώπων
µε την οποία θα εγκρίνεται η συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, θα ορίζονται τα
στοιχεία του νόµιµου και/ή του ειδικά εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου που θα
εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσµευτικώς για την επιχείρηση όλα ανεξαιρέτως τα
έγγραφα, όπως οικονοµική προσφορά, υπεύθυνες δηλώσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις,
αποδείξεις παραλαβής κτλ. της διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής και σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία µε τα συγκεκριµένα υπόλοιπα
µέλη, το ποσοστό συµµετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων µελών, και ο
κοινός εκπρόσωπος αυτής. ∆εν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη
συµµετοχή σε δηµοπρασίες. Σε περίπτωση ένωσης χρειάζεται ξεχωριστή απόφαση από το
αρµόδιο για τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης όργανο, για τη συµµετοχή στη διαδικασία,
για την υποβολή κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και τον ορισµό
κοινού εκπροσώπου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ιδιωτικό συµφωνητικό για τη σύστασή
της και τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών και δήλωση των νοµίµων
εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων, ότι σε περίπτωση ανάληψης της προµήθειας θα
ορίσουν κοινό εκπρόσωπο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Το περιεχόµενο του υποφακέλου συνιστάται να είναι αρχειοθετηµένο µε τη σειρά
καταγραφής που προπεριγράφηκε σε ντοσιέ, το οποίο να περιέχει πίνακα περιεχοµένων
για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήµατα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) για τους εταίρους ή
διαχειριστές στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.E. και Ε.Ε.) και για τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου επί Συνεταιρισµών, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
(1)Προκειµένου περί Νοµικών Προσώπων, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή θέση σε διαδικασία
συνδιαλλαγής του Ν. 3588/2007 (Α' 153), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
(2)Προκειµένου περί Συνεταιρισµών, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
Οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για
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κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στο σχήµα.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι οι Υποψήφιοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υποψηφίου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
κατά την ενώπιόν της διαδικασία.
4. Στις περιπτώσεις όπου ο Υποψήφιος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή
αποσύρει την προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συµµετοχής και µπορεί να κινείται η διαδικασία αποβολής του συµµετέχοντος από
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.
5. Μετά την κατακύρωση, ο ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα βεβαιωθέντα µε την υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της
παρούσας και εάν δεν τα προσκοµίσει, η κατακύρωση ακυρώνεται και καλείται προς
σύναψη σύµβασης ο επόµενος στη σειρά κατάταξης.

16. Οικονοµική Προσφορά
Οι Υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά, µε το προσφερόµενο
µηνιαίο µίσθωµα, στην οποία η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναγράφεται ως ποσό (σε
ευρώ), αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόµενη τιµή νοείται σταθερή, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε περίπτωση
παράτασης της σύµβασης και ύστερα από αίτηση του µισθωτή και έγκριση αυτής από το
∆.Σ. του ΤΑΠ, το µηνιαίο µίσθωµα αναπροσαρµόζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
17. Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, την οποία µπορούν να παρακολουθήσουν οι Υποψήφιοι ή
ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι αυτών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία :
α) Κατά την δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών, παραδίδονται οι φάκελοι των
προσφορών, µε αναγραφή της ηµέρας και ώρας κατάθεσης, από το πρωτόκολλο στην
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει
κατά την χρονική σειρά κατάθεσης των προσφορών στο πρωτόκολλο, πρώτα όλους τους
Φακέλους Προσφοράς που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και µονογράφει το περιεχόµενό τους.
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Οι Υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται
από όλα τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και φυλάσσονται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής. Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή αποσφραγίζει
και εξετάζει τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του κάθε υποψηφίου. Τα µέλη
της Επιτροπής αριθµούν και µονογράφουν τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν. Η
αρίθµηση λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα περιεχόµενα κάθε φακέλου δεν είναι αριθµηµένα µε
ενιαίο και συνεχόµενο τρόπο. Τα ΦΕΚ και τα πολυσέλιδα έγγραφα µονογράφονται µόνο
στην πρώτη σελίδα τους. Κατόπιν η Επιτροπή καταγράφει ποια από τα ζητούµενα
δικαιολογητικά έχουν προσκοµιστεί, τα ανακοινώνει και τα επιδεικνύει στους υποψηφίους
που παρακολουθούν τη διαδικασία. Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή
διασκέπτεται και αξιολογεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας, κατά πόσον οι
υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο
διαγωνισµό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, η Επιτροπή ανακοινώνει µε πρακτικό της που δηµοσιεύεται µε ανάρτηση στον
πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στην ιστοσελίδα του ΤΑΠ τα
ονόµατα των διαγωνιζοµένων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο
διαγωνισµό, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού καθενός από αυτούς. Η Επιτροπή
ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µήνυµα τους συµµετέχοντες για την
δηµοσίευση του πρακτικού. Στη συνέχεια, δίδεται σε όποιον θεµελιώνει έννοµο συµφέρον η
δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά το άρθρο 19 παρ. 2 περ. β’ της παρούσας, για την
οποία αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή ∆ιενέργειας εντός 2 εργασίµων ηµερών από την
υποβολή της. Στους αποκλεισθέντες από τον διαγωνισµό υποψηφίους, µετά την αξιολόγηση
τυχόν ενστάσεών τους, επιστρέφονται οι Υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς
να ανοιχτούν.
β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σε νέα δηµόσια συνεδρίαση την
οποία συγκαλεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αποσφραγίζει τον Υποφάκελο Οικονοµικής
Προσφοράς ενός εκάστου υποψηφίου κατά την ίδια σειρά της παραγράφου α. Τα µέλη της
Επιτροπής µονογράφουν την προσφορά που βρίσκονται µέσα σε αυτόν. Στη συνέχεια, η
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ελέγχει το περιεχόµενο του Υποφακέλου Οικονοµικής
Προσφοράς, και την κρίνει αποδεκτή ή απορριπτέα, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, µε
φθίνουσα σειρά, από την υψηλότερη προς τη χαµηλότερη προσφορά και ανακοινώνεται
στους παρισταµένους. Στη συνέχεια, δίδεται σε όποιον θεµελιώνει έννοµο συµφέρον η
δυνατότητα υποβολής ένστασης αυθηµερόν κατά το άρθρο 19 παρ. 2 περ. β’ της παρούσας,
για την οποία αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή ∆ιενέργειας εντός δύο εργασίµων ηµερών
από την υποβολή της.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή διαβιβάζει όλα τα έγγραφα του
∆ιαγωνισµού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την τελική κατακυρωτική απόφαση. Ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µόνο µετά την εγκριτική απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφού ασκήσει έλεγχο νοµιµότητας της
διαδικασίας, κατακυρώνει ή µη το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.

