Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

Απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στον Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό
παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης του εστιατορίου και του
αναψυκτηρίου του Μουσείου Ακρόπολης
Επισκεψιµότητα Μουσείου Ακρόπολης.
Το διάστηµα από 20/6/2009 µέχρι 20/6/2010, το Μουσείο επισκέφθηκαν πάνω από
2.000.000 επισκέπτες.
Αριθµός εξυπηρετουµένων επισκεπτών από το εστιατόριο και το αναψυκτήριο και
µηνιαίος τζίρος των χώρων αυτών.
∆εν υπάρχουν στο Μουσείο διαθέσιµα στοιχεία.
∆υνατότητα αύξησης τραπεζοκαθισµάτων στην βεράντα του εστιατορίου.
∆εν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Αριθµός απασχολουµένων ατόµων στο εστιατόριο. Εργοδότης του υφιστάµενου
προσωπικού και αποχώρηση αυτών.
Η λειτουργία του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου έχει ανατεθεί από 28/9/2010
µέχρι την 30/11/2010 σε προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος απασχολεί προσωπικό δικής
του επιλογής. Με τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης αυτής, ο ανάδοχος και οι
προστηθέντες του αποχωρούν.
Άδειες και πιστοποιητικά λειτουργίας εστιατορίου.
Το Μουσείο πληροί όλες τις προδιαγραφές για τη λειτουργία του εστιατορίου. Η
έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισµού, κατ’
άρθρο 7 παρ. 9γ του ν. 2557/1997, και κάθε άλλη συναφής άδεια που είναι κατά νόµο
αναγκαία για την έναρξη της δραστηριότητας υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι
υποχρέωση του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 της προκήρυξης.
Ασφάλιση κτιρίου και ασφάλιση αστικής ευθύνης.
∆εν υπάρχει σχετική ασφάλιση.
Καθαρισµός, συντήρηση και λοιπές δαπάνες λειτουργίας των χώρων.
Η κατανοµή των υποχρεώσεων σχετικά µε τις δαπάνες του χώρου εν γένει
αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 – Κανονισµός Λειτουργίας, άρθρο 5.
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Τέλη και φόροι που βαρύνουν τη λειτουργία του εστιατορίου.
Όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Απόδειξη καταβολής από το Μουσείο.
Για την καταβολή του µηνιαίου ανταλλάγµατος, το Μουσείο θα εκδίδει τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών.
Όροι σύµβασης.
Όλοι οι ουσιώδεις όροι της σύµβασης είναι εκείνοι που αναφέρονται στη διακήρυξη
και στα παραρτήµατά της, και ιδίως στο Παράρτηµα 3.
Υφιστάµενο ωράριο λειτουργίας και δυνατότητα επέκτασής του.
Το ισχύον ωράριο λειτουργίας είναι 8.00 µέχρι 20.00 καθηµερινά, εκτός από
∆ευτέρες και τις εξής ηµέρες 1/1, 25/3, Κυριακή του Πάσχα, Πρωτοµαγιά, 25-26/12.
Το ωράριο µπορεί να επεκταθεί εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Η διοργάνωση εκδηλώσεων θα γίνεται εκτός του ωραρίου λειτουργίας ;
ΟΙ εκδηλώσεις διοργανώνονται µε πρωτοβουλία του Μουσείου εντός ή εκτός
ωραρίου λειτουργίας.
Ανεξάρτητη πρόσβαση στο εστιατόριο.
Η δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στο εστιατόριο παρέχεται στο βαθµό που
πληρούνται οι όροι ασφαλείας του Μουσείου.
∆υνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων µε πρωτοβουλία του αναδόχου.
Τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει.
Επανεξέταση ποινικής ρήτρας για την µη καταβολή του µηνιαίου ανταλλάγµατος.
Ο όρος κρίνεται εύλογος διότι διασφαλίζει τα συµφέροντα του Μουσείου.
∆υνατότητα σύστασης Α.Ε. ειδικού σκοπού από τον Ανάδοχο για τη λειτουργία του
Μουσείου.
Τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει, καθώς δεν προβλέπεται από την προκήρυξη.
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