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ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ   

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΗΣΧΝ ΣΟ 

ΝΔΟ ΚΛΔΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ & 

ΣΟ ΓΑΠΚΗ 
Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: 

Σν αληηθείκελν αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθψλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζηνπ 

ρψξνπο  ηνπ Νένπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Ηξαθιείνπ  ζηελ πεξηνρή δπν Ανξάθηα ηεο 

Αιηθαξλαζζνχ,  για  δύο  έηη, για ηις καθημερινές ανάγκες ηης εγκαηάζηαζης. 

Πην ζπγθξηκέλα δεηείηαη ε ηνπνζέηεζε απηφκαησλ πσιεηψλ ζηνπο εμήο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο: 

 

ΝΔΟ ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Δίζνδνο Τπνδνρήο αζιεηώλ Δπίπεδν 0  

i. Έλα απηφκαην πσιεηή λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη ηζνηνληθψλ  κηθξψλ ζλαθ 

ii. Έλα απηφκαην πσιεηή ξνθεκάησλ 

 

Δίζνδνο VIP θαη Γεκνζηνγξάθσλ Δπίπεδν 0  

iii. Έλα απηφκαην πσιεηή λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη ηζνηνληθψλ  κηθξψλ ζλαθ 

iv. Έλα απηφκαην πσιεηή ξνθεκάησλ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Δίζνδνο Τπνδνρήο αζινπκέλσλ Δπίπεδν 0  

v. Έλα απηφκαην πσιεηή λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη ηζνηνληθψλ  κηθξψλ ζλαθ 

vi. Έλα απηφκαην πσιεηή ξνθεκάησλ 

 

 Αλ ε δεκνπξαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ δελ θέξεη απνηέιεζκα, 

ζα επαλαιεθζεί φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 192 ηνπ Νένπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ θψδηθα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ θαη κε ηηο ίδηεο ζρεηηθέο 

κε απηήλ ππνρξεψζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη 

ζπγγξαθή φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηα αθφινπζα 

άξζξα 1 -18.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1. - Όξνη ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία.  

Γηα λα γίλεη δεθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηψλ ηεο Α.Α.Η Α.Δ 

Ο.Σ.Α, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν σο πιεηνδφηεο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη απαξαηηήησο:   

(α)  Να πξνζθνκίζεη Γεκνηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα .  

(β)  Να πξνζθνκίζεη ην Δ9 . 

Αξηζ. Πξσηόθνιινπ: 1351 

    Ηκεξνκελία:    9.8.2019 

ΑΔΑ: 6ΔΙ1ΟΛΕΙ-Ψ37



ειίδα [2] 

 

(γ)  Να θαηαζέζεη σο εγγχεζε ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο  απφ απηφλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο 

ζηε δεκνπξαζία ή άιιν πνπ λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

νκνινγηψλ Γεκνζίνπ, Σξάπεδαο, ή Οξγαληζκνχ  θνηλήο σθέιεηαο, πνπ αλαγλσξίδνληαη 

γηα εγγπνδνζίεο, πνζνχ ίζνπ πξνο  500,00 επξώ.  

Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ  ζα  αλαγξάθνληαη  ζηελ ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή 

πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απνιχησο  κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  πνπ θαηά ηα πξναλαθεξζέληα  ζα   θαηαηεζνχλ  απφ 

ηνπο πιεηνδφηεο ζα επηζηξαθνχλ ζ απηνχο  εθηφο απφ απηήλ ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε 

ε νπνία ζα παξακείλεη  ζηελ  δεκνηηθή επηρείξεζε ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Α. ΟΣΑ (Α.Α.Η ΑΔ ΟΣΑ)  κέρξη ηελ νξηζηηθή  θαηαθχξσζε ζ’ απηφλ 

ηνπ   απνηειέζκαηνο  ηεο δεκνπξαζίαο  θαη ηελ ππνγξαθή απφ απηφλ θαη ην Γήκν 

Ηξαθιείνπ ηνπ ζρεηηθνχ κηζζσηεξίνπ εγγξάθνπ νπφηε ε ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  θαη πηζηή ηήξεζε  ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