18. Κριτήρια ανάθεσης - κατακύρωση
Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που θα προσφέρει το υψηλότερο µίσθωµα µε τιµή
εκκίνησης το ποσό των 300,00 € (µηνιαίως).
Το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται προς το ∆Σ του ΤΑΠ, το οποίο αποφασίζει οριστικά
για την ανάθεση της σύµβασης εντός δέκα πέντε ηµερών από την υποβολή του πρακτικού.
Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποφασίσει την ανάθεση της
σύµβασης, εάν κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν
αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισµός ή για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
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Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων πλειοδοτών, διενεργείται κλήρωση, σε
δηµόσια συνεδρίαση, κατόπιν ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. Κατά του αποτελέσµατος
της κλήρωσης δεν χωρούν ενστάσεις και ουδείς υποψήφιος δικαιούται να αξιώσει
αποζηµίωση από το λόγο αυτό.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο ή ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε προθεσµία υποβολής προσφορών 10 εργασίµων ηµερών
από τη δηµοσίευση της επαναληπτικής προκήρυξης.

19. Ενστάσεις
1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας
του ∆ιαγωνισµού, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή) από τους συµµετέχοντες που δικαιολογούν έννοµο συµφέρον.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του ΤΑΠ, και
απευθύνονται προς το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα
κατωτέρω.
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού:
Εντός 15 εργασίµων ηµερών από την δηµοσίευση της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο.
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής δεν συνυπολογίζεται η ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, η
οποία εκδίδει απόφαση που κοινοποιείται στον ενιστάµενο.
β) Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής της διαδικασίας, της συµµετοχής υποψηφίου και
των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισµού ή εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία έλαβε
χώρα η προσβαλλόµενη πράξη. Επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού εντός δύο ηµερών από την υποβολή της ένστασης.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δε γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται από την Επιτροπή στους ενιστάµενους
το αργότερο την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την έκδοσή της. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν
πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς,
µε φροντίδα τους.

20. Ανακοίνωση κατακύρωσης
Η ανάδειξη Υποψηφίου στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης δεν συνιστά κατακύρωση, η
οποία ανήκει στο ∆.Σ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί η σύµβαση,
µετά από πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας υποχρεούται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 5 και
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
µε απόφαση του ∆.Σ.
Την αποσφράγιση του φακέλου του υποψηφίου Αναδόχου µπορεί να ζητήσει να
παρακολουθήσει όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει
εµπροθέσµως τα δικαιολογητικά ή αυτά δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης,
αποκλείεται του ∆ιαγωνισµού, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή και καλείται ο επόµενος στη
σειρά κατάταξης.
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Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται
σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό Ανάδοχο.
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση ή ανακοινώθηκε η
κατακύρωση, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος
και αποκλείεται από τη διαδικασία, ενώ καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του
εκπτώτου, µε επιφύλαξη για την ανόρθωση κάθε ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής και
καλείται ο επόµενος στη σειρά κατάταξης.
Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία επαναληφθεί εξαιτίας αυτού, ο µη
προσερχόµενος υποψήφιος ανάδοχος θα υποχρεούται στην πληρωµή των εξόδων της νέας
διαδικασίας.

