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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 239226/04.9.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη και 5. Γεωργίου Δημήτριο αναπληρωματικό μέλος,
ότι οι κ.κ. 1. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3.Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4..
Αναγνώστου Ιωάννης και 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του
Δήμου, κ.κ. Γκούμας Λεωνίδας και Καλλά Φωτεινή.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 256/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση μέρους της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για
διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 20172018.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 3ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.23921/2017 έγγραφο του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον καθορισμό όρων διακήρυξης που
αφορά στη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση μέρους της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για
διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 20172018 σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016.
Ομόφωνα Αποφασίζει
Καθορίζει τους όρους του διακήρυξης για την εκμίσθωση μέρους της πλατείας , Εθνικής Αντίστασης
για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 20172018 ως εξής:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
3 του Ν.1080/80.
4. Το υπ’ αριθ. αριθμ. πρωτ. οικ. 89932/33205/311-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής προς τους ΟΤΑ.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2601/14-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις
……. του μηνός…………..του έτους 2017, ημέρα ………. και ώρα από 10:00 έως 11:00 π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Ηλιούπολης, στο
Δημαρχείο Ηλιούπολης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), οδός Σοφ. Βενιζέλου και
Πρωτόπαππα για την παραχώρηση χρήσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία
Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Ηλιούπολης Ηρώων για την εγκατάσταση και λειτουργία

παγοδρομίου και θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού
Κατώτατο όριο ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ που αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο χώρος της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως παραχωρείται προκειμένου να εγκατασταθούν
ψυχαγωγικά παιχνίδια και να διοργανωθούν ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα
αποτελέσουν πόλο έλξης ιδιαίτερα για τα παιδιά και θα ανταποκρίνονται στο πνεύμα των
Χριστουγέννων.
Στο συγκεκριμένο χώρο ο ανάδοχος θα τοποθετήσει:
1. Μία πίστα παγοδρομίου 250 τ.μ. περίπου
2. 20 περίπτερα με αντικείμενο συναφές με το πνεύμα των Χριστουγέννων
Επίσης θα αναλάβει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα,
χριστουγεννιάτικου περιεχομένου, δωρεάν για τους δημότες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που
αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη
ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και
πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα
πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με
το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και
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η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των
οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της
προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός ανάδοχος. Αν
κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν
από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται
ότι μετέχει για λογαριασμό του. Η απόφαση της Επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού
ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της
παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των
όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον ανάδοχο, παραιτούμενος των
ευεργετημάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η
Οικονομική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010).Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια
δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης,
θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν
ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει
αντίστοιχη αρμοδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του χώρου της πλατείας ορίζεται από 02-12-2017
έως 11-01-2018.Σιωπηρή παράταση και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραμονή του αναδόχου
στον ποαραχωρηθέντα χώρο μετά τη λήξη της σύμβασης απαγορεύεται απολύτως .
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά με ποινή
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
1. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου
κατώτερης προσφοράς, δηλαδή διακόσια σαράντα (240) ευρώ
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδίου και των εργαζομένων του
Επιπλέον :
Α) Σε περίπτωση συμμετοχής Φυσικού Προσώπου:
1. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο περί μη οφειλής του ιδίου, που να ισχύει την ημέρα
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του διαγωνισμού,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης,
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
3. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια
αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο
Β) Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.):
1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού,
2. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής της εταιρίας και όλων των εταίρων αυτής που να
ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
3. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της εταιρείας του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των
όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριμήνου των
εταίρων που συμμετέχουν σε αυτές, όπως προκύπτουν τα μέλη αυτών από το καταστατικό και τις
τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όσοι συμμετέχοντες υπάγονται διοικητικά
εκτός του Νομού, μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο αιτήματος χορήγησης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου εφόσον αυτό έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει απαραιτήτως να έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία
κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή,
5. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια
αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο,
Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε., Α.Ε.):
1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού,
2. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής της εταιρίας, του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου,
του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου και του διαχειριστή της εταιρείας
του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου τριμήνου του
Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Όσοι συμμετέχοντες υπάγονται διοικητικά εκτός του Νομού, μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο
αιτήματος χορήγησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου εφόσον αυτό έχει υποβληθεί πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει απαραιτήτως να
έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την
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Οικονομική Επιτροπή.
5. Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του
προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
6. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια
αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Το ποσό προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη (αναδόχου) που θα αποτελεί και το οικονομικό
αντάλλαγμα της παραχώρησης θα προκαταβληθεί στο ακέραιο στο ταμείο του Δήμου κατά την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του
ανταλλάγματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος αφού ελέγξει όλους τους παραχωρηθέντες χώρους και τους κρίνει της αρεσκείας
του, θα δηλώσει ότι είναι απολύτως κατάλληλοι για τη χρήση, για την οποία τους προορίζει.
Συνεπώς, θα τους παραλάβει χωρίς καμία επιφύλαξη για τυχόν ύπαρξη ελαττωμάτων ή έλλειψη
ιδιοτήτων, για τη χρήση που τους προορίζει.
2. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει, ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στους υπόλοιπους
χώρους της πλατείας.
