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ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 
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ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ:  43 

============================== 

(Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό αξηζκόο: 07)  

===================================== 

 

ην Ηξάθιεην ζήκεξα Tεηάξηε 29/05/2018 θαη ώξα  14:00, ζπλήιζαλ  ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, κε 

ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ», χζηεξα 

απφ ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 824/25.05.2018 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά, νη 

θαησηέξσ πνπ απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο: 

 

1. Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο                  Πξφεδξνο 

2. Παηηαθόο Μαξίλνο                            Αληηπξφεδξνο 

3. Παλαγησηάθεο Φαίδσλ              Σαθηηθφ Μέινο 

4. Μαξία Βηζθαδνύξνπ                         Σαθηηθφ Μέινο 

5. Αληώλεο Κνηζηθάθεο                       Σαθηηθφ Μέινο 

 

Απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λφκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 824/25.05.2018 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα,ε θα. Κνπηάληνπ Όιγα, o θ.Gian Andrea Paolo 

Garancini, ν θ. Γαγθσλάθεο Δπζηξάηηνο θαη ε θα. Μαξία Καινπδηώηε                          

Σαθηηθά  Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

ΘΔΜΑ 1
ν
(εθηόο εκεξεζίαο)  « Μίζζσζε θπιηθείσλ   ΝΚΓΖ γηα   εθδειώζεηο Ηνπλίνπ 

& Ηνπιίνπ & Απγνύζηνπ 2018» 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ θ. Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο,  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
χκθσλα κε ην πξφγξακκα ην νπνίν έρνπκε θαηαξηίζεη ηνλ κήλα Ινχλην, Ινχιην θαη  Αχγνπζην  ζα δηεμαρζνχλ 

αξθεηέο εθδειψζεηο ζηα αζιεηηθά θέληξα καο κε εθηηκψκελε κεγάιε ζπκκεηνρή ζεαηψλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα 

κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί: 

 

ΝΔΟ ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

  
ΘΔΑΣΔ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
10/6/2018 ΩΡΑ: 17.00 -21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΠΖΓΑΟ  

  
700-900 

ΑΒΒΑΣΟ 
16/6/2018 ΩΡΑ: 14.00-21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΑΘΛΟΓΡΑΖ   

700-900 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
22/6/2018 ΩΡΑ:15.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

  
  
  

2000-2500/ημέρα  
για τις δύο ημέρες 

  

ΑΒΒΑΣΟ 
23/6/2018 

ΩΡΑ:10.00-14.00 & 18.00-22.00  
ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

ΚΤΡΗΑΚΖ 
24/6/2018 ΩΡΑ: 09.00-14.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  
---------------------------------------------------------- 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΑΔΑ: ΨΣΓΑΟΛΕΙ-ΙΔΑ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
17/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΑΒΒΑΣΟ 
18/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
19/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

  

Γηα ηηο παξαπάλσ κηζζψζεηο πξνηείλεηαη  ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ θαη’ ειάρηζηνλ σο αξρηθή ηηκή 

πιεηνδνζίαο γηα θάζε  εθδήισζε φπσο παξαθάησ: 

 

ΝΔΟ ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

  
ΘΔΑΣΔ ΚΟΣΟ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
10/6/2018 ΩΡΑ: 17.00 -21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΠΖΓΑΟ  

  
700-900 

 
500,00 €  

ΑΒΒΑΣΟ 
16/6/2018 ΩΡΑ: 14.00-21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΑΘΛΟΓΡΑΖ   

700-900 500,00 €  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
22/6/2018 ΩΡΑ:15.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

  
  
  

2000-2500/ημέρα  
για τις δύο ημέρες 

  

 
1.500,00 €  

ΑΒΒΑΣΟ 
23/6/2018 

ΩΡΑ:10.00-14.00 & 18.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ 
ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

ΚΤΡΗΑΚΖ 
24/6/2018 ΩΡΑ: 09.00-14.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
17/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800   
1.500,00 € 

ΑΒΒΑΣΟ 
18/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
19/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

 νη ηηκέο είλαη πιένλ ΦΠΑ. 

 

Παξαθαινχκε γηα ηηο απφςεηο ζαο θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζαο εηζήγεζε. 