21. Υπογραφή Σύµβασης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προηγούµενου άρθρου, υπογράφεται µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, που θα περιέχει τους όρους της
συνεργασίας που καθορίζονται µε την παρούσα προκήρυξη. Με την υπογραφή της
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη δηµοσίευσης της παρούσας
προκήρυξης στις εφηµερίδες, τελών χαρτοσήµου 3,6% και των τελών της σύµβασης.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει για 3 χρόνια από την παράδοση του
αναψυκτηρίου, µε δυνατότητα παράτασης για 2 ακόµη χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
22. Λειτουργία αναψυκτηρίου
1. Ο µισθωτής υποχρεούται καθ’ όλο το διάστηµα της λειτουργίας του αναψυκτηρίου να έχει
αναρτήσει σε εµφανές και προσιτό σηµείο αυτού αναλυτικά κατάλογο µε τιµές των
πωλουµένων ειδών αντίστοιχα και οι οποίες για είδη ευρισκόµενα σε διατίµηση δεν
επιτρέπεται να αποκλίνουν από εκείνες που καθορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Αγορανοµική
∆ιάταξη.
2. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται στους εσωτερικούς κανονισµούς
καθώς και στις οδηγίες και συστάσεις της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Επίσης,
υποχρεούται να διευκολύνει και να διαθέτει χώρο για διανοµή φυλλαδίων, για ανάρτηση
διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορούν το χώρο ή το πωλητήριο ή να διαθέτει σε λειτουργία
οθόνη τηλεόρασης ή υπολογιστή, µε παρόµοια µηνύµατα.
3. Ο µισθωτής θα πρέπει να απασχολεί τόσους πωλητές ώστε να ικανοποιείται απόλυτα η
εξυπηρέτηση των πελατών του αναψυκτηρίου. Οι πωλητές θα πρέπει να είναι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα της ελληνικής να έχουν βασική γνώση µιας ξένης ευρωπαϊκής
γλώσσας και να έχουν λευκό ποινικό µητρώο, και να είναι εφοδιασµένοι µε ατοµικό
βιβλιάριο υγείας κατά τις κείµενες διατάξεις και να το ανανεώνουν µετά την λήξη του.
Επίσης ο µισθωτής θα έχει ασφαλίσει σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
όλο το
απασχολούµενο προσωπικό στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και θα υποβάλει στην
Υπηρεσία, κατάσταση µε όλα τα στοιχεία τους και τα δικαιολογητικά τους.
4. Οι πωλητές θα είναι πάντοτε καθαροί και ντυµένοι µε ευπρέπεια. Θα φορούν λευκή
µπλούζα, στο στήθος δε θα φέρουν µικρή πινακίδα µε το ονοµατεπώνυµό τους. Οι πωλητές
θα είναι σοβαροί και δεν θα παρενοχλούν τους επισκέπτες. Απαγορεύεται ρητώς η
αποµάκρυνση του πλειοδότη ή των πωλητών από το αναψυκτήριο για την προσέκλυση
πελατών, όπως και η γενική κατά τρόπο φορτικό άσκηση του επαγγέλµατός τους.
Απαγορεύεται αυστηρώς να διαλαλούν τα πωλούµενα είδη.
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5. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφηµίσεων, πόστερς, φωτεινών επιγραφών κλπ στο
αναψυκτήριο.
6. Τον µισθωτή βαρύνουν όλες τις δαπάνες για υδροληψία, φωτισµό, συντήρηση,
τηλέφωνα και βελτίωση της όλης εγκατάστασης, καθώς επίσης θα κάνει τις σχετικές
ενέργειες για εξυπηρέτησή του από δίκτυα ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, και Ύδρευσης και λοιπά δίκτυα.
7. Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται στους όρους της Αριθµ. Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967
υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2718/08.10.2012) Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλων διατάξεων που ισχύουν σε
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
8. Απαγορεύεται ρητώς η εγκατάσταση ψησταριάς, καθώς και η παρασκευή και η πώληση
εδεσµάτων που αναδίδουν κνίσα, δυσοσµία κλπ.
9. Τα τραπεζοκαθίσµατα, η µορφή τους, η έκταση που θα αναπτυχθούν και η εν γένει
διαµόρφωση του χώρου καθώς και πάσης φύσεως επίπλωση, σκίαστρα, τέντες κ.λ.π, όπως
επίσης και τυχόν επιπλέον εγκαταστάσεις ή αλλαγές θέσεων αυτών κ.λ.π, θα καθορισθούν
εξ’αρχής και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως του ΤΑΠ και της αρµόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων.
Επιπλέον ο αριθµός των τραπεζοκαθισµάτων που επιτρέπεται να αναπτυχθούν καθορίζεται
βάση των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων.
10. Η προµήθεια του εξοπλισµού θα βαρύνει τον µισθωτή και θα πρέπει να είναι σε άριστη
κατάσταση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, στις οποίες έχει υποχρέωση να
συµµορφωθεί ο µισθωτής.
11. Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργασία στο αναψυκτήριο θα πρέπει να γίνεται πάντα
κατόπιν υποδείξεως και σύµφωνα µε την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η δε δαπάνη θα
επιβαρύνει τον µισθωτή και σε καµία περίπτωση δεν θα συµψηφίζεται µε µηνιαία µισθώµατα.
12. Να τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος της πρωινής τροφοδοσίας µέχρι τις 9.00 π.µ
13. Το αναψυκτήριο θα είναι ευπαρουσίαστο και οποιαδήποτε µόνιµη εγκατάσταση
απαγορεύεται, εκτός αν ληφθεί έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία.
14. Ο µισθωτής υποχρεούνται στην αυστηρή τήρηση της καθαριότητας του χώρου του
αναψυκτηρίου και των χώρων υγιεινής των επισκεπτών.
15. Την τήρηση και εφαρµογή των όρων της συµβάσεως θα ελέγχει η Υπηρεσία του ΤΑΠ,
καθώς και η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
16. Το ωράριο λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα είναι κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων.
17. Ο µισθωτής θα λειτουργήσει το αναψυκτήριο τουλάχιστον στην Α’ κατηγορία σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Τα παρασκευάσµατα και τα προϊόντα που θα διατίθενται από
τον µισθωτή στους πελάτες θα πληρούν το υψηλότερο χαρακτηριστικό ποιότητας, επίσης
οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στου πελάτες θα πρέπει, όχι µόνο να είναι υψηλής
αισθητικής και αυστηρώς αρίστης ποιότητας, αλλά και θα πληρούν απόλυτα τον κώδικα
τροφίµων και ποτών του Ε.Φ.Ε.Τ και των Υγειονοµικών Υπηρεσιών της Χώρας µας,
αλλά και των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Το όνοµα του αναψυκτηρίου θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της αρµόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων σε συνεννόηση µε το ΤΑΠ.
23.Τεχνική έκθεση
Ο χώρος που στεγάζεται το αναψυκτήριο στους Πύργους GATTILUSI είναι ισόγειο λίθινο
υφιστάµενο κτίσµα µε ξύλινες δίριχτες στέγες, µε ξύλινη πέργκολα που οδηγεί στο
υπαίθριο καθιστικό.
Το από ξυλεία καστανιάς, υπαίθριο καθιστικό (σε θέση µε οπτικές φυγές προς τους
Πύργους, Βασιλική Θάλασσα) συνδέεται µε το αναψυκτήριο και είναι υπερυψωµένο
κατά 0,60 µ από το έδαφος.
Στο παρασκευαστήριο υπάρχουν δύο σηµεία παροχής νερού, δύο φωτιστικά σώµατα επί
των δοκών της οροφής, µικρός ηλεκτρικός θερµοσίφωνας, ντουλάπια επιτοίχια, πάγκος
κουζίνας και τηλεφωνική γραµµή.
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Στο αναψυκτήριο υπάρχουν πάγκοι καθηµένων – ορθίων από ξυλεία καστανιάς, δύο
φωτιστικά σώµατα επί των δοκών της οροφής, δύο ξύλινα τραπέζια (50χ70) και πρίζα
για ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα.
Το εµβαδόν παρασκευαστηρίου και καθιστικού αναψυκτηρίου είναι 20,9 µ2 (βλ.συν.
κάτοψη).
Στο ηµιυπαίθριο καθιστικό αναψυκτηρίου υπάρχει πάγκος καθηµένων πλάτους 50 εκ.
από µαδέρια καστανιάς, κιγκλίδωµα από ξυλεία καστανιάς και τρία φωτιστικά σώµατα
επί των δοκών της οροφής µε διαστάσεις (6,90χ2,90) = 20,0 µ2.
Ο πάγκος σερβιρίσµατος θα αποτελείται από συνδυασµό ψυγείων, θερµαινόµενων
βιτρινών και απλού πάγκου όπου θα τοποθετηθεί ταµειακή µηχανή σύγχρονης
σχεδιαστικής άποψης.
Τα ψυγεία και οι θερµαινόµενες βιτρίνες θα έχουν χαµηλά κάθετες επιφάνειες όψεις
επενδεδυµένες µε ξύλο ή άλλο υλικό που να εναρµονίζεται µε την σχεδιαστική και
χρωµατική άποψη του χώρου της αίθουσας, ενώ στο πάνω τµήµα τους καµπύλες
επιφάνειες από ειδικά επεξεργασµένο κρύσταλλο, εσωτερικές δε επιφάνειες από φύλλο
ανοξείδωτου χάλυβα, πλαστικοποιηµένα φύλλα τύπου DURAPAL, ή άλλο κατάλληλο
υλικό.
Γενικά η όλη εγκατάσταση πρέπει να έχει αρµονική και οµοιόµορφη εµφάνιση.
Στον τοίχο πίσω από τον πάγκο υπάρχει παροχή νερού και αποχέτευση.
Σε συγκεκριµένα σηµεία της αίθουσας θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριµµάτων
και ακόµη ό,τι άλλο χρειάζεται στη λειτουργία του αναψυκτηρίου.
Ο χώρος λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα είναι υπαίθριος, βρίσκεται δυτικά του
υφιστάµενου παλαιού καφενείου, ο οποίος θα φιλοξενεί µέχρι έξι (6) τραπέζια και
είκοσι τέσσερις (24) καρέκλες.
Τα τραπεζοκαθίσµατα θα είναι ξύλινα, τα τραπέζια τύπου καφενείου και οι καρέκλες
ξύλινες µε ψάθα, όλα βαµµένα σε χρώµα του ξύλου. Οι πάγκοι, τα χρώµατα και υλικά
αυτών όπως επίσης και οι τυχόν επί πλέον εγκαταστάσεις ή αλλαγές θέσεων αυτών
κ.λ.π. θα επιλεγούν σε συνεργασία και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της
Υπηρεσίας.

24. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να διαµορφώσει κατάλληλα το µίσθιο
και να το διατηρεί πάντοτε ευπαρουσίαστο και σε καλή κατάσταση, όπως και να
εκτελεί τις εκάστοτε αναγκαίες επισκευές. ∆εν µπορεί όµως να επιφέρει αλλοιώσεις
στο µίσθιο, χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας ούτε να πραγµατοποιήσει µεταρρυθµίσεις ή
να χρησιµοποιήσει αυτό για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που έχει συµφωνηθεί.
∆εν επιτρέπεται καµία επέµβαση στο κτίριο, όπως στη µορφή του, στην εξωτερική όψη
του, στην εσωτερική διαρρύθµισή του, το µόνιµο εξοπλισµό του καθώς και στη διαµόρφωση
του άµεσα περιβάλλοντος χώρου του.
Πιο συγκεκριµένα δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις, καθαιρέσεις ή αλλαγές:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

στον φέροντα οργανισµό
στις τοιχοποιίες
στα επιχρίσµατα
στις επενδύσεις τοίχων(εσωτερικών και εξωτερικών).
στην οροφή, ή στη τυχόν υπάρχουσα ψευδοροφή
στα δάπεδα
στα κουφώµατα (εσωτερικών και εξωτερικών)
στα είδη υγιεινής
στα σταθερά καθιστικά- τραπέζια
στα δίκτυα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών-
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ασθενών ηλεκτρικών, εξαερισµού, ψύξης, θέρµανσης, φωτιστικών, βόθρος κ.λ.π)
. στις µονώσεις δώµατος ή στέγης
. στους χρωµατισµούς
. στο µόνιµο εξοπλισµό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του αναψυκτηρίου (πάγκος, εργασίας,
νεροχύτης, ράφια, ερµάρια, βιτρίνες, προσθήκες, µόνιµα καθίσµατα-τραπέζια, πινακίδες
κ.λ.π)
Θα επιτραπεί βελτίωση στην υπάρχουσα κατάσταση σε συνεργασία µε την αρµόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων και µε έξοδα του µισθωτή.
. για τυχόν απολύτως αναγκαίες επεµβάσεις απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας .
2. Αν απαιτηθεί πρόσθετος µόνιµος εξοπλισµός(πάγκος εργασίας, ντουλάπια, ερµάρια,
βιτρίνες κλπ) ανάλογα µε τις ανάγκες του αναψυκτηρίου, αυτά θα είναι της ίδιας µορφής,
σχήµατος, χρώµατος, υλικών κλπ. Με τον ήδη τοποθετηµένο υπάρχοντα εξοπλισµό. Οι
επιπλέον εργασίες θα γίνονται πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη-επίβλεψη του ΤΑΠ και της
αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, και µε επιβάρυνση του αναδόχου και θα παραµείνει στο
ακίνητο µετά τη λήξη της µίσθωσης.
3. Ο κινητός εξοπλισµός του αναψυκτηρίου, που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος, όπως
τραπεζοκαθίσµατα, ψυγεία-βιτρίνες, φωτιστικά, δοχεία απορριµµάτων κλπ, εντός του
αναψυκτηρίου, θα γίνει σε συνεργασία και µετά από έγκριση της αρµόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων (θέση, µέγεθος, µορφή, χρώµα, υλικά κλπ) και µε επιβάρυνση του µισθωτή.
Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισµάτων, όπως επίσης ψυγείωνβιτρινών και οµπρελών µε διαφηµιστικές αναγραφές.
4. Ο µισθωτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία, συντήρηση, επισκευές φθορών των
µονίµων εγκαταστάσεων του αναψυκτηρίου καθώς επίσης και των δικτύων
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικά εξαερισµός,
ψύξη , θέρµανση κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην συντήρηση, την καλή
λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης καθώς και την τήρηση των µέτρων και κανόνων
ασφαλείας.
5. Ο µισθωτής υποχρεούται επίσης στην τήρηση της καθαριότητας και των κανόνων
υγιεινής στο χώρο εντός και εκτός του αναψυκτηρίου(χώρος υγιεινής παρασκευαστήριο,
υλικά καθαριότητας, δοχεία απορριµµάτων, έγκαιρη αποµάκρυνση απορριµµάτων κλπ).
