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Ηράκλειο: 15-05-2015    

Αριθµός Πρωτ: 778  

 

 

 

Θέµα:  Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, 

Ιουνίου &  Ιουλίου 2015 

 

 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για  την  Μίσθωση 

κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 
2015, όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόµενο µέχρι την  ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Μαΐου  2015  

και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, ∆ιοίκηση µε ένδειξη στο φάκελο Μίσθωση 

κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 

2015. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 15:00 

 

Στον κυρίως φάκελο και µε την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού 

Γυµναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου &  Ιουλίου 2015»  µαζί µετά 

δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 

και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος   και συµφωνεί µε τους όρους της  προκήρυξης. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα 

αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα 
του καταστήµατος.  

  

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 
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ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Ηράκλειο: 15-05-2015    

Αριθµός Πρωτ: 778  

  

 

Θέµα : Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για εκδηλώσεις Μαΐου, 

Ιουνίου &  Ιουλίου 2015 

 

Περιγραφή θέση  και διάρκεια µίσθωσης των κυλικείων: 

Το µίσθιο αποτελείται από κυλικεία  (έως πέντε) µε εξοπλισµό, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και νεροχύτη µέσης επιφάνειας 8-12 τετραγωνικών µέτρων περίπου 

για κάθε ένα κυλικείο. 

 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται ως εξής για  τις εξής εκδηλώσεις: 
 

Α. Γενική Συνέλευση Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά 

Η  εκδήλωση αφορά γενική συνέλευση των Χ.Μ.Ι  µε έναρξη την 24
η
 Μαΐου 2015 

και ολοκλήρωση την 24
η
 Μάιου 2015 (ώρες 09:00-17:00) στο Νέο Κλειστό 

Γυµναστήριο  µε εκτιµώµενο αριθµό συµµετεχόντων 1000 – 1200 άτοµα  ηµερησίως  

µε εύρος χρόνου διαµονής στην εγκατάσταση από   τρείς έως τέσσερεις ώρες. 

 

Β. Ετήσια Επίδειξη Αθλητικού Συλλόγου  «Ν. Καζαντζάκης» 

Η  εκδήλωση αφορά επίδειξη των αθλητικών τµηµάτων του συλλόγου «Ν. 

Καζαντζάκης»  µε έναρξη την 19
η
 Ιουνίου 2015 και ολοκλήρωση την 20  Ιουνίου 

2015 (ώρες 09:00-17:00 καθηµερινά) στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο  µε εκτιµώµενο 

αριθµό συµµετεχόντων 1000 – 1100 άτοµα  ηµερησίως  µε εύρος χρόνου διαµονής 

στην εγκατάσταση από   τρείς έως τέσσερεις ώρες. 

 

Γ. Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Καλαθόσφαιρας FIBA U19 World 

Championship και προ-τουρνουά Μπάσκετ  ΕΟΚ 

Η  εκδήλωση αφορά δυο τουρνουά µπάσκετ  (προ-Τουρνουά Μπάσκετ Εθνικής – 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Νέων Ανδρών 2014),   µε έναρξη της 21
η
 Ιουνίου 

2014 και ολοκλήρωση την 7 Ιουλίου 2015  στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο  µε 

εκτιµώµενο αριθµό συµµετεχόντων 800- 1200 άτοµα  ηµερησίως  µε εύρος χρόνου 

διαµονής στην εγκατάσταση από δύο έως τρείς ώρες.  Κατ΄ εξαίρεση στην 

συγκεκριµένη εκδήλωση    δεν θα είναι διαθέσιµα στον ανάδοχο τα  κυλικεία του 

επιπέδου 0 της κερκίδας των VIP και της κερκίδας των δηµοσιογράφων στα οποία 

την ευθύνη του catering έχει ο διοργανωτής.  

