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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

 

β) το Ν.3852/2010 

 

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

 

δ) την υπ’ αριθ. 26/2018  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την 

εκμίσθωση του Θερινού Κινηματογράφου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου, 

και καθορισμού των όρων εκμίσθωσης αυτού 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

δημοσίευση της διακήρυξης. 
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Όροι Έκμίσθωσης 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. η εκμίσθωση των δημοτικών 

ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αρμόδιο όργανο της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την διενέργεια της 

δημοπρασίας  και για τον καθορισμό των όρων της, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο 

και καλούμαστε να καθορίσουμε τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας. 

 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου 

Έκταση κτιρίου: επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων 51,40 τ.μ και επιφάνεια 

χώρου ανάπτυξης καθισμάτων (πλατεία κινηματογράφου) 402,00 τ.μ. 

Δήμος: Μεγαρέων 

 Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 

 Οδός: 28ης Οκτωβρίου - ΠΕΟΑΚ Ο.Τ. 2 

 Είδος: Θερινός Κινηματογράφος 

 

 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και 

πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής 

οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, 

παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 
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ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της 

οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 

πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, 

βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά 

την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό 

τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 

 

3) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται επαγγελματικά µε την προβολή ταινιών Α’ προβολής και διαθέτουν 

την απαραίτητη προϋπηρεσία, οι επιχειρηματίες – αιθουσάρχες Κινηματογράφων 

ή κύριοι μέτοχοι εταιρειών εκμετάλλευσης αιθουσών Κινηματογράφων µε 

ποσοστό τουλάχιστον 30%, ως και οι διαθέτοντες στην εκμετάλλευση τους 

τουλάχιστον µία αίθουσα Α΄ προβολής (χειμερινή ή θερινή). 

 

Για την προστασία των συμφερόντων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 

συμμετέχοντες να ασχολούνται µε το χώρο του Κινηματογράφου (διαχείριση 

αιθουσών προβολής) τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, 

ήτοι ψηφιακό Κινηματογραφικό σύστημα προβολής ταινιών, ώστε να 

διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα εικόνας και ήχος υψηλής ανάλυσης. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει  να καταθέσει στην 

Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, εκτός από την 

εγγυητική επιστολή του άρθρου 7, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται 

για φυσικό πρόσωπο. 
 

  Εάν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, σχετικό, νομίμως 

υπογεγραμμένο, παραστατικό εκπροσώπησης, αντίγραφο του 

καταστατικού αυτής και των τροποποιήσεών του, καθώς και πρόσφατο   

πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
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πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά αυτά δεν εκδίδεται από 

τις αρχές, υπεύθυνη δήλωση. 

  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική  ενημερότητα  περί  µη  οφειλής  του  μετέχοντο ς  (εξίσου  

και  για  τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. 

  Ασφαλιστική ενημερότητα του μετέχοντος (εξίσου και για τους 

υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. 

    Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντος στη δημοπρασία.  

  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986 του  συμμετέχοντος στη  

δημοπρασία φυσικού  προσώπου ή  του   νομίμου   εκπροσώπου   της   

μετέχουσας   εταιρείας   (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι  

έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  προκήρυξης, τους  

οποίους  και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα σχετικά 

δικαιολογητικά εκδίδονται από τις Αρχές της χώρας που είναι εγκατεστημένος 

και µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αυτής. 

Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφορά όλων των στοιχείων ταυτότητάς του και 

επισύναψη εγγράφου εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια κατά το νόμο Αρχή. 

Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν  για  έλεγχο  στην  αρμόδια 

Επιτροπή  την  ημέρα  κι ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Η   συμμετοχή   στην   δημοπρασία   προϋποθέτει   αλλά   και   συνεπάγεται   

πλήρη   γνώση   και ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  γενικών  κι  ειδικών  όρων  

της  διακήρυξης, καθώς  και πλήρη  γνώση των χώρων και των 

εγκαταστάσεων που θα εκμισθωθούν. 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από τον 

έλεγχο, θα συνεπάγεται τον  αποκλεισμό  του  συμμετέχοντος  εκείνου,  του  

οποίου  τα  δικαιολογητικά  βρέθηκαν  ελλιπή  ή ανακριβή. Η απόφαση 
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αποκλεισμού θα αναγράφεται στα πρακτικά, θα κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του 

αποκλεισμού. 

