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ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ:  07 
============================== 

(Απόζπαζμα από ηο ππακηικό απιθμόρ:  01) 

 

ην Ηξάθιεην ζήκεξα Σπίηη 28/01/2019 θαη ώπα 14:00, ζπλήιζαλ  ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, κε 

ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ», 

χζηεξα απφ ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 128/24.01.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 
Βαξδαβά, νη θαησηέξσ πνπ απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο: 

 

1. Βαπδαβάρ Κυνζηανηίνορ                  Πξφεδξνο 

2. Παηηακόρ Μαπίνορ                            Αληηπξφεδξνο 

3. Μαπία Βιζκαδούπος                         Σαθηηθφ Μέινο 

4. Ανηώνηρ Κοηζιθάκηρ                       Σαθηηθφ Μέινο 

5. Κοςηάνηος Όλγα                               Σαθηηθφ Μέινο 

6.  Παναγιυηάκηρ Φαίδυν                   Σαθηηθφ Μέινο 

 

Απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λφκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 128/24.01.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. 

Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα,, ν θα. Kαλοςδιώηη Μαπία,  η ο κ. Gian Andrea Paolo Garancini , ο κ. 

Γαγκυνάκηρ Δςζηπάηιορ Σαθηηθά  Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 

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

πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

Θέμα 7
ο
 «Έγκπιζη όπων πποκήπςξηρ  για ηην μίζθωζη ηων κςλικείων ηος Παγκπηηίος 

ηαδίος για δύο έηη.»  

 

Με αλακελφκελε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ ππεξεζηψλ  θπιηθείσλ ηνπ 

Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (31-01-2019) ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζην ζηάδην ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιν  αξηζκφ  αζιεηψλ, αζινχκελσλ θαη ζπλνδψλ αζιεηψλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε  αλαδφρνπ γηα ηα θπιηθεία θαη αλάινγεο ππεξεζίεο ν νπνίνο ζα πξνθχςεη 

απφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ. 

 

Η αλάγθεο αθνξνχλ ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ θπιηθείνπ γηα φιν ην ζηάδην, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πεξηζηαζηαθά ζε εθδειψζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο θαζεκεξηλέο, ην 

άββαην ή ηελ Κπξηαθή ζε απηφ, ζηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ.   

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη λα εμαηξεζνχλ ε παξνρή ππεξεζηψλ θπιηθείσλ ζε: 

i. πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ   

ii. δηεζλήο  αζιεηηθέο εθδειψζεηο 

iii. δηεζλήο θαιιηηερληθέο δηνξγαλψζεηο  

iv. ζπλαπιίεο  ή άιιεο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο  

ζηηο νπνίεο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ζα κπνξεί λα  αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ  ηελ 

κίζζσζε ησλ θπιηθείσλ , κε λένπο δηαγσληζκνχο. 

 

 

Πνην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη λα πξνηαζνχλ νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο πξνο ηνπο ελ δπλάκεη 

αλαδφρνπο ζην δηαγσληζκφ πνπ ζα δηελεξγεζεί: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

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

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
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i. έλα  θπιηθείν (θπιηθείν VIP)  ην νπνίν επξίζθεηαη ζην επίπεδν 1, εληφο ηνπ Παγθξεηίνπ 

ηαδίνπ ζηελ ζχξα 1. Απνηειείηαη  απφ ζπλνιηθή  επηθάλεηα 120,0 η.κ. (κε ηνπαιέηεο 

γπλαηθψλ – αλδξψλ, πάγθν πξνεηνηκαζίαο θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε) γηα ρξήζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζην Παγθξήηην ζηάδην  (εθηφο ηεο πεξίνδν απφ 15/06-15/08 

θάζε έηνπο ), 

ii. ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο πεξηθεξεηαθψλ θπιηθείσλ (πξνθαηαζθεπαζκέλα booth) κε πάγθν θαη 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε (ζχξεο 9, 18, 1),  

iii. δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηαζεξήο ε απηνθηλνχκελεο θαληίλαο κε ρξήζε αθάιππηνπ ρψξνπ, 

