ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΥΝΣ

Νεάπολη 19/07/2021
Αρ. Πρωτ: 2980
«Παραχώρηση χρήσης του χώρου των
κυλικείων του ανοιχτού Θεάτρου Νεάπολης
κατά το χρονικό διάστημα από 30/8/2021 –
3/9/2021 και του ανοιχτού θεάτρου Συκεών
κατά το χρονικό διάστημα από 18/8/202129/8/2021 στα πλαίσια των εκδηλώσεων της
Βαλκανικής Πλατείας & Μερκουρείων 2021»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΑ
Στα πλαίσια της «Βαλκανικής Πλατείας & Μερκουρείων 2021» θα πραγματοποιηθεί ένα
πλήθος εκδηλώσεων μουσικών, θεατρικών κ.α. . Για την καλύτερη και ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση των θεατών κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του Κυλικείου που βρίσκεται
στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Νεάπολης, για τις μουσικές συναυλίες της Βαλκανικής
Πλατείας κατά το χρονικό διάστημα από 30/8/2021- 3/9/2021 και του κυλικείου, που
βρίσκεται στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών, για τις θεατρικές παραστάσεις στα
πλαίσια των Μερκουρείων, κατά το χρονικό διάστημα από 18/8/2021- 29/8/2021. Απαιτείται
λοιπόν η παραχώρηση χρήσης των χώρων, για την λειτουργία κυλικείων κατά την διάρκεια
υλοποίησης αυτών.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παραχώρηση χρήσης του χώρου κυλικείου που βρίσκεται στο χώρο του Ανοιχτού
Θεάτρου Νεάπολης, για τις μουσικές συναυλίες της Βαλκανικής Πλατείας κατά το
χρονικό διάστημα από 30/8/2021- 3/9/2021 και του κυλικείου, που βρίσκεται στο χώρο
του Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών, για τις θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια των
Μερκουρείων, κατά το χρονικό διάστημα από 18/8/2021- 29/8/2021

III. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ – IV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Παραχώρηση χρήσης του χώρου κυλικείου που βρίσκεται
στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Νεάπολης, για τις
μουσικές συναυλίες της Βαλκανικής Πλατείας κατά το
χρονικό διάστημα από 30/8/2021- 3/9/2021 και του
κυλικείου, που βρίσκεται στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου
Συκεών, για τις θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια των
Μερκουρείων, κατά το χρονικό διάστημα από 18/8/202129/8/2021
Δηλαδή συνολικά, πεντακόσια ευρώ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

500,00€

ΟΡΟΙ

















Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών παραχωρεί την
χρήση του Κυλικείου στον χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Νεάπολης κατά το
χρονικό διάστημα 30/8/2021 – 3/9/2021, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων της
Βαλκανικής Πλατείας 2021 και την χρήση του Κυλικείου στον χώρο του
Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών κατά το χρονικό διάστημα 18/8/2021 –29/8/2021
κατά τη διάρκεια των Μερκουρείων 2021
Το κυλικείο λειτουργεί ως υποκατάστημα της επιχείρησης του αναδόχου για το
διάστημα από 30/8/2021 έως και 3/9/2021 στα πλαίσια της Βαλκανικής
Πλατείας και αντίστοιχα για το χρονικό διάστημα από 18/8/2021 -29/8/2021 στα
πλαίσια των Μερκουρείων
Η παραχώρηση περιλαμβάνει και τον υπάρχοντα εξοπλισμό των κυλικείων,
εκτός της ταμειακής μηχανής. Ο ανάδοχος μπορεί να εγκαταστήσει πρόσθετο
εξοπλισμό, τον οποίο θα παραλάβει με την λήξη της άδειας χρήσης και μέχρι το
αργότερο έως 5/9/2021
Ο ανάδοχος είναι ο αγορανομικός υπεύθυνος της λειτουργίας των κυλικείων,
εκδίδει δικά του στοιχεία και είναι υπεύθυνος όλων των φορολογικών
υποχρεώσεων. Το προσωπικό το οποίο και θα απασχολεί δεν έχει σχέση
εργασίας με την ΚΕΥΝΣ και ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τις αμοιβές των
υπαλλήλων του καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές τους προς τους
αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την λειτουργία των κυλικείων, με την
καθαριότητα και την άψογη εξυπηρέτηση των θεατών. Αναλαμβάνει να
εγκαταστήσει την δική του ταμειακή μηχανή και είναι φορολογικά και
αγορανομικά υπεύθυνος.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να έχει αναρτημένους τρεις (3) τιμοκαταλόγους και οι
τιμές πώλησης να μην περιλαμβάνουν υπερβολικό κέρδος.
Ο ανάδοχος , τόσο στον τιμοκατάλογό του, όσο και στην όλη συμπεριφορά του,
αναλαμβάνει να μην εκθέσει τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών , αφού θα λειτουργεί
εντός των Ανοιχτών Θεάτρων Νεάπολης & Συκεών, ως τμήμα του και θα
συμμορφωθεί με τους υγειονομικούς κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης λόγω
των επιδημιολογικών δεδομένων.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών έχει το δικαίωμα
καταγγελίας της συμφωνίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου με
προηγούμενες υποδείξεις.
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων και του απαγορεύεται το δικαίωμα εκμίσθωσης σε τρίτους
Η τυχόν αναβολή των εκδηλώσεων θα εξετάζεται από τα δύο μέρη στα πλαίσια
της καλής πίστης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 50% του τιμήματος με την υπογραφή
της σύμβασης, το υπόλοιπο 50% στις 1/9/2021 και εν συνεχεία θα παραλάβει
από την ΚΕΥΝΣ το σχετικό παραστατικό, που θα εκδοθεί (τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών).
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2313329566 κος Υετίων Στέλιος.
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ & ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2021

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Παραχώρηση χρήσης του χώρου κυλικείου που βρίσκεται
στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Νεάπολης, για τις
μουσικές συναυλίες της Βαλκανικής Πλατείας κατά το
χρονικό διάστημα από 30/8/2021- 3/9/2021 και του
κυλικείου, που βρίσκεται στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου
Συκεών, για τις θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια των
Μερκουρείων, κατά το χρονικό διάστημα από 18/8/202129/8/2021

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

…………………………………………………………………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
…………………………………………………………………………………………

€

