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Θράκλειο  8/3/2019 
Αρ. Ρρωτοκόλλου :  500  

  
 

Θζμα:  «Μίςθωςη κυλικείων ΝΚΓΘ  για  εκδήλωςη Ραγκόςμιο Σχολικό Ρρωτάθλημα 
Μπάςκετ 2019” 
 

 

ΟΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ρεριγραφή θζςη  και διάρκεια μίςθωςησ των κυλικείων: 

Σο μίςκιο αποτελείται από κυλικεία  με θλεκτρικι εγκατάςταςθ και νεροχφτθ μζςθσ 
επιφάνειασ επτά τετραγωνικϊν μζτρων περίπου για κάκε ζνα κυλικείο. 

 
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται  ωσ εξισ για τθν εκδιλωςθ: 

 11/4 -19/4/2019  Ραγκόςμιο Σχολικό Ρρωτάθλημα Μπάςκετ 2019” 
 Ρερίπου 5000-6000 
αθλητζσ – θεατζσ – 

προςωπικό  

(ΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΘΕΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΓΑΝΩΤΘ και 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΗΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΘΝ ΕΡΙΤΥΧΙΑ Τησ ΔΙΟΓΑΝΩΣΘΣ) 
 
θμειϊνεται ότι ςτισ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ ιςχφουν δεςμεφςεισ χορθγϊν ωσ προσ τθν 
διάκεςθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων αν και εφόςον απαιτθκεί από τθν οργανωτικι επιτροπι.  
 
Οι θμερομθνίεσ δφναται να αλλάξουν με ευκφνθ των διοργανωτϊν, ενθμζρωςθ  τθν οποία 
κα ζχει ο ανάδοχοσ  από τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
 
Α  Θ  Ο  1.  Τρόποσ εκτζλεςησ τησ δημοπραςίασ 
Η εκτζλεςθ τθσ δθμοπραςίασ  αυτισ,  κα πραγματοποιθκεί με τθν διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ 
ανάκεςθσ,  μετά από πλειοδοςία επί τησ αρχικήσ προςφοράσ και με κριτήριο την  
μεγαλφτερη  τιμή προςφοράσ.  
 
Ωσ μικρότερη δυνατή μίςθωςη (ελάχιςτο διαςφαλιςμζνο μίςθωμα) ορίςθηκε ςε  3.000,00 € 
(τρείσ χιλιάδεσευρϊ)  πλζον ΦΠΑ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
Κάκε ςυμμετζχων  κα ζχει δικαίωμα να  κατακζςει επαναλθπτικι πρόταςθ πλειοδοςίασ τρείσ 
φορζσ με μικρότερθ δυνατι προςφορά  2,0% κατ ελάχιςτον (δυο τοισ εκατό). 
 
Ανάδοχοσ τθσ μίςκωςθσ κα ανακθρυχκεί ο ενδιαφερόμενοσ που κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
τθσ μελζτθσ (επί ποινι αποκλειςμοφ ςε μθ ςυμφωνία) και κα προςφζρει τθν μεγαλφτερθ τιμι 
πάνω από το όριο που όριςε θ επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Α  Θ  Ο  2. - Προι ςυμμετοχήσ ςτη δημοπραςίασ 
Απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχήσ: 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ (ιδιϊτθσ ι νομικό πρόςωπο) οφείλει να προςκομίςει: 
 
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρθρου Ν. 1599/86 ότι  ζχει λάβει γνϊςθ και  αποδζχεται  

ανεπιφφλακτα και ςτο ςφνολο τθσ, τουσ   όρουσ   τθσ  προκιρυξθσ. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΣΑ)  

------------------------------------------------------- 
Μουστακλή 1, Παγκρήτιο τάδιο 

Σηλ: 2180 264560/2810215080 
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2.  Η οικονομικι προςφορά κα είναι πρωτότυπη, ςφραγιςμζνη και  υπογεγραμμζνη  
μζςα ςε φάκελο κλειςτό ςτο εξωτερικό του οποίου κα αναγράφεται ο τίτλοσ 
‘οικονομικι προςφορά’, επίςθσ ο φάκελοσ να φζρει τθν ςφραγίδα του αναδόχου. 

3. Ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο τθσ  πλειοδοςίασ 
και λειτουργίασ κυλικείων – παροχισ ανάλογων υπθρεςιϊν και διάκεςθ προϊόντων. 