έλαληη γπκλαζηεξίνπ θαη θνιπκβεηεξίνπ ζηηο Θ 8-9 ηνπ ζηαδίνπ,   

iv. δπλαηφηεηα ρξήζεο θηλεηήο θαληίλαο ζε άιινπο ρψξνπο εμσηεξηθά ηνπ θεληξηθνχ ζηαδίνπ , 

φπνπ γίλνληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο θάζε ηχπνπ,   

v. ηνπνζέηεζε θνξεηψλ  απηφκαησλ πσιεηψλ  δηάζεζεο πξντφλησλ, φπσο θαθέ, λεξνχ, 

αλαςπθηηθψλ , ζλαθ θ.ι.π., ζε ρψξνπο πνπ δελ δχλαηαη λα εμππεξεηνχληαη ηαθηηθά θαη 

θαζεκεξηλά απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, 

vi. ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο  ησλ κηθξψλ θπιηθείσλ πεξηθεξεηαθά ηνπ ζηαδίνπ επηθαλείαο 5-6 η.κ 

κε πάγθν πξνεηνηκαζίαο θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

 ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ αλάγθεο  θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ κίζζσζε ησλ θπιηθείσλ απφ 

ηνλ πθηζηάκελν αλάδνρν ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ αιιά θαη ηελ δπλακηθήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

πξνηείλεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην:  

 λα εγθξίλεη ηνπο φξνπο θαη  άξζξα  ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε 

πξνθήξπμε, 

 λα εγθξίλεη ηελ κίζζσζε γηα δχν έηε, 

 λα νξίζεη ην ειάρηζην  κεληαίν ηίκεκα ζε 1.200,00 €  

 λα νξίζεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξφζθνξα ζε ειάρηζηνλ 5% ηνπ ειάρηζηνπ  πνζνχ 

 λα  εμνπζηνδνηήζεη ηελ επηηξνπή  πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ  λα πξνρσξήζεη ζηελ  δηελέξγεηα ηνπ 

ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 

Αθνχ έιαβε ππφςε  
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.   

 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

  εγθξίλεη ηνπο φξνπο θαη  άξζξα  ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε 

πξνθήξπμε, 

  εγθξίλεη ηελ κίζζσζε γηα δχν έηε, 

 νξίδεη ην ειάρηζην  κεληαίν ηίκεκα ζε 1.200,00 €  

 λα νξίζεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξφζθνξα ζε ειάρηζηνλ 5% ηνπ ειάρηζηνπ  πνζνχ 

 λα  εμνπζηνδνηήζεη ηελ επηηξνπή  πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ  λα πξνρσξήζεη ζηελ  δηελέξγεηα 

ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΜΗΘΩΖ ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΟΤ  ΣΑΓΗΟΤ    

 
Πεπιγπαθή και θέζη ηος μιζθίος. 

Σν κίζζην απνηειείηαη απφ: 

 έλα  θπιηθείν (θπιηθείν VIP)  ην νπνίν επξίζθεηαη ζην επίπεδν 1, εληφο ηνπ Παγθξεηίνπ 

ηαδίνπ ζηελ ζχξα 1. Απνηειείηαη  απφ ζπλνιηθή  επηθάλεηα 120,0 η.κ. (κε ηνπαιέηεο 

γπλαηθψλ – αλδξψλ, πάγθν πξνεηνηκαζίαο θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε) γηα ρξήζε 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζην Παγθξήηην ζηάδην (εθηφο ησλ αγψλσλ ησλ 

ΠΑΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα  πιαίζηα ησλ αγσληζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ  ζηελ 
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κεγαιχηεξε εζληθή θαηεγνξία θαη ηελ πεξίνδν  10-06 έσο 15-08 φπνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

κηθηά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαινθαηξηλψλ camp ηνπ ζηαδίνπ) 

 ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο πεξηθεξεηαθψλ θπιηθείσλ (πξνθαηαζθεπαζκέλα booth) κε πάγθν 

θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε (ζχξεο 9, 18, 1) (εθηφο αγψλσλ ησλ ΠΑΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα  πιαίζηα ησλ αγσληζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ) 

 δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηαζεξήο(απηνθηλνχκελεο) θαληίλαο κε ρξήζε αθάιππηνπ 