Ιδιαίτερα στην συνεχή λειτουργία των τουαλετών θα φροντίζει για τον ανεφοδιασµό τους µε
υλικά ατοµικής καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι κλπ).
Είναι αυτονόητο ότι κατά την λειτουργία του αναψυκτηρίου θα εφαρµόζονται
απαρεγκλίτως οι οικείες διατάξεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
6. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση-αποθήκευση υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή
έχουν χρησιµοποιηθεί, σε εµφανή σηµεία του χώρου ή σε σηµεία που παρενοχλούν τη
διέλευση των επισκεπτών. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση - αποθήκευση υλικών που
προκαλούν δυσοσµία, είναι επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία ή επικίνδυνα προς ανάφλεξη
κλπ.
7. Γενικά στο χώρο αρµοδιότητάς του ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για την λήψη και την
τήρηση των προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας και υγιεινής των επισκεπτών και του
προσωπικού.
8. Απαγορεύεται η ηχορύπανση, η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά επιτρέπεται µετά
από συνεννόηση µε τη διεύθυνση η χαµηλή µουσική υπόκρουση οποιοδήποτε µέσου στο
συγκεκριµένο Χώρο.
9. Επιβάλλεται η εντός του αναψυκτηρίου ανάρτηση πληροφοριών πινακίδων µικρού
µεγέθους (όπως W.C., ΕΞΟ∆ΟΣ, ΕΧΙΤ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΠ), καθώς και πινακίδες banner στο
πεζοδρόµιο µε τη σήµανση ύπαρξης Καφέ Αναψυκτήριο-σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων απαγορεύεται.
10. Απαγορεύεται η διάθεση άλλων ειδών (καρτών, τουριστικών αντικειµένων, φιλµς, κλπ)
και κάθε είδους που δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα των προς διάθεση ειδών.
11. Απαγορεύεται η πρόσβαση και στάθµευση δικύκλων και παντός τροχοφόρου στον χώρο
του αναψυκτηρίου.
12. Για κάθε παράνοµη διατάραξη από τρίτους ή αποβολή από το µίσθιο ο µισθωτής έχει
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εναντίον αυτού όλες της αγωγές του ΤΑΠ για την προστασία της νοµής και κατοχής
έχοντας την υποχρέωση ταυτόχρονα και χωρίς να αµελεί να ειδοποιεί το ΤΑΠ για κάθε
τέτοια ενέργεια εναντίον του.
13. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτού , όπως αυτές ορίζονται στις
προαναφερόµενες παραγράφους, που συνεπάγεται ζηµία στο ΤΑΠ, ο µισθωτής
υποχρεούνται σε αποζηµίωση, το ποσό της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 10 % του µηνιαίου
µισθώµατος και το οποίο θα βεβαιώνεται µε καταλογισµό, και µε αιτιολογηµένη απόφαση
του ∆Σ του ΤΑΠ. Επίσης θα εισπράττεται κατά τη διαδικασία είσπραξης των ∆ηµοσίων
Εσόδων.
Ο µισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και των αρµόδιων αρχών του Κράτους για την τήρηση όλων των
κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας καθώς και για την συνεχή συµµόρφωσή του
στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί διακίνησης τροφίµων και ποτών. Περαιτέρω,
έχει την αποκλειστική ευθύνη και υφίσταται µόνος του τις έννοµες συνέπειες σε
περίπτωση ενδεχόµενης πρόκλησης βλάβης στην υγεία των επισκεπτών των χώρων,
µε κάθε επιφύλαξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανόρθωση κάθε ζηµίας που αυτή
θα υποστεί.
Ο µισθωτής δικαιούται να διαµορφώνει ελεύθερα τις τιµές των πωλουµένων ειδώνπλην αυτών που ευρίσκονται σε διατίµηση – αλλά η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα µε αιτιολογηµένη κρίση να συστήσει µειώσεις τιµών, σε περίπτωση
καθορισµού καταχρηστικών τιµών ή αισχροκέρδειας, σε σύγκριση µε τις ισχύουσες
στην ελεύθερη αγορά τιµές.

