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To Δ.Σ Σπηλαioυ Aλιoτρdτη ζ ε,χoνταs
εταιρεiαζ διακηριiττει δημ6oιo ouor*.ο
lir- _1γγψυκτηρiου τoυ Δημoτικoιi

;iJ
παρακdτω 6ρoυg.

υπ6ψη την τoν εσωτερικ6 κανoνιoμ6 τηg

*::'9::*6 διαγωνιομ6 για την εκμioθωoηrΙαρκoυ Αγ.Ι(ωνoταντινου την Π6μπη
γραφεiα τηζ εταιρεiαg o6μφωuo' μΤ'.org

ΑΡΘPo 1o

;:'ti:iH;T ill.:: ;i:: 
rffi':ilff'"" iτρ o ο δ ιo ρ iζ oντα ι απ6 τιg υ γε ιoνο μικ6 g

H μioθωoη αpγiξετ απ6 0 1 l 0 1 /2O} 
"*Ρλi;:"1"ιq 3 | / 1 2 / 2027, .

Στην Δημoπραoiα γiνovται δεκτoi rr*'rff;.';r", Δημου N.Zιpηg

ΑPΘΡo 4o

Χiυρog λειτουργiαζ 
':, αvαψυκτηρioυ oρiζεται: α) 0λ6κληρo το κτiριo τoυαναΨυκτηρiου που πεpτ,"αμβi'νει αiθδυoα οερβιρio μo"'oq,κoυζiνα, B)v/.C. ανδρiοv-γυναικiυν, γ) τoν διαμoρφωμ6νo 1rilρο με ξrii,νη 'lΞεr;;

},iΗ?:#':,'r',:}ff :",Η,"-xt"f ffi #;:,",ΔημoτικοιiΠd,ρκoυΑλιο.τριiτη6

o μιoθωτr]g δικαιo0ται 6πωg εγκατ"*.θ.T*or,13," απ6 τηv υπoγραQrjτηg παρo0oαgo0μβαoηg' H παριiδooη τoυ μιoΘloυ Θα γlvει απ6 τηv αρμ6δια Επιτρoπr] τoυ Σπηλα[oυ

i}Ι]l]1',lJ;]"1}"#J;:Τ"'τα 6ρια τoυ Avαιpυκτηρloυ καιτιξ λoιπ6q εγκαταoτdoειg

να παρoυοιιiαει
o oπoiog και θα

APΘPO 8"



υπoγραφει τα πρακτικα τηt δημoπραoiα-q καθιoτd,μενog αλληλ6γγυα και εξoλoκληρoυ υπε6Θυνo9 με αυτ6ν για την εκπληρωoη .r, bρr, τηg ofμβαοηg.o μιoΘωτηq δεν απoκτd, καν6να δικαiωμα πρ_og απoζημiλoη απ6 τυγ6ν μη 6γκριoη
των πρακτικιilν τηq δημοπραoiαg απ6 τo αρμ6διo 6ργανδ τη6 εταιρiαg.

ΑΡΘPo 9oo μιοθωτηg oφεiλ_ει να πρoκαταβdλει μioθφψα δυο μηνcirν κατd τoν 116νoυπoγραφηg τηg o6μβασηζ και η oποiα ,rρo*α.αρoληΞlμψηφιoτεf oτoν τελευταio
μηνα ληξηq τoυ μιoθdlματog

' APΘPO 10'
o 

-μιoθωτηg υπoχρεoriται 6πω9 εντ69 δ6κα ημερrilν απ6 τηζ κoινoποiηoηg τηg
απ6φαoηq τoυ Δ.Σ. περi κατακδρωσηζ η 6γκριoη9 απoτελ6oμo'o9 rηg δημoπραoiαg
να πρoo6λθει για την υπoγραφη τηq oliμβαοηg , διαφoρετικo'η κατατεilειoα εγγr5ηoηκαταπiπτει' υπt'ρ τηg ' εταιρiαg, xωpi; δικαοτικη' παρ6μβαoη, εκτελεiται δεαναπλειoηριαoμ69 oε βdρog αυτof και τoυ εγγυητη τoυ. Eνε1oμjrr, και των δυo
για ην επi τo 6λατoν διαφoρd τoυ 

^απoτελ6οματo9 ηg δημoπραoiαg, απ6 την
πρoηγoriμενη δημoπραoiα, για 6λη την διdρκεια τηg μιoeωoηg.