 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηειηθά ν 

Πξφεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, παξαθάιεζε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 Αθνύ έιαβε ππόςε 
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

2. Σηο επείγνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ΓΑΚΗ 

 

                                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ «Μίζζσζε θπιηθείσλ   ΝΚΓΖ γηα   εθδειώζεηο Ηνπλίνπ & 

Ηνπιίνπ & Απγνύζηνπ 2018» κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

 

ΟΡΟΗ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

Θέκα: «Μίζζσζε θπιηθείσλ   ΝΚΓΖ γηα   εθδειώζεηο Ηνπλίνπ & Ηνπιίνπ & Απγνύζηνπ 2018» 

 

Πεξηγξαθή ζέζε  θαη δηάξθεηα κίζζσζεο ησλ θπιηθείσλ: 

Σν κίζζην απνηειείηαη απφ θπιηθεία ησλ δχν ρψξσλ κε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη λεξνρχηε κέζεο 

επηθάλεηαο επηά ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πεξίπνπ γηα θάζε έλα θπιηθείν. 

 

ΑΔΑ: ΨΣΓΑΟΛΕΙ-ΙΔΑ



3 

 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

Η διάπκεια ηηρ μίζθωζηρ οπίζεηαι  ωρ εξήρ για ηιρ εκδηλώζειρ: 
 

ΝΔΟ ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

  
ΘΔΑΣΔ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
10/6/2018 ΩΡΑ: 17.00 -21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΠΖΓΑΟ  

  
700-900 

ΑΒΒΑΣΟ 
16/6/2018 ΩΡΑ: 14.00-21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΑΘΛΟΓΡΑΖ   700-900 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
22/6/2018 ΩΡΑ:15.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

  
  
  

2000-2500/ημέρα  
για τις δύο ημέρες 

  

ΑΒΒΑΣΟ 
23/6/2018 

ΩΡΑ:10.00-14.00 & 18.00-22.00  
ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

ΚΤΡΗΑΚΖ 
24/6/2018 ΩΡΑ: 09.00-14.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
17/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΑΒΒΑΣΟ 
18/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
19/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

  

εκεηψλεηαη φηη ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο ηζρχνπλ δεζκεχζεηο ρνξεγψλ σο πξνο ηελ δηάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ αλ θαη εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή.  

 

Οη εκεξνκελίεο δχλαηαη λα αιιάμνπλ κε επζχλε ησλ δηνξγαλσηψλ, ελεκέξσζε  ηελ νπνία ζα έρεη ν 

αλάδνρνο  απφ ηελ  ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1.  Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η εθηέιεζε ηεο δεκνπξαζίαο  απηήο,  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, 

κεηά από πιεηνδνζία επί ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο θαη κε θξηηήξην ηελ  κεγαιύηεξε  ηηκή πξνζθνξάο.  
 

Ωο κηθξόηεξε δπλαηή κίζζσζε νξίδεηαη ην ειάρηζην δηαζθαιηζκέλν κίζζσκα  πνπ πξνθύπηεη 

αζξνηζηηθά από ηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 γηα ην ζύλνιν ησλ εθδειώζεσλ.   Κάζε ζπκκεηέρσλ  ζα 

έρεη δηθαίσκα λα  θαηαζέζεη επαλαιεπηηθή πξφηαζε πιεηνδνζίαο ηξείο θνξέο κε κηθξφηεξε δπλαηή 

πξνζθνξά θαη’  ειάρηζηνλ  δχν ηηο εθαηφ επί ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο. 
 

Αλάδνρνο ηεο κίζζσζεο ζα αλαθεξπρζεί ν ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

(επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε κε ζπκθσλία) θαη ζα πξνζθέξεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πάλσ απφ ην φξην πνπ 

φξηζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 
Σν  ειάρηζην δηαζθαιηζκέλν κίζζσκα γηα  θάζε κία απφ ηηο εθδειψζεηο νξίδεηαη  ζε: 

 
 ΝΔΟ ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

  
ΘΔΑΣΔ ΚΟΣΟ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
10/6/2018 ΩΡΑ: 17.00 -21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΠΖΓΑΟ  

  
700-900 

 
500,00 €  

ΑΒΒΑΣΟ 
16/6/2018 ΩΡΑ: 14.00-21.00  ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΑΘΛΟΓΡΑΖ   700-900 500,00 €  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
22/6/2018 ΩΡΑ:15.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

  
  
  

2000-2500/ημέρα  
για τις δύο ημέρες 

  

 
1.500,00 €  

ΑΒΒΑΣΟ 
23/6/2018 

ΩΡΑ:10.00-14.00 & 18.00-22.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ 
ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ   