δ)  Να παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή. Ο εγγπεηήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε, ν 

νπνίνο ππνρξενχηαη λα έρεη ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε θαη λα θαηαζέζεη ζηελ 

Α.Α.Η ΑΔ ΟΣΑ 

i. δεκνηηθή ελεκεξφηεηα ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη δελ νθείιεη ζην Γήκν Ηξαθιείνπ 

νπνηνδήπνηε πνζφ γηα νπνηαδήπνηε αηηία,  

ii. θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα  ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη δελ νθείιεη ζην Γεκφζην 

νπνηνδήπνηε πνζφ γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

iii. λα πξνζθνκίζεη ην Δ9. Δπίζεο ζα ζπλππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαζψο 

θαη κεηά ηελ νξηζηηθή  θαηαθχξσζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο  ην ζρεηηθφ κηζζσηήξην έγγξαθν θαη ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηελ πηζηή ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φξνπ ηεο έγθαηξεο 

θαηαβνιήο νινθιήξνπ ηνπ κηζζψκαηνο   

iv. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη απηφ ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε απηήο ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην 

ζθνπφ απηφ λφκηκν πιεξεμνχζην (όρη εμνπζηνδόηεζε). 

v. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθνινχζνπο θαη βαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδφηε.  

Αλ ν  κηζζσηήο  παξακέλεη  ζην αθίλεην γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ππνρξενχηαη  λα 

αληηθαζηζηά ηελ εγγπεηηθή απηή θάζε  δχν (2) ρξφληα κε άιιε   θαη πνζνχ ίζνπ κε ην 

αξρηθφ. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαπάλσ ηξηεηίαο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία  έλαξμεο  
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κίζζσζεο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ππνγξαθή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - Γεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.  

Η παξνχζα δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο θαη ζπγγξαθή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζε 

απηήλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ ππνρξεψζεσλ ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο θαη ζηνλ  ηζηνρψξν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ θαη ηνπ Γήκν Ηξαθιείνπ.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3. - Όξην πξώηεο πξνζθνξάο / Υώξνο πιεηνδνζίαο.  

Χο ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο πνζνζηνύ επί ησλ πσιήζεσλ 

νξίδεηαη ζε  28 % θαη δελ κεηαβάιιεηαη ζε όζνπο επαλαιεπηηθνύο δηαγσληζκνύο 

θαη αλ αθνινπζήζνπλ.  

Η θαηαβνιή ηνπ ηειηθνύ πνζνύ ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή 

ζα ππνινγίδεηαη από ην πνζνζηό πνπ ζα πξνθύςεη από ηνλ δηαγσληζκό, κεηά από 

απνθνξνιόγηζε ηνπ ηδίξνπ θαηά θαηεγνξία πξντόληνο. 

 Ωο ρψξνο πιεηνδνζίαο νξίδεηαη ε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ 

Θχξα 1, επίπεδν 0, κε εκεξνκελία πιεηνδνζίαο ηελ 02 επηεκβξίνπ 2019  ζηηο 14:30 

ελνπνηώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκώλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη  ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο πξνζθνξά ζε 

θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε  ¨Πιεηνδνζία ηνπνζέηεζεο απηνκάησλ πσιεηώλ ζην 

ΝΚΓΗ θαη ΓΑΠΚΗ¨, ζην πξσηόθνιιν ηεο Α.Α.Η ΑΔ ΟΣΑ, κέρξη ηελ  02 

επηεκβξίνπ 2019 ζηηο 14:30. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4. - Έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

Σα πξαθηηθά θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Α.Δ. 

ΟΣΑ» θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ επνπηεχνπλ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

εηαηξείεο.  ε πεξίπησζε κε εγθξίζεσο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

Η  ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο, 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ, πνπ ζα γίλεη κε απνδεηθηηθφ 

παξαιαβήο, ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιην ηεο Α.Α.Η. Α.Δ Ο.Σ.Α γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο 

ζ’ απηφλ, λα πξνζέιζεη ζηελ Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, ν νπνίνο ζα 
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πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο. 