ρψξνπ , έλαληη γπκλαζηεξίνπ θαη θνιπκβεηεξίνπ ζηηο Θ 8-9 ηνπ ζηαδίνπ  (εθηφο αγψλσλ 

ησλ ΠΑΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα  πιαίζηα ησλ αγσληζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ) 

 δπλαηφηεηα ρξήζεο θηλεηήο θαληίλαο ζε άιινπο ρψξνπο εμσηεξηθά ηνπ θεληξηθνχ 

ζηαδίνπ , φπνπ γίλνληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο θάζε ηχπνπ  (εθηφο αγψλσλ ησλ ΠΑΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα  πιαίζηα ησλ αγσληζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ) 

 ηνπνζέηεζε θνξεηψλ  απηφκαησλ πσιεηψλ  δηάζεζεο πξντφλησλ , φπσο θαθέ, λεξνχ, 

αλαςπθηηθψλ, ζλαθ θ.ι.π. , ζε ρψξνπο πνπ δελ δχλαηαη λα εμππεξεηνχληαη ηαθηηθά θαη 

θαζεκεξηλά απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ θαη ηεο θαληίλαο 

 ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο  ησλ κηθξψλ θπιηθείσλ πεξηθεξεηαθά ην ζηαδίνπ επηθαλείαο 5-6 

η.κ κε πάγθν πξνεηνηκαζίαο θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

ημείυζη: Έκηακηερ  μη αθληηικέρ εκδηλώζειρ (ζςναςλίερ ή καλλιηεσνικέρ εκδηλώζειρ) 

δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηον ςπότη διαγυνιζμό και παπαμένοςν ζηην διασείπιζη- 

εκμεηάλλεςζη  ηηρ ΑΑΖ Α.Δ. 

 

Αλ ε δεκνπξαζία 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. - Όποι ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία.  
Η δεκνπξαζία νξίδεηαη σο αλνηθηή. 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 . 

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

εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο    γηα παξαθαηάζεζε ζ  απηφλ 

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 ην έλα δέθαην (1/10
 

) ηνπ δεθαπιαζίνπ ηνπ νξηδνκέλνπ ζηε 

δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο κεληαίνπ κηζζψκαηνο  δειαδή  

1.200,00 επξψ. (όριο ελάχιστης  πρώτης προσυοράς άρθρο 3 – 1.200,00 +  5% 

€).  

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, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φξνπ ηεο 

έγθαηξεο θαηαβνιήο νινθιήξνπ ηνπ κηζζψκαηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 πνζνχ ίζνπ 

πξνο ην  έλα δέθαην ηνπ δσδεθαπιαζίνπ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηε 

δεκνπξαζία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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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 παξνπζηάζεη ην Δ9 ηνπ θα λα 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 (όχι εξουζιοδόηηζη). 

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 θαηάζηεκα  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ππνρξενχηαη  λα 

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

ελ δέθαην ηνπ δσδεθαπιαζίνπ ηνπ ηξέρνληνο κηζζψκαηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

αληηθαηάζηαζεο. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαπάλσ ηξηεηίαο ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία  έλαξμεο  κίζζσζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - Γημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ.  

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

ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ ππνρξεψζεσλ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ  ηχπν.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3. - Όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ.  
Ωο ειάρηζην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο κεληαίνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ην πνζφλ ηυν  

1.200,00 €.  Για να γίνει δεκηή πποζθοπά, ππέπει να ςπεπβαίνει καηά 5% ηον ελάσιζηο 

όπιο πποζθοπάρ ή μεηά ηην έναπξη ηηρ δημοππαζίαρ ηο εκάζηοηε αποηέλεζμα αςηήρ. Ο 

ηελεςηαίορ πλειοδόηηρ, αν δεν διαμένει ζηον ηόπο ηηρ διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ, 

οθείλει να διοπίζει ςποσπευηικά με πποθοπική ηος δήλυζη, πος καηασυπείηαι ζηα 

ππακηικά, ανηίκληηο ηος, πος διαμένει ζηο ηόπο αςηό, ππορ ηον οποίο κοινοποιείηαι η 

έγκπιζη ηος αποηελέζμαηορ ηηρ δημοππαζίαρ.  