 

4) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00, στα 

γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, στο Κυριακούλειο 

Πολιτιστικό Κέντρο (1ος όροφος), στην κεντρική πλατεία του Δήμου Μεγαρέων.  

 

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 

€), ανά έτος μίσθωσης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Κάθε εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την 

προηγούμενη κατά δέκα ευρώ (10,00€).  

 

6) Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 

οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης. 

 

7) Δικαίωμα αποζημίωσης 

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.  

 

8) Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 

διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. 
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Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση 

θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

 

9) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με 

δυνατότητα τριετούς (3) επιπλέον ανανέωσης και μετά από αίτημα του μισθωτή έξι 

(6) μήνες πριν την λήξη της και εφόσον έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης. 

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται σε δύο (2) δόσεις: κάθε 15/07 και 31/09 εκάστου 

έτους, στο λογαριασμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο λογαριασμό της Επιχείρησης στην Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.).  

 

11) Εγγύηση συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του 

στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που 

επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού 

κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης, υπολογιζόμενου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους 

για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου 

του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος 

μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη 

οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 

Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή κατά την λήξη της 

συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, μετά την παράδοση του μισθίου με σχετικό 

πρωτόκολλο κι εφ’ όσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας. Άλλως 
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καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση το ποσό της 

εγγύησης δεν μπορεί να συμψηφισθεί με μισθώματα ή άλλες απαιτήσεις του 

μισθωτή έναντι της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), από οποιαδήποτε αιτία.  

 

 

12) Καθυστέρηση καταβολής μηνιαίου μισθώματος 

 

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή 

μερικά οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στη 

σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται τη 

λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη 

σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο, καθώς και την κατάπτωση της 

εγγύησης υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων 

( ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), σαν ποινική ρήτρα. 

Ρητά καθορίζεται ότι η σχετική που θα υπογραφεί, δεν εμπίπτει στις διατάξεις για 

την επαγγελματική μίσθωση και σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ως 

τέτοια (στ’ παράγραφος 1 άρθρο 4 Π.Δ. 34/1995). 

 

13) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση.  

 

14) Λήξη Μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον 

στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

15) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

 

16) Ευθύνη Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), δεν ευθύνεται 

έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή 

και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  
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Άλλοι όροι : 

1. Ο Μισθωτής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία σε 

Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις. 

2. Ο Μισθωτής θα πρέπει να έχει ασφαλιστική (ΕΦΚΑ) ενημερότητα 

(ατομική)–ΙΚΑ (για το προσωπικό) καθώς και φορολογική ενημερότητα 

3. Ο Μισθωτής θα πρέπει να  έχει απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. 

4. Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την μισθοδοσία και 

πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών τυχόν προσώπων που θα 

απασχολήσει κατά την διάρκεια της παρούσας.  

5.  Ο Μισθωτής είναι υπόχρεος για την τοποθέτηση εξωτερικών πινακίδων 

για την διαφήμιση των ταινιών προβολής. 

6. Ο Μισθωτής είναι υπόχρεος για τον εξωτερικό φωτισμό του 

Κινηματογράφου. 

7.  Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για την φύτευση του εσωτερικού χώρου. 

8. Ο Μισθωτής είναι υπόχρεος, για την κατασκευή την  διαμόρφωση και 

τον εξοπλισμό του κυλικείου εντός του Κινηματογράφου, το οποίο θα 

χρησιμοποιείται από τον μισθωτή και θα συμπεριλαμβάνεται στο 

μίσθωμα. 

9. Ο Μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις διαδικασίες που αφορούν 

την άδεια λειτουργίας του Θερινού Κινηματογράφου καθώς και την 

άδεια λειτουργίας του Κυλικείου.  

10. Η δαπάνη των Δ.Ε.Κ.Ο που θα βαραίνουν τον Κινηματογράφο και των 

χώρων αυτού θα βαραίνει τον μισθωτή. 