3. Η παγοπίστα και οι υπόλοιποι χώροι θα λειτουργούν και θα είναι ανοιχτοί στο κοινό, κατά
τη διάρκεια της παραχώρησης, καθ΄ όλες τις ημέρες και ώρες που η λειτουργία αυτή επιτρέπεται,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.
4. Το κόστος του ρεύματος και του νερού για την λειτουργία της παγοπίστας και του Χωριού
θα βαρύνει το Δήμο. Πέραν αυτού, οι λοιπές δαπάνες για την τεχνική υποστήριξη – συντήρηση και
επισκευή θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
5 Κατά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας ή τη λύση της σύμβασης, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει και να παραδώσει στο Δήμο τον παραχωρηθέντα χώρο,
στην κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε, αποκαθιστώντας τυχόν βλάβες, ανεπιθύμητες επεμβάσεις
και ίχνη που έχει προκαλέσει, κατά τη διάρκεια χρήσης του χώρου.
6. Για κάθε παράβαση μιας από τις προηγούμενες υποχρεώσεις, από τις οποίες προέκυψε ζημιά
κατά του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποζημίωση, που βεβαιώνεται με νόμιμο καταλογισμό
από το Δήμο.
7. Η επιμέλεια και η ευθύνη για την κατοχή όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο, αδειών,
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (ηλεκτρολογικών-μηχανολογικών), αναφορικά με την εγκατάσταση
και λειτουργία, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
8. Τα περίπτερα, τα μηχανήματα, το σκέπαστρο και ο λοιπός εξοπλισμός που θα αποτελέσουν
την παγοπίστα, και οποιαδήποτε εν γένει κατασκευή, καθώς και τα λοιπά κινητά που θα
5
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προσκομιστούν στον παραχωρηθέντα χώρο (π.χ παγοπέδιλα κλπ), ανήκουν κατά κυριότητα στον
ανάδοχο, ο οποίος δικαιούται αλλά και υποχρεούται να τα απομακρύνει άμεσα στη λήξη της
περιόδου λειτουργίας.
9. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση
προληπτική ή επεμβατική, ασφάλεια και επαρκή ασφάλιση του συνόλου των εγκαταστάσεων που θα
απαρτίζουν την παγοπίστα και τους περιβάλλοντες παραχωρηθέντες χώρους, καθώς και τις
κατασκευές επ’ αυτών.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, με δική του δαπάνη, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την κάλυψη
ατυχημάτων που τυχόν προκληθούν κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του παγοδρομίου και
των υπολοίπων χώρων και στην περίπτωση που υποχρεωθεί ο Δήμος Ηλιούπολης στην πληρωμή
οποιουδήποτε ποσού, να το καταβάλει ο ανάδοχος.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση των αστυνομικών και άλλων διατάξεων για
πυρασφάλεια και ασφάλεια χώρων, επισκεπτών, εργαζομένων κλπ. και εξοπλισμού, υποχρεούται δε
να απασχολεί στην εγκατάσταση μόνο έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό του οποίου θα είναι ο
αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε
οποιονδήποτε από το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Ο Δήμος Ηλιούπολης δε φέρει ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη δια των εκπροσώπων του
και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών κλπ., που
τυχόν προκληθούν από την λειτουργία του παγοδρομίου και για τις οποίες είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος ο ανάδοχος
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά καθημερινά για την καθαριότητα του
παραχωρηθέντος χώρου, όπου θα λειτουργούν η παγοπίστα και τα περίπτερα, κατά τη διάρκεια
λειτουργίας τους και οφείλει μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης να παραδώσει το χώρο
καθαρό. Επίσης, υποχρεούται να λάβει ειδική μέριμνα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται και
ενοχλούνται περίοικοι από δυνατή μουσική, φωτισμό, σκουπίδια κλπ, σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία.
13. Οι εγκαταστάσεις της παγοπίστας και του Χωριού εν γένει, θα φυλάσσονται καθ’ όλη την
διάρκεια της ημέρας (24 ώρες), με ευθύνη του αναδόχου.
14. Ο ανάδοχος, για τη χρήση του παγοδρομίου δικαιούται στην είσπραξη εισιτηρίου.
Υποχρεούται δε να έχει τιμολόγιο για διαστήματα τουλάχιστον: 15 λεπτών, μισής ώρας, μίας ώρας
και μιας ημέρας. Η τιμή των 15 λεπτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,50€. Η είσοδος θα είναι
δωρεάν για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη
διενέργεια της δημοπρασίας στις εφημερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 αρθ. 4 του Π.Δ. 270/81 &
Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος και στο
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δημοσιώτερο μέρος της έδρας του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του. Τα έξοδα δημοσίευσης
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Θα αναρτηθεί επίσης στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Ν
3861/2010.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτή
πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση δημοτικού συμβουλίου όταν
συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρο 6 του ΠΔ 270/81.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Διεύθυνση: Σοφ. Βενιζέλου 112-114
Τηλέφωνο : Τηλέφωνο : 210 9970140 - 166
Email : zkouveletsou @ilioupoli.gr, th.gkekas@ilioupoli.gr

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 256/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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