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη δέθα εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε ζην ηχπν παξνπζία 

ηεο  επηηξνπήο δεκνπξαζηψλ Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α  θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ελ δπλάκεη 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4. - Έγκπιζη ηυν ππακηικών και ηος αποηελέζμαηορ ηηρ δημοππαζίαρ 

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. - Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 
Η  ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηα 

θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο, εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ, πνπ ζα γίλεη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απνθά-

ζεσο 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 πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άπθπος 1, γηα 

ΑΔΑ: 9ΠΘΑΟΛΕΙ-Ε89



5 

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 αλαπιεηζηεξηαζκφ. 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6. - Γιάπκεια ηηρ μιζθώζευρ.  
Η κίζζσζε ζα αξρίδεη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη ζα ηζρχεη 

γηα  δχν  (2) έηε. Με ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 

ην κίζζην ζηνλ εθκηζζσηή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7. - Σόπορ και σπόνορ καηαβολήρ ηος μιζθώμαηορ.  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαβιεζνχλ  εθηφο ηνπ πξψηνπ κηζζψκαηνο  θαη άιια 

δχν κηζζψκαηα πξνθαηαβνιηθά σο εγγχεζε & ηα νπνία ή επηζηξέθνληαη ή ζπκςεθίδνληαη ηνπο 

δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

Σα κηζζψκαηα ζα πξνθαηαβάιινληαη ηελ πξψηε κέξα  θάζε κήλα ρσξίο θακία εηδνπνίεζε. ε 

πεξίπησζε  θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο  ζα θαηαβάιινληαη θαη νη λφκηκεο 

πξνζαπμήζεηο.  Σνλ κηζζσηή βαξχλνπλ φινη νη πξνβιεπφκελνη έκκεζνη θφξνη  πνπ ζα 

θαηαβάιινληαη καδί κε ην κίζζσκα.  

Σν κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κφλν κεηξεηνίο θαη φρη κε επηηαγέο, κε δηαδηθαζία πνπ ζα 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Γηνίθεζεο ηεο ΑΑΗ Α.Δ θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ζχκβαζε. 

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

κίζζσκα  αλαπξνζαξκνζκέλν ρσξίο ηελ έγγξαθε φριεζε ηνπ εθκηζζσηή. Η αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ κηζζψκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνλ λφκν.  

ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ηηκαξίζκνπ, ην πνζνζηφ αχμεζεο  ζα είλαη ε 

κέζε αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ θφζηνπο δσήο  ζπλ 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (φρη ην 75 %  ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ).  

 Η  αδηθαηνιφγεηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο θαη ελφο κφλν 

κηζζψκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θήξπμε ηνπ κηζζσηή σο εθπηψηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

θαη  κε φιεο ηηο  ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

ζην άξζξν 15 νξηδφκελα.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείυζη ηος μιζθώμαηορ  
Μείσζε  ηνπ κηζζψκαηνο δελ επηηξέπεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Ππαγμαηικά και νομικά ελαηηώμαηα. 

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.-Πποζηαζία  ηος  εκμιζθοςμένος  ακινήηος. 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, 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. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  11 .-Υπήζη ηος  εκμιζθοςμένος  ακινήηος. 

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 12.- ςνηήπηζη ηος  εκμιζθοςμένος ακινήηος 
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. 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. - Απαγοπεύζειρ.  
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  14.- Δπιζκέτειρ ηος εκμιζθυηή ζηο μίζθιο. 

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

επηζθέπηεηαη  θαη λα επηζεσξεί ιεπηνκεξψο ην κίζζην: 

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 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 - Έκπηυζη ηος μιζθυηή  
 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 
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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 επη-

ηεπρζεί θαηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  16. - Λήξη ηηρ μίζθυζηρ.  
Καηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο ν κηζζσηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο  λα απνδψζεη ην 

εθκηζζνχκελν αθίλεην ηνπιάρηζην  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 ηνπ Γήκνπ 

. Η ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 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.- Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ     
Η Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο ζε 

πεξίπησζε ηδηνρξήζεσο κε έγγξαθε θαηαγγειία πνπ πξέπεη λα επηδνζεί ζηνλ κηζζσηή δχν 

ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ. 