 

Ε.  Γενική Συνέλευση Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά  

Η  εκδήλωση αφορά γενική συνέλευση των Χ.Μ.Ι  µε έναρξη την 10
η
 Ιουλίου 2015 

και ολοκλήρωση την 12
η
 Ιουλίου 2015  στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο  µε 

εκτιµώµενο αριθµό συµµετεχόντων 1000 – 1500 άτοµα  ηµερησίως  µε εύρος 

χρόνου διαµονής στην εγκατάσταση από   τρείς έως τέσσερεις ώρες. 
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Σηµειώνεται ότι στις αθλητικές εκδηλώσεις ισχύουν δεσµεύσεις χορηγών ως προς 

την διάθεση συγκεκριµένων  προϊόντων αν και εφόσον απαιτηθεί από την 

οργανωτική επιτροπή.  

 

Οι ηµεροµηνίες δύναται να αλλάξουν µε ευθύνη των διοργανωτών, ενηµέρωσης την 

οποία θα έχει ο ανάδοχος  από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1.  Τρόπος εκτέλεσης της δηµοπρασίας 

Η εκτέλεση της δηµοπρασίας  αυτής,  θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης,  µετά από πλειοδοσία επί της αρχικής προσφοράς  και µε 

κριτήριο την  µεγαλύτερη  τιµή προσφοράς.  
 

Ως µικρότερη δυνατή µίσθωση ορίζεται στο ποσοστό 18,00 % του συνολικού 

τζίρου  που θα γίνει από τον ανάδοχο µε έλεγχο όλων των ταµειακών µηχανών  για 

κάθε ηµέρα εκδήλωσης. 
 

Ανάδοχος της µίσθωσης θα ανακηρυχθεί ο ενδιαφερόµενος που θα πληροί τις 

προδιαγραφές της µελέτης (επί ποινή αποκλεισµού σε µη συµφωνία) και θα προσφέρει 

την µεγαλύτερη τιµή πάνω από το όριο που όρισε η επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας. 

 

Κάθε συµµετέχων να θα έχει δικαίωµα να  καταθέσει επαναληπτική πρόταση 

πλειοδοσίας τρείς φορές µε µικρότερη δυνατή προσφορά  τα  3%, για κάθε φορά.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2. - Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασίας 
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής:  

Κάθε ενδιαφερόµενος (ιδιώτης ή νοµικό πρόσωπο) οφείλει να προσκοµίσει 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 ότι  έχει λάβει γνώση και  

αποδέχεται  ανεπιφύλακτα και στο σύνολο της, τους   όρους   της  προκήρυξης. 

2.  Η οικονοµική προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και  

υπογεγραµµένη  µέσα σε φάκελο κλειστό στο εξωτερικό του οποίου θα 

αναγράφεται ο τίτλος ‘οικονοµική προσφορά’, επίσης ο φάκελος να φέρει την 

σφραγίδα του αναδόχου. 

3. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ενασχόληση του µε το αντικείµενο της  

πλειοδοσίας και λειτουργίας κυλικείων – παροχής ανάλογων υπηρεσιών και 

διάθεση προιόντων. 

 

Τα παραπάνω 1,2 και 3  θα συµπεριληφθούν σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο 

στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της δηµοπρασίας , µε 

την σφραγίδα του προµηθευτή. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο και 

υπογεγραµµένο φάκελο. 

 

Στην επιτροπή κατατίθεται ένας µεγάλο φάκελος  που θα περιέχει του δύο 
παραπάνω φακέλους. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 - ∆ηµοσίευση της διακήρυξης.  

