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Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2019   

Αρ. Πρωτ:322      

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΜΙΘΩΗ ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟΤ  ΣΑΔΙΟΤ    

 
Περιγραφή και θζςη του μιςθίου. 
Το μίςκιο αποτελείται από: 

 ζνα  κυλικείο (κυλικείο VIP)  το οποίο ευρίςκεται ςτο επίπεδο 1, εντόσ του Ραγκρθτίου 
Σταδίου ςτθν κφρα 1. Αποτελείται  από ςυνολικι  επιφάνεια 120,0 τ.μ. (με τουαλζτεσ 
γυναικϊν – ανδρϊν, πάγκο προετοιμαςίασ και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ) για χριςθ 
ςε δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο Ραγκριτιο ςτάδιο (εκτόσ των αγϊνων των 
ΡΑΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτα  πλαίςια των αγωνιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων  ςτθν 
μεγαλφτερθ εκνικι κατθγορία και τθν περίοδο  10-06 ζωσ 15-08 όπου κα 
χρθςιμοποιείται μικτά με τθν λειτουργία των καλοκαιρινϊν camp του ςταδίου) 

 τθν δυνατότθτα χριςθσ περιφερειακϊν κυλικείων (προκαταςκευαςμζνα booth) με 
πάγκο και υδραυλικι εγκατάςταςθ (κφρεσ 9, 18, 1) (εκτόσ αγϊνων των ΡΑΕ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτα  πλαίςια των αγωνιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων) 

 δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτακερισ(αυτοκινοφμενθσ) καντίνασ με χριςθ ακάλυπτου 
χϊρου , ζναντι γυμναςτθρίου και κολυμβθτθρίου ςτισ Θ 8-9 του ςταδίου  (εκτόσ 
αγϊνων των ΡΑΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτα  πλαίςια των αγωνιςτικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων) 

 δυνατότθτα χριςθσ κινθτισ καντίνασ ςε άλλουσ χϊρουσ εξωτερικά του κεντρικοφ 
ςταδίου , όπου γίνονται διάφορεσ εκδθλϊςεισ κάκε τφπου  (εκτόσ αγϊνων των ΡΑΕ 
που δραςτθριοποιοφνται ςτα  πλαίςια των αγωνιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων) 

 τοποκζτθςθ φορθτϊν  αυτόματων πωλθτϊν  διάκεςθσ προϊόντων , όπωσ καφζ, νεροφ, 
αναψυκτικϊν, ςνακ κ.λ.π. , ςε χϊρουσ που δεν δφναται να εξυπθρετοφνται τακτικά και 
κακθμερινά από τθν λειτουργία των κυλικείων και τθσ καντίνασ 

 τθν δυνατότθτα χριςθσ  των μικρϊν κυλικείων περιφερειακά το ςταδίου επιφανείασ 5-
6 τ.μ με πάγκο προετοιμαςίασ και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ. 

 
ημείωςη: Ζκτακτεσ  μη αθλητικζσ εκδηλϊςεισ (ςυναυλίεσ ή καλλιτεχνικζσ εκδηλϊςεισ) δεν 
περιλαμβάνονται ςτον υπόψη διαγωνιςμό και παραμζνουν ςτην διαχείριςη- 
εκμετάλλευςη  τησ ΑΑΗ Α.Ε. 
 

Αν θ δθμοπραςία δεν φζρει αποτζλεςμα, κα επαναλθφκεί όπωσ προβλζπεται και από 
το άρκρο 192 του Νζου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ κϊδικα με τουσ ίδιουσ όρουσ ςυμμετοχισ 
ςε αυτιν και με τισ ίδιεσ ςχετικζσ με αυτιν υποχρεϊςεισ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ και ςυγγραφι όρων και υποχρεϊςεων ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται  
τα ακόλουκα άρκρα 1 -18.  

Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η  Α Θ Λ Η Σ Ι  Μ Ο Τ  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Τ  Α Ε  Ο Σ Α   
Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν  Η :   Π Τ Ρ Ο Τ  Μ Ο Τ  Σ Α Κ Λ Η  ,  
Π Α Γ Κ Ρ Η Σ Ι Ο   Σ Α Δ Ι Ο ,  Λ Ι Ν Σ Ο ,  7 1 3 0 6  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1. - Όροι ςυμμετοχήσ ςτη δημοπραςία.  

Η δθμοπραςία ορίηεται ωσ ανοικτι και κα πραγματοποιθκεί ςτισ  7 Μαρτίου 2019 ςτισ 
15:00 ςτθν αίκουςα διοίκθςθσ του Ραγκρθτίου Σταδίου, Σπφρου Μουςτκαλι 25, Ρεριοχι 
Λίντο, 71305, τθλζφωνο γραμματείασ 2810264566. 