Απφ ηεο ιήμεσο  ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο  ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθά 

θαηαξηηζζείζα.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζεσξεζεί έθπησηνο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα 

έρεη θαηαζέζεη ζα παξακείλεη ππέξ ηεο Α.Α.Η Α.Δ ΟΣ.Α ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο ελψ ζα 

γίλεη θαη αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ επζπλφκελνπ  θαη ηνπ εγγπεηνχ ηνπ γηα ηελ 

επί έιαζζνλ δηαθνξά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα έρεη 

επηηεπρζεί θαηά ηε δεκνπξαζία θαη εθείλνπ πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηνλ αλα-

πιεηζηεξηαζκφ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6. - Γηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο-Αξηζκόο κεραλεκάησλ.  

Η κίζζσζε ζα αξρίδεη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη 

ζα ηζρχεη δνθηκαζηηθά γηα δπν έηε ελψ κπνξεί λα επεθηαζεί  κνλνκεξψο απφ ηελ ΑΑΗ 

ΑΔ ΟΣΑ απφ έμη έσο δψδεθα κήλεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. 

 Με ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην 

ρψξν θηινμελίαο ησλ κεραλεκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε.    

Ο εθκηζζσηήο δχλαηαη κεηά απφ δηθαηνινγεκέλε ελέξγεηα λα δεηήζεη ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ, θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ο εθκηζζσηήο  (ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ) δχλαηαη λα παξαρσξεί ηελ ρξήζε ησλ θπιηθείσλ 

ηνπ ζηαδίνπ ζε ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην λέν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο  γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε  ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ απφ ηνλ κηζζσηή, κε ρσξίο θακία απνδεκίσζε 

πξνο απηφλ (κηζζσηή).   

Ο εθκηζζσηήο δηαζθαιίδεη φηη ε ρξήζε ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ ζα είλαη δπλαηή 

θαζεκεξηλά θαη απνδέρεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα αζιεηηθψλ ή άιισλ γεγνλφησλ ζην 

ρψξν ηνπ ΝΚΓΗ θαη ΓΑΠΚΗ, νη απηφκαηνη πσιεηέο δελ ζα  ιεηηνπξγνχλ αλ ε ΑΑΗ 

ΑΔ ΟΣΑ έρεη παξαρσξήζεη ηελ ρξήζε ησλ θπιηθείσλ ζε ηξίην.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7. - Σόπνο θαη ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  

Σα κηζζψκαηα απφ ηα πνζνζηά πσιήζεσλ ζα θαηαβάιινληαη θαηά ηελ εκέξα 

ειέγρνπ θαη ζπιινγήο ησλ ρξεκάησλ απφ θάζε απηφκαην πσιεηή.  ε πεξίπησζε  

θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο  ζα θαηαβάιινληαη θαη νη λφκηκεο 

πξνζαπμήζεηο. Σνλ κηζζσηή βαξχλνπλ νιφθιεξν ην ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ πνπ ζα 

θαηαβάιινληαη καδί κε ην κίζζσκα. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε θάζε  κηζζσηηθνχ έηνπο  λα θαηαβάιιεη ην 

κεληαίν κίζζσκα  αλαπξνζαξκνζκέλν ρσξίο ηελ έγγξαθε φριεζε ηνπ εθκηζζσηή θαηά 
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ηφζεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπλ κία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επίζεκε ηηκή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηελ ζηηγκή εθείλε.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείσζε ηνπ κηζζώκαηνο  

Μείσζε  ηνπ κηζζψκαηνο δελ επηηξέπεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Πξαγκαηηθά θαη λνκηθά ειαηηώκαηα. 