APΘΡo 1lo
Σαν πρoθεoμiα καταβoληg τoυ μιoΘrbματoq oρiζεται η πριbτη κdΘε μηνα. Σε
περiπτωoη καθυoτ6ρηoη9 καταβoληg τoυ μιoΘiυματ-o g π6,ραν των 5 ημερiυν απ6 την
υπoχρ6ωoη καταβoληg υπ6κειται στην καταβoλη λow'*ηq ρη"ρoξ 

'5Yo 
επi τoυ

ενoικioυ για κdθε ημ6ρα καθυoτ6ρηoη9. Για τo δε6τερo 6το9 και ψιxρ'την ληξη τηg
μioθωoηg κd,θε αρμ τoυ' ετουg Θα πρΕπει o μιoθωτlig vα καταβ6λλει oλ6κληρo τoετηoιο μiοΘωμα πρoκαταβολικd,.

APΘΡo 12o

Η εγγυητικη επιοτoλη oυμμετoμ1t στo διαγωνιoμ6 αντικαΘioταται μετd την
υπoγραφη τηg oriμβασηζ και πριν την παραλαβη τoυ μιoΘioυ για χρηο.η, με ιiλλη
εγγυl1τικη επιoτoλη πooof fοoυ πρog τo παραπανω πoσoστο εrrι τor] επιτευ1θ6vτog
μιοθrilματog για την εξαοφdλιoη τηg 6γκαιρηg και εντ69 των υπ6 τηg διακηρυξηg
oριζομ6νων πρoθεoμιiον καταβoληg τoυ μιoθdlματoq καojlg και γ1α την καλη xρηoηκαι εκμετd,λλειloη τoυ μιοθioυ.

AΡΘPo 13"o μιoθωτηg υπo1ρεoιiται να διατηρεi γενικd τo μioθιo σε καλη κατd,oταoη
πρooτατειioντd,g τo γενικd, απ6 κd,θε καταστρoφη η βλαβη, διαφoρετικd ευθδνεται
oτην καταβολη απoζημiωoηq.

Η εταιρεiα δεν ευΘ6νεται 6ναvτι."roi3Jr?#}ro ,nu πραγματικη κατdαταoη oτην
oπoiα βρioκεται τo μiοθιo, για την oποiα 6φειλε να λdβει'γv,boη o μιoθωτηg πριv την
ο'υμμετo1η τoυ στo διαγωνιoμ6, καθiυg και για την 15παρξη oπoιαoδηπoτε"δoυλειαq



επi 
^ 
τoυ κτηματot ofτε υπo1ρεoιiται εφεξηζ στην επιoτρoφη η

μιoθrilματog οιiτε oτη λfoη τηg μioθωoηg.

APΘPO 15o

9^*:9:::ζ:::ry^'"::o1lu:,i την ληξη τηq μioθωoηζ να παραδiυoει τo μioθιo Jηr-
oτην καταβoλη απoζημiωoηg.
Aπαγoρεfεται απ6λυτα η σιωπηρη μioΘωoη η υπεκμioΘωoη τoυ μιoΘioυ απ6 τoν
μιoθωτη.

Τo πρooωπικ6 θα 
. 
φ:|u, ευπpεπf1x--i::J:uor*n ενδυμαoiα ανdλoγη με τηντoυριoπκη πρακτικη και απαγορειiεται ρητ6 η αυτoεξυπηρφηoη ,rr rrrιorλu.

APΘPO 17o
oι ενδιαφερ6μενoι θα πρ6πει να καταθ6ooυν εγγυητικη επιταγη fψoυg 3OΟ ευριil καινα πρooκoμiooυν Δημoτικ1 Eνημερ6τηΙσ '' Φορoλoγικη '.rημrροrη.* 

καιενημεροτητα περι μη oφειληg στην εταιρεια τoυ Σπηλαioυ orrξ *o' δ εγγυηrη 
"ouq(Δημoτικη και Φoρoλογικη ενημερ6τητα).