Για να γίνει δεκτόσ από τθν Επιτροπι Διεξαγωγισ Δθμοπραςιϊν τθσ Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α, 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο ωσ πλειοδότθσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει απαραιτιτωσ:   

(α)  Να προςκομίςει Δθμοτικι και φορολογικι ενθμερότθτα .  
(β)  Να προςκομίςει το Ε9 . 
(γ) Να κατακζςει ωσ εγγφθςθ ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, 

εγγυθτικι επιςτολι ανεγνωριςμζνθσ Τράπεηασ    για παρακατάκεςθ ς  αυτόν 
από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι άλλο που να 
ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ομολογιϊν Δθμοςίου, 
Τράπεηασ, ι Οργανιςμοφ  κοινισ ωφζλειασ, που αναγνωρίηονται για 
εγγυοδοςίεσ, ποςοφ ίςου προσ το ζνα δζκατο (1/10 ) του δεκαπλαςίου του 
οριηομζνου ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ μθνιαίου 
μιςκϊματοσ  δθλαδι  1.200,00 ευρϊ. (όριο ελάχιςτησ  πρώτησ προςφοράσ 
άρθρο 3 – 1.200,00 +  5% €).  

Τα προςωπικά ςτοιχεία που  κα  αναγράφονται  ςτθν εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι 
πρζπει να ςυμφωνοφν απολφτωσ  με τα προςωπικά ςτοιχεία του πλειοδότθ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  που κατά τα προαναφερκζντα  κα   κατατεκοφν  από τουσ 
πλειοδότεσ κα επιςτραφοφν ς αυτοφσ  εκτόσ από αυτιν του τελευταίου πλειοδότθ θ οποία 
κα παραμείνει  ςτθν  δθμοτικι επιχείρθςθ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ Α. ΟΤΑ 
(Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ)  μζχρι τθν οριςτικι  κατακφρωςθ ς αυτόν του   αποτελζςματοσ  τθσ 
δθμοπραςίασ  και τθν υπογραφι από αυτόν και το Διμο Ηρακλείου του ςχετικοφ 
μιςκωτθρίου εγγράφου οπότε θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα αντικαταςτακεί με άλλθ ,για 
τθν καλι εκτζλεςθ  και πιςτι τιρθςθ  των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
όρου τθσ ζγκαιρθσ καταβολισ ολοκλιρου του μιςκϊματοσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 
ποςοφ ίςου προσ το  ζνα δζκατο του δωδεκαπλαςίου του μιςκϊματοσ που κα ζχει 
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δ)  Να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι. Ο εγγυθτισ του τελευταίου πλειοδότθ, ο 
οποίοσ υποχρεοφται να ζχει υποβάλλει φορολογικι διλωςθ και να κατακζςει ςτθν 
Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ. 

i. δθμοτικι ενθμερότθτα ςτθν οποία κα φαίνεται ότι δεν οφείλει ςτο Διμο Ηρακλείου 
οποιοδιποτε ποςό για οποιαδιποτε αιτία,  

ii. φορολογικι ενθμερότθτα  ςτθν οποία κα φαίνεται ότι δεν οφείλει ςτο Δθμόςιο 
οποιοδιποτε ποςό για οποιαδιποτε αιτία 

iii. να παρουςιάςει το Ε9 του κα να ςυνυπογράψει το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ 
κακϊσ και μετά τθν οριςτικι  κατακφρωςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ  το ςχετικό μιςκωτιριο ζγγραφο και κα είναι 
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ με τον μιςκωτι για τθν καλι εκτζλεςθ 
και τθν πιςτι τιρθςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ 
,ςυμπεριλαμβανομζνου του όρου τθσ ζγκαιρθσ καταβολισ ολοκλιρου του 
μιςκϊματοσ   

iv. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν 
επιτροπι δθμοπραςίασ, πριν τθν ζναρξθ αυτισ ςτθν οποία πρζπει να παρουςιάςει 
το για το ςκοπό αυτό νόμιμο πλθρεξοφςιο (όχι εξουσιοδότηση). 
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v. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι 
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει 
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.  
Αν ο  μιςκωτισ  παραμζνει  ςτο κατάςτθμα  για διάφορουσ λόγουσ υποχρεοφται  
να αντικακιςτά τθν εγγυθτικι αυτι κάκε  δφο (2) χρόνια με άλλθ   και ποςοφ ίςου 
με το εν δζκατο του δωδεκαπλαςίου του τρζχοντοσ μιςκϊματοσ, κατά τθν 
θμερομθνία αντικατάςταςθσ. Ημερομθνία ζναρξθσ τθσ παραπάνω τριετίασ 
κεωρείται θ θμερομθνία  ζναρξθσ  μίςκωςθσ. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - Δημοςίευςη τησ διακήρυξησ.  