Η παρούσα διακήρυξη δηµοπρασίας και συγγραφή των όρων συµµετοχής σε 

αυτήν και των σχετικών µε αυτήν υποχρεώσεων θα αναρτηθεί στο site  της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ,  σε συνοπτική προκήρυξη. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4. – Τόπος και χρόνος διενέργειας της δηµοπρασίας.  
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Η δηµοπρασία θα γίνει  την ΤΕΤΑΡΤΗ 20  Μαΐου 2015, και ώρα 15:00  

(κατάθεση φακέλων µέχρι τις 13:00 στην γραµµατεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου Σταδίου, Θύρα 1 Κτίριο ∆ιοίκησης, από 

την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµών της  Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Τα πρακτικά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α.Ε. ΟΤΑ» και των ελεγκτικών µηχανισµών που εποπτεύουν τις δηµοτικές 

επιχειρήσεις και εταιρείες.  Σε περίπτωση µη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης 

δεν αποκτά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6. - Υπογραφή της σύµβασης 
Η  σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 

από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και ο ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος, άµεσα 

από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει µε αποδεικτικό παραλαβής, της απο-

φάσεως του ∆ιοικητικού Συµβούλιο της Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Τ.Α για την έγκριση των 

πρακτικών της δηµοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατός της σ’ 

αυτόν, να προσέλθει στην Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α,  για την υπογραφή της µισθωτικής 

συµβάσεως  
  

Α Ρ Θ Ρ Ο 7. - ∆ιάρκεια της µισθώσεως.  
Η µίσθωση θα ισχύει τις ηµέρες και ώρες των  εκδηλώσεων.  Με τη λήξη της 

παραπάνω µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στον 

εκµισθωτή. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Τόπος και χρόνος καταβολής του µισθώµατος.  

Με την υπογραφή της σύµβασης,  θα καταβληθεί ως προκαταβολή µετρητοίς 

400,00 € ως εγγύηση.  Η καθυστέρηση καταβολής της εγγύησης συνεπάγεται 

την κήρυξη του µισθωτή ως εκπτώτου µε όλες τις λόγω αυτού του γεγονότος 

συνέπειες. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Μείωση του µισθώµατος  
Μείωση  του µισθώµατος δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10. - Πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα. 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ή 

νοµικά ελαττώµατα  του ακινήτου θεωρούµενης γνωστής στον µισθωτή τόσο της 

πραγµατικής όσο και της νοµικής καταστάσεως του ακινήτου.  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11.-Προστασία  του  εκµισθωµένου  ακινήτου. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και 

γενικά  να διατηρεί το µίσθιο  σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής είναι επίσης υποχρεωµένος  σε  τέτοιες περιπτώσεις  να ενηµερώσει 

σχετικώς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εγγράφως διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής δικαιούται να κάνει χρήση του υφιστάµενου εξοπλισµού των 

κυλικείων. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  12 .- Χρήση του  εκµισθωµένου  ακινήτου. 

Το  εκµισθούµενο  ακίνητο επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί  από το µισθωτή 

σύµφωνα µε τον προορισµό του  και µόνο, δηλαδή ως κυλικείο  και ο οποίος  θα  

πρέπει   να µπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις  προϋποθέσεις ) σύµφωνα µε το 

νόµο. Κάθε άλλη χρήση µη σύµφωνη µε αυτόν τον προορισµό του  απαγορεύεται. 

Επίσης ο µισθωτής  υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονοµικούς κανόνες και 

γενικά  να τηρείται άκρα καθαριότητα µέσα στο κτίριο αλλά και στο γύρω χώρο 

που θα χρησιµοποιείται.  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13.- Συντήρηση του  εκµισθουµένου ακινήτου 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο στην κατάσταση στην 

οποία τώρα βρίσκεται χωρίς να έχει δικαίωµα να κάµει καµία µεταβολή της 

κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκµισθωτή.  Επίσης η ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ  δεν ευθύνεται  έναντι του µισθωτή  για την πραγµατική κατάσταση που 

βρίσκεται  το µίσθιο και για την οποία ο µισθωτής έχει λάβει γνώση του 

ακινήτου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14. - Απαγορεύσεις.  

Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και υπεκµίσθωση ή για 

οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του  εκµισθουµένου   ακινήτου  από 

το µισθωτή σε  άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο απαγορεύεται.  Απαγορεύεται 

επίσης η πρόσληψη συνεταίρου για τη χρήση αυτού  του  ακινήτου. 

Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση του εκµισθουµένου ακινήτου για την 

πραγµατοποίηση σε αυτό οποιουδήποτε είδους οικοδοµικών εργασιών γιατί 

διαφορετικά ευθύνεται για αποζηµίωση και όταν επαναληφθεί η παράβαση θα 

ακολουθήσει η διαδικασία της έξωσης και η λύση της σύµβασης. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15.- Επισκέψεις του εκµισθωτή στο µίσθιο. 

Εκπρόσωπος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται σε κατάλληλες µέρες και ώρες να 

επισκέπτεται  και να επιθεωρεί λεπτοµερώς το µίσθιο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16 - Έκπτωση του µισθωτή  
Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου αυτής της σύµβασης αποτελεί 

λόγο έξωσής του, επιφέρει την  αποβολή του από το  εκµισθούµενο ακίνητο  

χωρίς δικαστική παρέµβαση και  τη διενέργεια αναπλειστηριασµού  σε βάρος του 

ευθυνόµενου για την επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει, µεταξύ του 

τρέχοντος µισθώµατος και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον 

αναπλειστηριασµό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17. - Λήξη της µίσθωσης.  

Κατά τη λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής  είναι υποχρεωµένος  να αποδώσει το 

εκµισθωµένο ακίνητο  στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  Ο µισθωτής 

οφείλει, πριν αποδώσει το εκµισθούµενο  ακίνητο να αποκαταστήσει µε έξοδά 

του τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες 

θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ΄αυτόν για αποκατάσταση η ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ.  

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω φθορών θα θεωρείται ότι ο 

µισθωτής κατέχει  το εκµισθούµενο ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες που θα 

προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε ζηµιά του εκµισθωτή. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  18 – Ενστάσεις 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και 

της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση-

προσφυγή για  λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), που 

προβλέπονται στο άρθρο 15  του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 15 του Π.∆/τος 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της 

ΑΑΗ Α.Ε., 200,00 €.  Το παράβολο αποτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Ειδικοί όροι. 

1.  Ο µισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα 

µέσα στο κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιεί. 

2.  Στο/α κυλικείο/α δεν θα είναι δυνατόν  να παρασκευάζεται ζεστό φαγητό 

µπορεί όµως να  χρησιµοποιείται ως χώρος όπου θα ζεσταίνεται φαγητό, 

και µπορεί να  διαθέτει κρύο πιάτο ή κρύο φαγητό. 

3. Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται σε κυλικείο, 

συµπεριλαµβάνουν, νερό, ισοτονικά αναψυκτικά, είδη τυποποιηµένων 

snacks, ζεστός και κρύος καφές, χυµοί φρούτων και άλλα αναψυκτικά. 

4. Απαγορεύεται το κάπνισµα τόσο στο κυλικείο όσο και σε κάθε χώρο 

που θα χρησιµοποιείται από τον µισθωτή του κυλικείο (βοηθητικό ή 

άλλο χώρο) εκτός των υπαίθριων χώρων και στους εξωτερικούς χώρους  

που θα έχουν  σηµανθεί γι αυτό τον λόγο. 

5. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών και ειδών καπνού από 

τα    κυλικεία. 

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ: Τα είδη που θα 

προσφέρονται πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ποιοτική ασυνέπεια  

που διαπιστώνεται πρώτη φορά θα επισηµαίνεται εγγράφως στον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση επανάληψης θα ακολουθεί καταγγελία της 

σύµβασης. 

7. O ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει από τα κυλικεία προϊόντα των 

χορηγών των εκδηλώσεων και ότι ανταγωνιστικά σε αυτούς προϊόντα. Η 

ενηµέρωση για αυτά τα προϊόντα θα γίνει από τον διοργανωτή κάθε 

εκδήλωσης  προς το χορηγό.  

 

 

Για την  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

 

Ο πρόεδρος  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ  