Η ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηπρφλ πξαγκαηηθά ή 

λνκηθά ειαηηψκαηα  ηνπ αθηλήηνπ ζεσξνχκελεο γλσζηήο ζηνλ κηζζσηή ηφζν ηεο 

πξαγκαηηθήο φζν θαη ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ αθηλήηνπ.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10.-Πξνζηαζία  ηνπ  εθκηζζνπκέλνπ  ρώξνπ, 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί  ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο , 

ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηήζεη ηνπο πσιεηέο ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ, λα 

πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά  λα δηαηεξεί ην κίζζην  ζε θαιή 

θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Ο κηζζσηήο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο  ζε  ηέηνηεο πεξηπηψζεηο  λα ελεκεξψζεη 

ζρεηηθψο ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ εγγξάθσο δηαθνξεηηθά θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 .-Υξήζε ηνπ  εθκηζζνπκέλνπ  ρώξνπ. 

Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί  απφ ην κηζζσηή 

ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ  θαη κφλν, δειαδή σο ρψξνο ηνπνζέηεζεο απηφκαησλ 

πσιεηψλ θαη ν νπνίνο  ζα  πξέπεη  λα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε (λα έρεη ηηο  πξνυπνζέζεηο) 

ζχκθσλα κε ην λφκν. Κάζε άιιε ρξήζε κε ζχκθσλε κε απηφλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ  

απαγνξεχεηαη. Δπίζεο ν κηζζσηήο  ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

θαλφλεο θαη γεληθά  λα ηεξείηαη άθξα θαζαξηφηεηα κέζα ζην θηίξην  αιιά θαη ζην γχξσ 

ρψξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη.   

ε  αζιεηηθά γεγνλφηα ζηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε πγξψλ ζε κπνπθάιηα, 

δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ κηζζσηή ε κε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ, 

ελέξγεηα ηελ νπνία πξέπεη λα εθαξκφζεη. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12.- πληήξεζε ηνπ  εθκηζζνπκέλνπ αθηλήηνπ 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηνλ ρψξν ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ηψξα βξίζθεηαη ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα θάκεη θακία κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο εάλ δελ έρεη έγγξαθε άδεηα ηνπ εθκηζζσηή.  
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Γηα θάζε αλαγθαία θαη απαξαίηεηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, ν 

κηζζσηήο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Γ/λζε 

Σερληθψλ ΄Έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, νη δε ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε 

ηελ επίβιεςε ηεο παξαπάλσ Γ/λζεο  ε νπνία  ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη θάζε 

επηβιαβή γηα ην κίζζην ή θαθφηερλε εξγαζία. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  ν 

κηζζσηήο θάλεη ηέηνηεο εξγαζίεο ρσξίο ηελ παξαπάλσ έγγξαθε άδεηα ,απηφ ζπληζηά 

ιφγν έμσζήο ηνπ. 

Οη βειηηψζεηο πνπ ηπρφλ ζα γίλνπλ  ζα βαξχλνπλ ην κηζζσηή θα ζα παξακείλνπλ 

ζε φθεινο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο  ρσξίο ν κηζζσηήο λα έρεη δηθαίσκα 

λα δεηήζεη απνδεκίσζε. 

Ο κηζζσηήο  ππνρξενχηαη λα εμνπιίζεη, λα επηπιψζεη θαη λα πξνπαξαζθεπάζεη ην 

αθίλεην θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί  απηφ απφ ηελ αξκφδηα 

Αγνξαλνκηθή Δπηηξνπή   σο θέληξν φρη αλψηεξν ηεο  Α΄ Καηεγνξίαο θαη λα ελεξγήζεη 

φιε ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη λφκηκα γηα ηελ θαηάηαμε απηή. 

Δπίζεο ε ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ  δελ επζχλεηαη  έλαληη ηνπ κηζζσηή  γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη  ην κίζζην θαη γηα ηελ νπνία ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη γλψζε 

ηνπ αθηλήηνπ. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13. - Απαγνξεύζεηο.  