11. Σε καθημερινή βάση θα προβάλλονται ταινίες α’ προβολής, ταυτόχρονα 

με τους κινηματογράφους των Αθηνών τόσο για τους μεγάλους φίλους 

της «μεγάλης οθόνης», αλλά όσο και για τους μικρούς μας φίλους. 

12. Το αντίτιμο του εισιτηρίου θα ανέρχεται καθημερινά στο χρηματικό 

ποσό των έξι ευρώ (6,00€).  

13. Η δαπάνη της αγοράς του ψηφιακού μηχανήματος προβολών, το οποίο 

είναι πλέον απαραίτητο για την προβολή ταινιών α’ προβολής θα 

βαρύνει την πλευρά του μισθωτή. 

14. Η δαπάνη της μεταφοράς των ταινιών από τις εταιρείες διανομής στο    

χώρο του κινηματογράφου και της επιστροφής αυτών θα βαρύνει τη 

πλευρά του μισθωτή. 
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15. Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού για πνευματικά δικαιώματα που φορούν την 

μουσική και τις ταινίες, οι οποίες θα είναι ΑΒ και Α προβολής. 

16. Η δαπάνη της διαφημίσεως των ταινιών στον τύπο και όπου αυτό 

απαιτείται κατά τη κρίση τους, θα βαρύνει τη πλευρά του μισθωτή. 

17. Η δαπάνη για το καθορισμό του κινηματογράφου και των χώρων αυτού, 

θα βαρύνει τη πλευρά του μισθωτή. 

18. Η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης ηχείων οθόνης και περιφερειακών 

ηχείων, θα βαρύνει τη πλευρά του μισθωτή. 

19. Η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης καθισμάτων σκηνοθέτη και 

τραπεζιών, θα βαρύνει τη πλευρά του μισθωτή. 

20. Όποιο εξοπλισμό έχει τοποθετήσει ο μισθωτής στο μίσθιο θα νήκει στον 

μισθωτή μετά τον καθεοποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μισθωτή πό 

το μίσθιο.  

21. Ο Κινηματογράφος να μετονομαστεί ως «ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΖΙΚΟΣ». 

22. Τους θερινούς μήνες ο Δήμος να μπορεί να χρησιμοποιεί το χώρο πέντε 

(5) φορές μετά από συνεννόηση με τον μισθωτή. 

 

Ειδικός όρος: 

Το εκμισθωμένο ακίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή σύμφωνα 

με τον προορισμό του και μόνον, ενώ εντός αυτού ο μισθωτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση αποκλειστικά με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες να 

εγκαταστήσει, διαμορφώσει, λειτουργήσει και εκμεταλλευτεί καθ’ όλη την διάρκεια 

της παρούσας σύμβασης Κινηματογράφο προβολής ταινιών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την προηγούμενη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών 

λειτουργίας από κάθε αρμόδια αρχή.  

 

17) Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Νομικού Προσώπου τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση 

αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Διοίκησης του 

Νομικού Προσώπου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 

στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου (www.dikedime.gr) και του Δήμου 

Μεγαρέων (www. megara.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και στην ημερήσια περιφερειακή  εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». 

http://www.dmegara.gr/
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Τον πλειοδότη βαρύνουν όλα τα σχετικά έξοδα (δημοσιεύσεις αρχικής και 

επαναληπτικών δημοπρασιών αν χρειαστούν, αμοιβή κλπ), τα οποία καταβάλλονται 

μαζί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

 
 

18) Επανάληψη της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια 

Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 

στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης 

επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως 

για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

Προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

19) Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.Ε.), περί 

κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με 

τον εγγυητή του για την σύνταξη κι υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η 

κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), άνευ δικαστικής παρέμβασης. 
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Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του καθώς και του εγγυητή του, 

ενεχομένων και των δύο για την επιπλέον διαφορά του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας από της προηγουμένης αυτής.  

 

20) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφεία της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο 

Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο-1ος Όροφος (Κεντρική Πλατεία Δήμου 

Μεγαρέων), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 – 14:30 Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας: 22960-82747 & 89150, FAX: 22960-89121, e-mail: 

deadhm@otenet.gr. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 

προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. 

 

 

 

         Κορώσης Σπυρίδων 
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