4. Φορολογικά ζγγραφα που να αποδεικνφεται θ κατοχι και δυνατότθτα χριςθσ 
τουλάχιςτον  τριϊν   θλεκτρονικϊν εγκεκριμζνων ταμειακϊν μθχανϊν.       

5. Εγγυθτικι επιςτολι  100,00 €, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
Σα παραπάνω 1,2 και 3  κα ςυμπεριλθφκοφν ςε ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο ςτο 
εξωτερικό του οποίου κα αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ δθμοπραςίασ , με τθν ςφραγίδα 
του προμθκευτι. 
Η οικονομικι προςφορά κα κατατεκεί ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο και 
υπογεγραμμζνο φάκελο. 

τθν επιτροπι κατατίκεται ζνασ μεγάλο φάκελοσ  που κα περιζχει του δφο παραπάνω φακζλουσ. 

 
Α  Θ  Ο  3 - Δημοςίευςη τησ διακήρυξησ.  

Η παροφςα διακιρυξθ δθμοπραςίασ και ςυγγραφι των όρων ςυμμετοχισ ςε αυτιν και 
των ςχετικϊν με αυτιν υποχρεϊςεων κα αναρτθκεί ςτο site  τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ,  ςε 
ςυνοπτικι προκιρυξθ. 
 

Α  Θ  Ο 4. – Τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ τησ δημοπραςίασ.  
Η δθμοπραςία κα γίνει  την 19/3/2019  και ϊρα 14:00  (κατάκεςθ φακζλων μζχρι τισ 
12:00 ςτθν γραμματεία τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ)  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Παγκρθτίου 
ταδίου, Θφρα 1 Κτίριο Διοίκθςθσ, από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν τθσ  
Α.Α.Η Α.Ε Ο.Σ.Α. 

  

Α  Θ  Ο  5. - Ζγκριςη των πρακτικϊν και του αποτελζςματοσ τησ δημοπραςίασ 
Σα πρακτικά και το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΟΣΑ» και των 
ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν που εποπτεφουν τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ.  ε 
περίπτωςθ μθ εγκρίςεωσ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ.  
 

Α  Θ  Ο  6. - Υπογραφή τησ ςφμβαςησ 
Η  ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςτθκε μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα και ο ανάδοχοσ  είναι υποχρεωμζνοσ, άμεςα από τθν 
κοινοποίθςθ ς’ αυτόν, που κα γίνει με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ αποφάςεωσ του 
Διοικθτικοφ υμβοφλιο τθσ Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Σ.Α για τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμο-
πραςίασ και τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματόσ τθσ ς’ αυτόν, να προςζλκει ςτθν 
Α.Α.Η Α.Ε Ο.Σ.Α,  για τθν υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ  
  

Α  Θ  Ο 7. - Διάρκεια τησ μιςθϊςεωσ.  
Η μίςκωςθ κα ιςχφει τισ θμζρεσ και ϊρεσ των  εκδθλϊςεων και μόνο αυτζσ.  Με τθ λιξθ 
τθσ παραπάνω μίςκωςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο ςτον 
εκμιςκωτι. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δεν ευκφνεται για τθν ακφρωςθ κάποιασ από τισ εκδθλϊςεισ. 
 

Α  Θ  Ο  8. - Τόποσ και χρόνοσ καταβολήσ του μιςθϊματοσ.  
Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,  κα καταβλθκεί ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που 
διατθρεί θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ ςτθν Παγκριτια υνεταιριςτικι Σράπεηα (ΙΒΑΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: 
GR60 0870 0770 0000 0001 1189 106), το μιςό του ελάχιςτου εγγυθμζνου 
μιςκϊματοσ του άρκρου 1, ενϊ το υπόλοιπο μιςό του εγγυθμζνου μιςκϊματοσ κα 
καταβλθκεί με κατάκεςθ ςτον ίδιο λογαριαςμό το αργότερο  δφο θμζρεσ πριν το 
τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ.   
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Α  Θ  Ο  9. - Μείωςη του μιςθϊματοσ  
Μείωςθ του ποςοςτοφ που αφορά ςτο μίςκωμα δεν επιτρζπεται για οποιοδιποτε λόγο. 
 