ησπεξή αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο θαζψο θαη ππεθκίζζσζε ή γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ  εθκηζζσκέλνπ   αθηλήηνπ  απφ ην 

κηζζσηή ζε  άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απαγνξεχεηαη.  Απαγνξεχεηαη επίζεο ε 

πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ γηα ηε ρξήζε απηνχ  ηνπ  αθηλήηνπ. 

Απαγνξεχεηαη ηδηαηηέξσο ε ρξήζε ηνπ εθκηζζσκέλνπ ρψξνπ ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε απηφ νπνηνπδήπνηε είδνπο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηαηί 

δηαθνξεηηθά επζχλεηαη γηα απνδεκίσζε θαη φηαλ επαλαιεθζεί ε παξάβαζε ζα 

αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έμσζεο θαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14.- Δπηζθέςεηο ηνπ εθκηζζσηή ζην κίζζην. 

Δθπξφζσπνο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ δηθαηνχηαη ζε θαηάιιειεο κέξεο θαη ψξεο λα 

επηζθέπηεηαη  θαη λα επηζεσξεί ιεπηνκεξψο ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν θαη ηα 

ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ κεραλήκαηα: 

α) αλά ηξίκελν, ζπλνδεπφκελνο απφ  κεραληθφ ή εκπεηξνηέρλε γηα λα 

εμαθξηβψζεη ηπρφλ θζνξέο ή κεηαβνιέο ηνπ,  

β) δχν θνξέο ηε βδνκάδα θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηεο κίζζσζεο καδί κε 

ππνςήθηνπο κηζζσηέο θαη 

γ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα  ηεο κίζζσζεο καδί κε ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. Οη εκέξεο 

θαη νη ψξεο επίζθεςεο νξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ζε 
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πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ κηζζσηή ζα αθνινπζήζεη  εμψδηθν θνηλνπνηνχκελν πξν 24 

σξψλ. Σέινο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αλέρεηαη ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην κίζζην. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15 - Έθπησζε ηνπ κηζζσηή  

 Η παξάβαζε απφ ην κηζζσηή θαη ελφο κφλνλ φξνπ απηήο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί 

ιφγν έμσζήο ηνπ, επηθέξεη ηελ ππέξ ηνπ εθκηζζσηή  θαηάπησζε ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο 

ηεο εγγπήζεσο θαη ηελ απνβνιή ηνπ απφ ην  εθκηζζνχκελν αθίλεην  ρσξίο δηθαζηηθή 

παξέκβαζε θαη  ηε δηελέξγεηα αλαπιεηζηεξηαζκνχ  ζε βάξνο ηνπ επζπλφκελνπ γηα ηελ 

επί έιαζζνλ δηαθνξά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο κηζζψκαηνο θαη 

εθείλνπ πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  16. - Λήμε ηεο κίζζσζεο.  

Καηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο ν κηζζσηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο  λα απνδψζεη ην 

εθκηζζνχκελν ρψξν ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε 

ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ ζα ζπληάμεη ε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. Η παξάδνζε ηνπ  ελ ιφγσ αθηλήηνπ  ζα ζεσξείηαη φηη έγηλε κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ. 

Ο κηζζσηήο νθείιεη ,πξηλ απνδψζεη ην εθκηζζνχκελν  αθίλεην λα απνθαηαζηήζεη 

κε έμνδά ηνπ ηηο θζνξέο πνπ ηπρφλ ζα έρνπλ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπ θαη ηηο 

νπνίεο ζα δηαπηζηψζεη θαη ζα ππνδείμεη ζ΄ απηφλ γηα απνθαηάζηαζε ε Γ/λζε Σερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α.  Η Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α ζα παξαιάβεη ην ελ ιφγσ αθίλεην 

κεηά απφ ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ βιαβψλ θαη θζνξψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ελ ιφγσ θζνξψλ ζα ζεσξείηαη φηη ν 

κηζζσηήο θαηέρεη  ην εθκηζζνχκελν αθίλεην θαη ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηή ηελ θαηνρή γηα θάζε δεκηά ηνπ εθκηζζσηή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17.- Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο     

Η  Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο ζε 

πεξίπησζε ηδηνρξήζεσο ή πσιήζεσο κε έγγξαθε θαηαγγειία πνπ πξέπεη λα επηδνζεί 

ζηνλ κηζζσηή δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 - Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο ηνπ κηζζσηή.  