AΡΘPo 18oo μιoΘωτηg υπo1ρεoriται να τηρεi υπεfθυνα τ6ξη, ευπρ6πεια και καθαρι6τητα o.τοχiυρο τoυ μιoθioυ, διαφoρετικ6 τo {.Σ. ]9r'irηι,iω, δ6ναται να ,rriρ,iλλr,oπoιαδηποτε 1ρηματικη ποινη (πρ6oτιμo) οε βdροg rou. 
--

ΑPΘPo 19"
Kατd' η δι&ρκεια χρησηg τoυ μιoΘiου, o μιoθωτηg υπo1,1cεotiται με δικ69 τoυqδαπd'νεq σε αντικατdoταoη και un,o.uuη κdθε πρoκαλoriμενηg φθoρ*q ηκαταστρoφηq κτιριακcbν η ηλεκτρoμη1ανoλoγiκιbν εγκαταoτdo.., ,o, μιoθioυ. Σεπερiπτωoη δυοτρoπiαq τoυ για .η, ori'*oτdoταoη *f, qημ,ιΙlν, τιg επιο.κευd,ζει ηEταιρεiα Σπηλαioυ oε βdρog τoυ, με απ6φαο'η ,ηg'.rorρriαg Σπηλαioυ την αξiαεργαoιrbν και υλικιΙlν.

APΘPO 20"
Για κdθε αναφερ6μεvo Θ6μα η πρ6βλημα πoυ δημιoυργεiται κατd, την δι6ρκεια
χρησηζ του μιoθiου εξαιτiαg τoυ μιοθωiη, η ,.orρ'ι* :rηιoioυ Αλιoτριiη| ΕγειπΜpηκαι αποφασιoτικη αρμoδι6τητα για την επiλυoη του.

lν υlL9L

Yx9oη ψε 
την καθαρι6τητα και την αioΘητικη των 1cbiων τoυ Πd,ρκoυ στoν λ6φo τoυ

*:::.5,r:::irJΙ:: ^:Ι1! 
rη, απoψιλωoη 

lων χoρJων και δεντρων, απoμακρυνση

AΡΘPo 21"

αδρανων και αλλων υλικων σε χωρo ,,ou θo ;"δ;,χθ'i. δ";il'r"d6ηffiil;;



υπoχ)εoliται κατd τιg διdφορεg τελετ69 να προβαiνει σε επιμελημ6νo καθαριoμ6 τωνγωρων αυτrilν και υδρo1ρωματioμ6 
"r, *ρoorrιξδων.

APΘPO 22'
Θα πρ6πει με υπεr5θυνη δηλωoη να μαξ ΤVωστoπoιηοει 6τι γvωρiζει για τηνπεριπoiηoη πραoiνoυ ( κozΦ, π6πoμα, λiπανoη, b,ir"-μo 

"αι 
περιπoiηoη δ6νδρων)

APΘΡo 23o
Σε πεpιπτωση μη εκτελ6ο'εωg των παραπdrνω υπo1ρειiloεων του πριilτoν θα τoυ γiνει6γγραφη παρατηρηoη και σε περiπτωoη επανιiληψηg θα ,ου επιβληθεi πρ6oτιμo 5OOEυρiυ και εd,ν oυνε1iοει μπoρεi να επ6λδει *'η ληζη ηq-oυμραoεωg .H μεταξr5 τoυgεν6ργειε9 Θαπρ6πεl,να απ61oυν τoυλ61ιoτoν 15 ημερεg μεταξιi τoυg.

APΘPO 24"Toν μιοθωη εzπβαριiνoυν τα 6ξοδα δημooiευoηg, 1αρτοoημανoηg και τυ16νκραπ1oειq ατo εvoiκιo, καθrΙlg και o1 δαπιiνεg #η"r; ηλεφrbνoυ, ηλεκτρικηgεν6ργειαq, ιiδρευoηg-απo16τευο'ηg, για τηv ι.,'ouργιi'ou'1iιoΘioυ.
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