ΚΤΡΗΑΚΖ 
24/6/2018 ΩΡΑ: 09.00-14.00 ΔΣΖΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
17/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800   
1.500,00 € 

ΑΒΒΑΣΟ 
18/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
19/8/2018 ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΩΒΑ 

1500-1800 

 νη ηηκέο είλαη πιένλ ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΨΣΓΑΟΛΕΙ-ΙΔΑ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2. - Όξνη ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζίαο 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο (ηδηψηεο ή λνκηθφ πξφζσπν) νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ Ν. 1599/86 φηη  έρεη ιάβεη γλψζε θαη  απνδέρεηαη  αλεπηθχιαθηα 

θαη ζην ζχλνιν ηεο, ηνπο   φξνπο   ηεο  πξνθήξπμεο. 

2.  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη πξσηόηππε, ζθξαγηζκέλε θαη  ππνγεγξακκέλε  κέζα ζε 

θάθειν θιεηζηφ ζην εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ‘νηθνλνκηθή πξνζθνξά’, 

επίζεο ν θάθεινο λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ αλαδφρνπ. 

3. Έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο  πιεηνδνζίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ – παξνρήο αλάινγσλ ππεξεζηψλ θαη δηάζεζε πξντφλησλ. 

4. Φνξνινγηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο    δχν  ε θαη 

παξαπάλσ ειεθηξνληθψλ εγθεθξηκέλσλ ηακεηαθψλ κεραλψλ.       

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θάθειν. 

 

ηην επιηποπή καηαηίθεηαι έναρ μεγάλο θάκελορ  πος θα πεπιέσει ηος δύο παπαπάνω θακέλοςρ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 - Γεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.  

Η παξνχζα δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο θαη ζπγγξαθή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζε απηήλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηήλ ππνρξεψζεσλ ζα αλαξηεζεί ζην site  ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ,  ζε ζπλνπηηθή 

πξνθήξπμε. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4. – Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο.  
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη  ηελ Παξαζθεπή 08-06-2018, θαη ώξα 15:00  (θαηάζεζε θαθέισλ κέρξη 

ηηο 14:00 ζηελ γξακκαηεία ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ)  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Παγθξεηίνπ 

ηαδίνπ, Θχξα 1 Κηίξην Γηνίθεζεο, απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ ηεο  Α.Α.Η Α.Δ 

Ο.Σ.Α. 
  

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - 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  6. - Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
Η  ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηα θαηά λφκν 

αξκφδηα φξγαλα θαη ν αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο, άκεζα 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,  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο  
  

Α Ρ Θ Ρ Ο 7. - Γηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο.  
Η κίζζσζε ζα ηζρχεη ηηο εκέξεο θαη ψξεο ησλ  εθδειψζεσλ θαη κφλν απηέο.  Με ηε ιήμε ηεο 

παξαπάλσ κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηνλ εθκηζζσηή. Η ΑΑΗ 

ΑΔ ΟΣΑ δελ επζχλεηαη γηα ηελ αθχξσζε θάπνηαο απφ ηηο εθδειψζεηο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Σόπνο θαη ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε 

ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ζηελ Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα (ΘΒΑΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: GR60 0870 0770 

0000 0001 1189 106), ην κηζφ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο ηνπ άξζξνπ 1, ελψ ην 

ππφινηπν κηζφ ηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαβιεζεί κε θαηάζεζε ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ ην 
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αξγφηεξν  δχν εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο εθδήισζεο. Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο 

εγγχεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ κηζζσηή σο εθπηψηνπ κε φιεο ηηο ιφγσ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο ζπλέπεηεο.  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Μείσζε ηνπ κηζζώκαηνο  
Μείσζε ηνπ πνζνχ  πνπ αθνξά ζην κίζζσκα δελ επηηξέπεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10. - 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 11.-Πξνζηαζία  ηνπ  εθκηζζσκέλνπ  αθηλήηνπ. 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιεηέο, 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. 

Ο κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ θπιηθείσλ αιιά έρεη ηελ 

επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπο  θαη πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη άκεζα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα-θζνξά 

παξνπζηαζζεί ζε απηά. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  12 .- Υξήζε ηνπ  εθκηζζσκέλνπ  αθηλήηνπ. 