Α  Θ  Ο  10. - Ρραγματικά και νομικά ελαττϊματα. 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τυχόν πραγματικά ι νομικά 
ελαττϊματα  του ακινιτου κεωροφμενθσ γνωςτισ ςτον μιςκωτι τόςο τθσ πραγματικισ 
όςο και τθσ νομικισ καταςτάςεωσ του ακινιτου.  
 

Α  Θ  Ο 11.-Ρροςταςία  του  εκμιςθωμζνου  ακινήτου. 
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 
δουλειζσ, τα όρια αυτοφ, να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ και γενικά  να 
διατθρεί το μίςκιο  ςε καλι κατάςταςθ διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
Ο μιςκωτισ είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ  ςε  τζτοιεσ περιπτϊςεισ  να ενθμερϊςει 
ςχετικϊσ τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ εγγράφωσ διαφορετικά και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ευκφνεται 
ςε αποηθμίωςθ. 
Ο μιςκωτισ δικαιοφται να κάνει χριςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ των κυλικείων 
αλλά ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ τουσ  και πρζπει να αποκαταςτιςει άμεςα 
οποιοδιποτε πρόβλθμα-φκορά παρουςιαςκεί ςε αυτά. 
 

Α  Θ  Ο  12 .- Χρήςη του  εκμιςθωμζνου  ακινήτου. 
Σο  εκμιςκοφμενο  ακίνθτο επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί  από το μιςκωτι ςφμφωνα 
με τον προοριςμό του  και μόνο, δθλαδι ωσ κυλικείο  και ο οποίοσ  κα  πρζπει   να 
μπορεί να κάνει χριςθ (να ζχει τισ  προχποκζςεισ ) ςφμφωνα με το νόμο. Κάκε άλλθ 
χριςθ μθ ςφμφωνθ με αυτόν τον προοριςμό του  απαγορεφεται. Επίςθσ ο μιςκωτισ  
υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ υγειονομικοφσ κανόνεσ και γενικά  να τθρείται άκρα 
κακαριότθτα μζςα ςτο κτίριο αλλά και ςτο γφρω χϊρο που κα χρθςιμοποιείται.  

 

Α  Θ  Ο 13.- Συντήρηςη του  εκμιςθουμζνου ακινήτου 
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία 
τϊρα βρίςκεται χωρίσ να ζχει δικαίωμα να κάμει καμία μεταβολι τθσ κατάςταςθσ 
αυτισ εάν δεν ζχει ζγγραφθ άδεια του εκμιςκωτι.  Επίςθσ θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  δεν 
ευκφνεται  ζναντι του μιςκωτι  για τθν πραγματικι κατάςταςθ που βρίςκεται  το 
μίςκιο και για τθν οποία ο μιςκωτισ ζχει λάβει γνϊςθ του ακινιτου. 
 

Α  Θ  Ο 14. - Απαγορεφςεισ.  

ιωπθρι αναμίςκωςθ ι παράταςθ τθσ μίςκωςθσ κακϊσ και υπεκμίςκωςθ ι για 
οποιοδιποτε λόγο παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του  εκμιςκουμζνου   ακινιτου  από το 
μιςκωτι ςε  άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο απαγορεφεται.  Απαγορεφεται επίςθσ θ 
πρόςλθψθ ςυνεταίρου για τθ χριςθ αυτοφ  του  ακινιτου. 
Απαγορεφεται ιδιαιτζρωσ θ χριςθ του εκμιςκουμζνου ακινιτου για τθν 
πραγματοποίθςθ ςε αυτό οποιουδιποτε είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν γιατί 
διαφορετικά ευκφνεται για αποηθμίωςθ και όταν επαναλθφκεί θ παράβαςθ κα 
ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ ζξωςθσ και θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Α  Θ  Ο  15.- Επιςκζψεισ του εκμιςθωτή ςτο μίςθιο. 

Εκπρόςωποσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ μζρεσ και ϊρεσ να 
επιςκζπτεται  και να επικεωρεί λεπτομερϊσ το μίςκιο. 
 