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ ηχπν, ην 

ραξηφζεκν, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κεηξήζηκε κε κεηξεηέο) θαη λεξνχ 

θαζψο  θαη θάζε άιινο δεκφζηνο  ή δεκνηηθφο θφξνο, ηέινο, ή δηθαίσκα  βαξχλνπλ ηνλ 

κηζζσηή.  
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ε πεξίπησζε θνιιήκαηνο – ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ -γηα ην παξαπάλσ, ν 

κηζζσηήο ππνρξενχηαη  λα θαηαβάιεη κεληαία ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε  

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ζε άκεζε ζπκθσλία κε ηνλ εθκηζζσηή.  

Ο  εθκηζζσηήο  δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη κνλνκεξψο θάζε παξνρή θνηλήο σθέιεηαο 

πνπ είλαη ζην φλνκά ηνπ  εάλ  θαζπζηεξεί  ε πιεξσκή ηεο απφ ην κηζζσηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Δηδηθνί όξνη. 

1.  Ο κηζζσηήο πνπ ζα πξνθχςεη ππνρξενχηαη λα ηεξεί άθξα θαζαξηφηεηα κέζα ζην θηίξην 

θαη ζην γχξσ ρψξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο.. 

2.  Σα είδε ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξνληαη απφ ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, λεξφ, ηζνηνληθά, αλαςπθηηθά, αλαςπθηηθά, είδε ηππνπνηεκέλσλ 

snacks, δεζηφο θαη θξχνο θαθέο, ρπκνί θξνχησλ.  

3. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε πιηθψλ πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία (ηζηγάξα, θαπλφο, παξάγσγα 

θαπλνχ, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θ.ι.π). 

4. Οη πσιεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη  θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαδίνπ φπσο  

απηέο ζα ηζρχνπλ ζην θαλνληζκφ ιεηηνπξγία ησλ δπν ρψξσλ (ελδεηθηηθά ) θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή φπσο απηέο ζα ηξνπνπνηνχληαη απφ ην Γ. 

αλάινγα ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

5. Γηα ηηο   ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ ε Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α δχλαηαη λα κηζζψζεη ηα θπιηθεία ηεο εγθαηάζηαζεο ηα 

νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.  Καηά ηελ δηάξθεηα  ησλ  αζιεηηθψλ 

απηψλ γεγνλφησλ, νη πσιεηέο δελ ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία.   

6. Οη πξνο ηνπνζέηεζε απηφκαηνη πσιεηέο ζα πξέπεη λα είλαη αηζζεηηθά απνδεθηνί θαη ν 

κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν  ηξνθνδνζίαο ησλ κεραλεκάησλ ν νπνίνο ζα 

είλαη δηαζέζηκνο πάληνηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο ηξνθνδνζίαο ή πξνβιεκάησλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

7. Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζεη θάπνην κεράλεκα ην νπνίν παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ην αξγφηεξν ζε 48 ψξεο. 

8. ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ησλ κεραλεκάησλ απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Η ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο ησλ 

κεραλεκάησλ είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α κε 

αληαπνδνηηθά νθέιε πξνο ηελ ίδηα. 

9. Γηα ηελ έλαξμε ηνπνζέηεζεο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζα ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθφ 

κίζζσζεο γηα δχν ρξφληα κεηαμχ ηνπ κηζζσηή θαη ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

10. Ρεηά ζπκθσλείηαη  φηη θαηά ηελ δηάξθεηα αζιεηηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ΓΑΚΗ, θαη γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε 

ησλ θπιηθείσλ ζε άιινπο  αλαδφρνπο απφ ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, νη απηφκαηνη πσιεηέο ζα 
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απελεξγνπνηνχληαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ 

θπιηθείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο/εθδειψζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 - Δληάζεηο 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο αλαδφρνπ ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε-πξνζθπγή 

γηα  ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 15  ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007). 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηεο 

ΑΑΗ Α.Δ., πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηεο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο 

αμίαο , ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ  150,00. 