Οηθεηνζειήο θαη κνλνκεξήο απνρψξεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ην κίζζην , πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο , έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ππέξ ηεο 

εηαηξίαο(ΑΑΗ Α.Δ.) Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε απηή ν απνρσξψλ γη απηφ ηνλ ιφγν ελνηθηαζηήο, 

δελ έρεη ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνο ζηνλ ακέζσο επφκελν  φκνην δηαγσληζκφ γηα ην ίδην 

κίζζην. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 - Γιάθοπερ ςποσπεώζειρ ηος μιζθυηή.  
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ ηχπν, ην ραξηφζεκν, ε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ θαζψο  θαη θάζε άιινο δεκφζηνο  ή δεκνηηθφο 

θφξνο, ηέινο, ή δηθαίσκα  βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη  εληφο 15 

εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα ππνγξάςεη ζχκβαζε  παξνρήο ξεχκαηνο κε ηε ΓΔΗ 

ζην φλνκά ηνπ ή λα εγθαηαζηήζεη αλάινγν κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 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 - Διδικοί όποι. 

1.  θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ  απφ ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο επράξηζηνο ρψξνο δηακνλήο  γηα ηνπο αζινχκελνπο θαη ζπκκεηέρνληεο ζε αζιεηηθά 

ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

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

θαη ζην γχξσ ρψξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί. 

3.  Ο κηζζσηήο πνπ ζα πξνθχςεη ππνρξενχηαη λα εμνπιίζεη, λα επηπιψζεη θαη λα 

πξνπαξαζθεπάζεη ην κίζζην θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο επηζθέπηεο 

αζινχκελνπο  ηνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ θαζεκεξηλά θαιχπηνληαο ηηο  αζιεηηθέο ή 

θαιιηηερληθέο δηνξγαλψζεηο νπφηε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθδειψζεηο απηέο  ηα 

θπιηθεία εληφο ησλ θεξθίδσλ. 
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4. 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. 

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

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

θαθέο, ρπκνί θξνχησλ. 

6. Σν θπιηθείν ηεο ζχξαο 1 ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Παγθξεηίνπ. Όπσο απηέο ηζρχνπλ (06:00 π.κ – 12:00 κ.κ) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο ή φπσο απηέο ζα ηξνπνπνηνχληαη απφ ην Γ. αλάινγα ησλ αλαγθψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ. Η ηαθηηθή απηή ιεηηνπξγία εάλ γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ή 

νηθνλνκηθνχο δελ είλαη εθηθηή , ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά  ε ιεηηνπξγία 

απηφκαησλ πσιεηψλ ,  δηάζεζεο πξντφλησλ  θαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο.  

 

Δθηφο ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ, ην θπιηθείν ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηνξγαλψλεηο θνξέσλ ή ηνπ Γήκνπ 

Ηξαθιείνπ θαηά ηα άββαην ή Κπξηαθή φηαλ ηνπ δεηεζεί.  Σν θπιηθείν ηεο ζχξαο 1 θαη 

ησλ VIP , ζα ιεηηνπξγεί φπνηε είλαη απαξαίηεην ζε αζιεηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο.  

7. Απαγνξεχεηαη 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. 

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

9. Γα ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

γπκλαζηεξίνπ (ζχξα 9) θαη δεκνηηθνχ θνιπκβεηεξίνπ ζχξα 11 -12) ε Α.Α.Η Α.Δ Ο.Σ.Α 

έρεη δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο απηφκαησλ πσιεηψλ πγξψλ θαη ειαθξψλ  snack, εληφο 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ θαη Κνιπκβεηεξίνπ ησλ νπνίσλ έρεη ηελ 

επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο , με ηελ ιήμε ζπκθσλίαο  κε ηνλ αλάδνρν ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο  ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 

ηνπηθέο θαη εζληθήο εκβέιεηαο εθεκεξίδεο ή ειεθηξνληθφ ηχπν. 

 

Έγινε  αποθαζίζηηκε και ςπογπάθηκε 

Ο Πξφεδξνο                           Σα Μέιε 

(Ακολοςθούν οι ςπογπαθέρ) 

       Ακπιβέρ ανηίγπαθο αηελέρ για Γημ. Τπηπεζία 

Ζπάκλειο    21 Φεβποςαπίος 2019  

Ο Γπαμμαηέαρ 
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