Σν  εθκηζζνχκελν  αθίλεην επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί  απφ ην κηζζσηή ζχκθσλα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ  θαη κφλν, δειαδή σο θπιηθείν  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.  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13.- πληήξεζε ηνπ  εθκηζζνπκέλνπ αθηλήηνπ 
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηψξα βξίζθεηαη 

ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα θάκεη θακία κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο απηήο εάλ δελ έρεη έγγξαθε 

άδεηα ηνπ εθκηζζσηή.  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 14. - Απαγνξεύζεηο.  
ησπεξή αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο θαζψο θαη ππεθκίζζσζε ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ  εθκηζζνπκέλνπ   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 εθκηζζνπκέλνπ 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  15.- Δπηζθέςεηο ηνπ εθκηζζσηή ζην κίζζην. 

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

επηζεσξεί ιεπηνκεξψο ην κίζζην. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16 - Έθπησζε ηνπ κηζζσηή  
Η παξάβαζε απφ ην κηζζσηή θαη ελφο κφλνλ φξνπ απηήο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ιφγν έμσζήο ηνπ, 

επηθέξεη ηελ  απνβνιή ηνπ απφ ην  εθκηζζνχκελν αθίλεην  ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη  ηε 

δηελέξγεηα αλαπιεηζηεξηαζκνχ  ζε βάξνο ηνπ επζπλφκελνπ γηα ηελ επί έιαζζνλ δηαθνξά πνπ 
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κπνξεί λα πξνθχςεη, κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο κηζζψκαηνο θαη εθείλνπ πνπ ζα επηηεπρζεί θαηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17. - Λήμε ηεο κίζζσζεο.  
Καηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο ν κηζζσηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο  λα απνδψζεη ην εθκηζζσκέλν 

αθίλεην  ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε.  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 

ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ.  

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  18 – Δλζηάζεηο 

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., 

200,00 €.  Σν παξάβνιν απνηειεί  έζνδν ηεο εηαηξίαο ΑΑΗ .Α.Δ. 

 

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. 

2.  ην/α θπιηθείν/α δελ ζα είλαη δπλαηφλ  λα παξαζθεπάδεηαη δεζηφ θαγεηφ κπνξεί φκσο λα  

ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο φπνπ ζα δεζηαίλεηαη θαγεηφ, θαη κπνξεί λα  δηαζέηεη θξχν πηάην 

ή θξχν θαγεηφ. 

3. Σα είδε ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξνληαη ζε θπιηθείν, ζπκπεξηιακβάλνπλ, 

λεξφ, ηζνηνληθά αλαςπθηηθά, είδε ηππνπνηεκέλσλ snacks, δεζηφο θαη θξχνο θαθέο, ρπκνί 

θξνχησλ θαη άιια αλαςπθηηθά. 

4. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ηφζν ζην θπιηθείν φζν θαη ζε θάζε ρψξν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ κηζζσηή ηνπ θπιηθείν (βνεζεηηθφ ή άιιν ρψξν) εθηφο ησλ 

ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο  πνπ ζα έρνπλ  ζεκαλζεί γη απηφ ηνλ 

ιφγν. 

5. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη εηδψλ θαπλνχ απφ ηα    θπιηθεία. 

6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ: Σα είδε πνπ ζα πξνζθέξνληαη πξέπεη λα είλαη 

άξηζηεο πνηφηεηαο. Πνηνηηθή αζπλέπεηα  πνπ δηαπηζηψλεηαη πξψηε θνξά ζα επηζεκαίλεηαη 

εγγξάθσο ζηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ζα αθνινπζεί θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο. 

7. O αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη απφ ηα θπιηθεία πξντφληα ησλ ρνξεγψλ ησλ 

εθδειψζεσλ θαη φηη αληαγσληζηηθά ζε απηνχο πξντφληα. Η ελεκέξσζε γηα απηά ηα 

πξντφληα ζα γίλεη απφ ηνλ δηνξγαλσηή θάζε εθδήισζεο  πξνο ην ρνξεγφ.  

 

Έγηλε  απνθαζίζηεθε θαη ππνγξάθεθε 

Ο Πξφεδξνο                           Σα Μέιε 

(Αθνινπζνύλ νη ππνγξαθέο) 

Αθξηβέο αληίγξαθν αηειέο γηα Γεκ. Τπεξεζία 

Ζξάθιεην   05 Ηνπλίνπ  2018 

Ο Γξακκαηέαο 
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