Σν παξάβνιν απνηειεί  έζνδν ηεο εηαηξίαο ΑΑΗ .Α.Δ. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΠΧΛΗΣΧΝ 

1. Απηόκαηνη πσιεηέο ξνθεκάησλ 

Οη απηφκαηνη πσιεηέο δεζηψλ θαη θξχσλ ξνθεκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεθηξηθή 

ηξνθνδνζία, 220-230 V AC, λα είλαη  εκθαλίζηκνη κε θακπχιεο θαη ρσξίο δηαθεκίζεηο, 

θαη λα παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ξνθήκαηα:   

Α. Φξαπέ,  Β. νθνιάηα, Γ. Σζάη, ελψ γίλνληαη απνδεθηά θαη άιια 

ξνθήκαηα. Η δεκηνπξγία ην ξνθήκαηνο ζα γίλεηαη κε θαλνληθέο κεξίδεο απφ πιηθφ ην 

νπνίν ζα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαη επψλπκν γηα θάζε ξφθεκα μερσξηζηά. 

Σα πιηθά θαη ηα θχπειια ζεξβηξίζκαηνο γηα θάζε απηφκαην πσιεηή ξνθεκάησλ 

είλαη επζχ ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα  ηζρχ ε ζπλεξγαζία 

κίζζσζεο. 

2. Απηόκαηνη πσιεηέο  αλαςπθηηθώλ θαη λεξώλ 

Οη απηφκαηνη πσιεηέο λεξνχ - αλαςπθηηθψλ - ηζνηνληθψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ειεθηξηθή ηξνθνδνζία, 220-230 V AC, λα είλαη  εκθαλίζηκνη κε θακπχιεο θαη ρσξίο 

δηαθεκίζεηο, θαη λα παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  Α. λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 

500 ml ή 700 ml, Β.Ιζνηνληθά,  Γ. Αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ ή ρσξίο αλζξαθηθφ, 

Γ. Αλαςπθηηθά ελέξγεηαο, ελψ γίλνληαη απνδεθηά θαη άιια αλαςπθηηθά ρσξίο 

αιθνφι ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο. 

 Κάζε αλαςπθηηθφ ή άιιν πιηθφ ζα πσιείηε ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, παγσκέλν, 

ελψ ζα είλαη δπλαηή θαη ε δηάζεζε πιαζηηθψλ θππέιισλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Απηόκαηνη πσιεηέο  snack 

Οη απηφκαηνη πσιεηέο snack ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία, 220-230 V 

AC, λα είλαη  εκθαλίζηκνη κε θακπχιεο θαη ρσξίο δηαθεκίζεηο, θαη λα παξέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  Α.  ελεξγεηαθέο κπάξεο ζνθνιάηαο  Β. ελεξγεηαθέο κπάξεο 

δεκεηξηαθψλ ή θξνχησλ, Γ. ζνθνιάηεο, Γ. κπηζθφηα. 
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ειίδα [10] 

 

ΑΛΛΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 ρεδηαζκφο θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο κεραλεκάησλ απφ Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα πξντφλησλ ζε θάζε κεράλεκα  

  Γηπιά θξχζηαιια αζθαιείαο ζε φια ηα κεραλήκαηα  

  Δγγχεζε ζε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο  

 Φσηηζκφ 

 Ιζρπξή κφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ πγξαζία θαη αληηπιεμηαθφ 

ζχζηεκα. 

 Δπηζηξνθή ξέζησλ  

 Με θεξκαηνδέθηε  ή θάξηα πξνπιεξσκέλνπ ηέινπο 

 Με δχν θιεηδηά  εθθαζάξηζεο ή θσδηθνπνηεκέλν ζχζηεκα εθθαζάξηζεο 

 

Ο πξόεδξνο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 

 

Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο 
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