Α  Θ  Ο  16 - Ζκπτωςη του μιςθωτή  
Η παράβαςθ από το μιςκωτι και ενόσ μόνον όρου αυτισ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί λόγο 
ζξωςισ του, επιφζρει τθν  αποβολι του από το  εκμιςκοφμενο ακίνθτο  χωρίσ 
δικαςτικι παρζμβαςθ και  τθ διενζργεια αναπλειςτθριαςμοφ  ςε βάροσ του 
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ευκυνόμενου για τθν επί ζλαςςον διαφορά που μπορεί να προκφψει, μεταξφ του 
τρζχοντοσ μιςκϊματοσ και εκείνου που κα επιτευχκεί κατά τον αναπλειςτθριαςμό. 
 

Α  Θ  Ο  17. - Λήξη τησ μίςθωςησ.  

Κατά τθ λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ο μιςκωτισ  είναι υποχρεωμζνοσ  να αποδϊςει το 
εκμιςκωμζνο ακίνθτο  ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε.  Ο μιςκωτισ οφείλει, 
πριν αποδϊςει το εκμιςκοφμενο  ακίνθτο να αποκαταςτιςει με ζξοδά του τισ φκορζσ 
που τυχόν κα ζχουν προκλθκεί από υπαιτιότθτά του και τισ οποίεσ κα διαπιςτϊςει και 
κα υποδείξει ςϋ αυτόν για αποκατάςταςθ θ ΑΑΗ – ΑΕ ΟΣΑ.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ αποκατάςταςθσ των εν λόγω φκορϊν κα κεωρείται ότι ο 
μιςκωτισ κατζχει  το εκμιςκοφμενο ακίνθτο και κα υποςτεί τισ ςυνζπειεσ που κα 
προκφψουν από αυτι τθν κατοχι για κάκε ηθμιά του εκμιςκωτι. 
 

Α  Θ  Ο  18 – Ενςτάςεισ 

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ αναδόχου ςε αυτόν και τθσ 
διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ επιτρζπεται ζνςταςθ-προςφυγι 
για  λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι), που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 15  του Π.Δ/τοσ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 15 του Π.Δ/τοσ 
118/2007, προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ τθσ ΑΑΗ Α.Ε., 200,00 €.  Σο 
παράβολο αποτελεί  ζςοδο τθσ εταιρίασ ΑΑΗ .Α.Ε. 
 

ΑΘΟ 19 - Ειδικοί όροι. 

1.  Ο μιςκωτισ που κα προκφψει υποχρεοφται να τθρεί άκρα κακαριότθτα μζςα 
ςτο κτίριο και ςτο γφρω χϊρο που κα χρθςιμοποιεί. 

2.  το/α κυλικείο/α δεν κα είναι δυνατόν  να παραςκευάηεται ηεςτό φαγθτό 
μπορεί όμωσ να  χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ όπου κα ηεςταίνεται φαγθτό, και 
μπορεί να  διακζτει κρφο πιάτο ι κρφο φαγθτό. 

3. Σα είδθ τα οποία είναι απαραίτθτο να προςφζρονται ςε κυλικείο, 
ςυμπεριλαμβάνουν, νερό, ιςοτονικά αναψυκτικά, είδθ τυποποιθμζνων 
snacks, ηεςτόσ και κρφοσ καφζσ, χυμοί φροφτων και άλλα αναψυκτικά. 

4. Απαγορεφεται το κάπνιςμα τόςο ςτο κυλικείο όςο και ςε κάκε χϊρο που κα 
χρθςιμοποιείται από τον μιςκωτι του κυλικείο (βοθκθτικό ι άλλο χϊρο) 
εκτόσ των υπαίκριων χϊρων και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ  που κα ζχουν  
ςθμανκεί γι αυτό τον λόγο. 

5. Απαγορεφεται θ πϊλθςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ειδϊν καπνοφ από τα    
κυλικεία. 

6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Σα είδθ που κα προςφζρονται πρζπει 
να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Ποιοτικι αςυνζπεια  που διαπιςτϊνεται πρϊτθ 
φορά κα επιςθμαίνεται εγγράφωσ ςτον ανάδοχο. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
κα ακολουκεί καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

7. O ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να διακζτει από τα κυλικεία προϊόντα των 
χορθγϊν των εκδθλϊςεων και ότι ανταγωνιςτικά ςε αυτοφσ προϊόντα. Η 
ενθμζρωςθ για αυτά τα προϊόντα κα γίνει από τον διοργανωτι κάκε 
εκδιλωςθσ  προσ το χορθγό.  

 
Για την  

ΑΝΑΡΤΥΞΘ  ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΝΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ  

 
Ο πρόεδροσ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ  
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