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Θέμα : Απαντήσεις σε ερωτήσεις της «ARIA FINE CATERING»
χετ. : ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΥΏΡΩΝ ΕΣΊΑΗ
ΕΤΡΙΚΌΜΕΝΩΝ ΕΝΣΌ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΟΤΣΟΤ.
Ερώτηση 1η :Τπάξρεη έγθξηζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απαγσγήο αηκώλ
νζκώλ από ηνλ ρώξν πξνεηνηκαζίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ (3νο όξνθνο )
Απάντηση : ηελ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη :
ην ρώξν δελ πξνβιέπνληαη θνπδίλεο, νύηε αεξαγσγνί απαγσγήο αηκώλ / νζκώλ
(hoods). Καηά ζπλέπεηα, εάλ επηζπκείηαη ε ρξήζε θνύξλσλ αλαζέξκαλζεο ή
ςεζίκαηνο, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ρξήζε ρσξίο απαγσγή, κε
ζπιινγή θαη αλαθύθισζε ησλ αηκώλ / νζκώλ / ιηπώλ. Επίζεο όηη καγεηξηθέο εζηίεο,
θξηηέδεο θιπ απαγνξεύνληαη, θαζώο απαηηνύλ αλαγθαζηηθά απαγσγή.
ε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο απνξξνθεηήξα κε ζσιήλα
απαγσγήο δηακέηξνπ 15 εθ
Ερώτηση 2η: Έρεηε νξίζεη εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα
ην θνηλό:
Απάντηση : Σα εγθαίληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηηο 25/03/2021
Ερώτηση 3η : ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ιόγσ
εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ force majeure, ζα θαηαβάιιεηαη
ην ειάρηζην εγγπεκέλν κίζζσκα;
Απάντηση: Όηη ζα πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ
Ερώτηση 4η : Η δαπάλε γηα ηελ ελέξγεηα (ειεθηξηθό ξεύκα λεξό θιπ) ζα
πεξηιακβάλεη θαη ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά ηέιε θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο;
Απάντηση: ζεηηθή

Ερώτηση 5η : Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα κπνξεί λα εθδνζεί από έλα κέινο θνηλνπξαμίαο;
Απάντηση : Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα εθδνζεί ππέξ ηεο θνηλνπξαμίαο
Ερώτηση 6η : Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηάζεζεο πξνζθνξάο γηα ην πνζνζηό επί ησλ

πσιήζεσλ ηνπ κηζζίνπ, ε νπνία λα είλαη ζε θιίκαθα αλάινγε ησλ εζόδσλ, αληί γηα
έλα ζηαζεξό πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εζόδσλ
Απάντηση: όηη πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε
Η Δηεπζύληξηα
Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα
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