25.Πληρωµή µισθώµατος
Η καταβολή του µισθώµατος και τα τέλη χαρτοσήµου 3,6% θα καταβάλλονται µέσα στις
τρείς (3) πρώτες ηµέρες του µισθωτικού µήνα στο Λογαριασµό του ΤΑΠ, στην Τράπεζα της
Ελλάδας, µε αριθµό 026786/4. Ο Ανάδοχος θα µεριµνά για την αποστολή µέσω
τηλεοµοιοτυπίας αντιγράφου του καταθετηρίου εγγράφου προς την Αναθέτουσα Αρχή
(Πανεπιστηµίου 57, 4ος όροφος), ώστε να επιβεβαιώνεται η έγκαιρη καταβολή του
µισθώµατος.

26. Μονοµερής λύση της σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. να λύσει µονοµερώς την
παρούσα σύµβαση, για λόγους που αφορούν τις ανάγκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας και
των χώρων, κατόπιν έγκαιρης τρίµηνης προειδοποίησης που απευθύνεται προς τον
Ανάδοχο. Από την αιτία αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης, ενώ κάθε
δικαίωµα ή απαίτηση τρίτου που τυχόν έχει συσταθεί από τον Ανάδοχο δεν µπορεί να
αντιταχθεί κατά του ΤΑΠ.
27. Υπεκµίσθωση- Απαγόρευση σιωπηρής αναµίσθωσης – Απόδοση µισθίου.
1. Υπεκµίσθωση δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση το ∆.Σ του ΤΑΠ µπορεί να εξετάσει σχετικό
αίτηµα του µισθωτή εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
Εάν δοθεί η έγκριση από το ∆.Σ του ΤΑΠ, τότε ο αρχικός µισθωτής υποχρεούται να
υποβάλλει στο ΤΑΠ αντίγραφο του σχετικού εγγράφου υποµισθώσεως το οποίο δεν µπορεί
να περιλαµβάνει όρους που έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους του αρχικού µισθωτηρίου.
Στην παραπάνω περίπτωση ο αρχικός µισθωτής θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων
©ΤΑΠ
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υπεύθυνος έναντι του ΤΑΠ, µε το νέο µισθωτή για κάθε παράβαση όρου της αρχικής
συµβάσεως από αυτόν και ιδία την εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος.
Η παραπάνω εκµίσθωση δεν µπορεί να συνοµολογηθεί για χρόνο µεγαλύτερο από εκείνον
της αρχικής µισθώσεως µε ανώτατο όριο τον χρόνο λήξεως αυτής.
Επίσης απαγορεύεται ή υπεργολαβία ή µεταβίβαση σε άλλον των υποχρεώσεων του
µισθωτή από την παρούσα. Κάθε προµηθευτής ή συνεργάτης του Αναδόχου στα
πλαίσια της παρούσας αποκτά δικαιώµατα µόνο έναντι του Αναδόχου και όχι της
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σιωπηρά αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.
3. Μετά την λήξη της µίσθωσης το µίσθιο ελευθερώνεται αµέσως χωρίς καµία άλλη
διατύπωση ή όχληση και παραδίδεται στον εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης απόδοσης
του µισθίου διατάσσεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολ. ∆ικ. η
αποβολή του µισθωτή ή του υποµισθωτή ή και κάθε τρίτου που κατέχει το µίσθιο. Για
όσο χρόνο ο µισθωτής θα παρακρατεί και µετά την λήξη της µίσθωσης θα οφείλει
αποζηµίωση τα συµφωνηθέντα χωρίς αυτό να αποκλείει το δικαίωµα του ΤΑΠ να
απαιτήσει και άλλη αποζηµίωση.
4. Ο µισθωτής θα εγκατασταθεί στο αναψυκτήριο από επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το
ΤΑΠ και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του αναψυκτηρίου.

28.Έκπτωση Αναδόχου – Ποινές
Σε περίπτωση που λάβει χώρα παράβαση των όρων της σύµβασης ή των κειµένων
υγειονοµικών και άλλων διατάξεων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του
ΤΑΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις, ταυτόχρονα εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ΤΑΠ περί καταλογισµού.
Σε κάθε περίπτωση καταλογισµού ποσού σε βάρος του Αναδόχου, αυτό εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε.
Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή εν γένει λύσης της σύµβασης, αυτός υποχρεούται
άµεσα να απεγκαταστήσει τον εξοπλισµό και να αποχωρήσει από τους χώρους, σε
διαφορετική περίπτωση εκδίδεται σε βάρος του πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, κατά
τις διατάξεις του Κπολ∆, χωρίς να αποκλείεται και η αφαίρεση του εξοπλισµού µε
πρωτοβουλία και δαπάνες του ΤΑΠ, που καταλογίζονται στον Ανάδοχο.

29.Λοιπές ∆ιατάξεις
Η σύµβαση θα τροποποιείται µόνο εγγράφως.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε σηµαντικό
πρόβληµα ή µεταβολή συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

[Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία – Μεµονωµένος υποψήφιος]

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Προς το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Υπόψη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Κύριοι,
Έχοντας υπόψη την προκήρυξη, τους όρους της οποίας αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα, µε την
παρούσα υποβάλλουµε αίτηση συµµετοχής ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ
GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
∆ηλώνουµε ότι έχουµε µελετήσει και αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της
προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και είµαστε σε θέση να
ανταποκριθούµε στις συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(Ονοµατεπώνυµο & Σφραγίδα)
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[Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία – Ένωση ή Κοινοπραξία]
Προς το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Υπόψη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Κύριοι,
Έχοντας υπόψη την προκήρυξη, τους όρους της οποίας αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα, µε την
παρούσα υποβάλλουµε αίτηση συµµετοχής ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ
GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
∆ηλώνουµε ότι έχουµε µελετήσει και αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της
προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και είµαστε σε θέση να
ανταποκριθούµε στις συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας.
Η ένωσή µας αποτελείται από τους εξής φορείς:
Α/Α
Επωνυµία Φορέα
1. (Μέλος)
<επωνυµία µέλους 1>
2. (Μέλος)
<επωνυµία µέλους 2>
και στο πλαίσιο της διαδικασίας θα φέρει τον διακριτικό τίτλο : <διακριτικός τίτλος>
Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης
<Υπογραφή και επωνυµία των µελών της
ένωσης>
Στοιχεία Κοινού Εκπροσώπου
Ονοµατεπώνυµο:
..........................................
Α∆Τ:
......................................................
........
ΑΦΜ:
...........……….....................................
..
∆ιεύθυνση:
....................................................
Τηλ.:
......................................................
........
Fax:
......................................................
.........
Email:
......................................................
......
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Εκδότη __________________
Κατάστηµα____________________
(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ FΑΧ)

Ηµεροµηνία, έκδοσης_______________

Προς: Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Ελ. Βενιζέλου αριθµ. 57, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ ______
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες,
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ___________ υπέρ της _____________ [τίθεται η επωνυµία και το
είδος της επιχείρησης / ένωσης / κοινοπραξίας] για τη συµµετοχή της ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ......... Προκήρυξή σας.
o
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του προαναφεροµένου καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
o
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την
δήλωσή σας, ολική ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
o
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, προσωποπαγών ή µη, και κάθε άλλης ένστασης εκ
των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από κάθε
άλλο δικαίωµα τυχόν απορρέει από τα ανωτέρω άρθρα.
o
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
o

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ________________

o
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγύηση θα καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας.
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Εκδότη __________________
Κατάστηµα____________________
(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ FΑΧ)

Ηµεροµηνία, έκδοσης_______________

Προς: Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Ελ. Βενιζέλου αριθµ. 57, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ ______
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες,
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ___________ υπέρ της _____________ [τίθεται η επωνυµία και το
είδος της επιχείρησης / ένωσης / κοινοπραξίας] για την καλή εκτέλεση της σύµβασης για
την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ
GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
•
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την εκτέλεση της σύµβασης
απορρέουσες υποχρεώσεις του προαναφεροµένου καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
•

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη
την δήλωσή σας, ολική ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της
εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.

•

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον
σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, προσωποπαγών ή µη, και κάθε άλλης
ένστασης εκ των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως
και από κάθε άλλο δικαίωµα τυχόν απορρέει από τα ανωτέρω άρθρα.

•

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

•
•

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ________________
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγύηση θα καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας.
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