Η παροφςα διακιρυξθ δθμοπραςίασ και ςυγγραφι των όρων ςυμμετοχισ ςε αυτιν και 
των ςχετικϊν με αυτιν υποχρεϊςεων κα δθμοςιευτεί ςτον  τφπο.  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 3. - Όριο πρϊτησ προςφοράσ.  
Ωσ ελάχιςτο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ μθνιαίου μιςκϊματοσ ορίηεται το ποςόν των  
1.200,00 €.  Για να γίνει δεκτή προςφορά, πρζπει να υπερβαίνει κατά 5% τον ελάχιςτο όριο 
προςφοράσ ή μετά την ζναρξη τησ δημοπραςίασ το εκάςτοτε αποτζλεςμα αυτήσ. Ο 
τελευταίοσ πλειοδότησ, αν δεν διαμζνει ςτον τόπο τησ διενζργειασ τησ δημοπραςίασ, 
οφείλει να διορίςει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωςη, που καταχωρείται ςτα 
πρακτικά, αντίκλητο του, που διαμζνει ςτο τόπο αυτό, προσ τον οποίο κοινοποιείται η 
ζγκριςη του αποτελζςματοσ τησ δημοπραςίασ.  

Η δθμοπραςία κα γίνει δζκα θμζρεσ μετά τθν τελευταία προκιρυξθ ςτο τφπο παρουςία 
τθσ  επιτροπισ δθμοπραςιϊν Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α  και των εκπροςϊπων των εν δυνάμει 
υποψθφίων αναδόχων. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4. - Ζγκριςη των πρακτικϊν και του αποτελζςματοσ τησ δημοπραςίασ 

Τα πρακτικά και το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» και των 
ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν που εποπτεφουν τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ.  Σε 
περίπτωςθ μθ εγκρίςεωσ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ.  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Τπογραφή τησ ςφμβαςησ 

Η  ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςτθκε μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα και ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ, εντόσ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν, που κα γίνει με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ 
αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιο τθσ Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Τ.Α για τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ και τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματόσ τθσ ς’ αυτόν, να προςζλκει ςτθν 
Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α μαηί με τον εγγυθτι του, ο οποίοσ κα πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρθρου 1, 
για τθν υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ. Από τθσ λιξεωσ  τθσ παραπάνω προκεςμίασ  θ 
ςφμβαςθ κεωρείται οριςτικά καταρτιςκείςα.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα κεωρθκεί ζκπτωτοσ και θ εγγυθτικι επιςτολι που κα ζχει 
κατακζςει κα παραμείνει υπζρ τθσ Α.Α.Η Α.Ε ΟΤ.Α λόγω ποινικισ ριτρασ ενϊ κα γίνει και 
αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ του ευκυνόμενου  και του εγγυθτοφ του για τθν επί ζλαςςον 
διαφορά που μπορεί να προκφψει μεταξφ του μιςκϊματοσ που κα ζχει επιτευχκεί κατά τθ 
δθμοπραςία και εκείνου που κα επιτευχκεί κατά τον αναπλειςτθριαςμό. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6. - Διάρκεια τησ μιςθϊςεωσ.  

Η μίςκωςθ κα αρχίηει τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και κα 
ιςχφει για  δφο  (2) ζτθ. Με τθ λιξθ τθσ παραπάνω μίςκωςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να 
παραδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  7. - Σόποσ και χρόνοσ καταβολήσ του μιςθϊματοσ.  
Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα καταβλθκοφν  εκτόσ του πρϊτου μιςκϊματοσ  και άλλα 
δφο μιςκϊματα προκαταβολικά ωσ εγγφθςθ & τα οποία ι επιςτρζφονται ι ςυμψθφίηονται 
τουσ δφο τελευταίουσ μινεσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Τα μιςκϊματα κα προκαταβάλλονται τθν πρϊτθ μζρα  κάκε μινα χωρίσ καμία ειδοποίθςθ. 
Σε περίπτωςθ  κακυςτζρθςθσ τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ  κα καταβάλλονται και οι 
νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  Τον μιςκωτι βαρφνουν όλοι οι προβλεπόμενοι ζμμεςοι φόροι  που 
κα καταβάλλονται μαηί με το μίςκωμα.  
Το μίςκωμα καταβάλλεται μόνο μετρθτοίσ και όχι με επιταγζσ, με διαδικαςία που κα 
υποδειχκεί από τθν Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΗ Α.Ε και κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν ςφμβαςθ. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με τθ λιξθ κάκε  μιςκωτικοφ ζτουσ  να καταβάλλει το 
μθνιαίο μίςκωμα  αναπροςαρμοςμζνο χωρίσ τθν ζγγραφθ όχλθςθ του εκμιςκωτι. Η 
αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον νόμο.  

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ βάςει τιμαρίκμου, το ποςοςτό αφξθςθσ  κα είναι θ 
μζςθ αφξθςθ του τιμαρίκμου κόςτουσ ηωισ  ςυν 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (όχι το 75 %  του 
ποςοςτοφ αυτοφ).  

 Η  αδικαιολόγθτθ κατά τθν κρίςθ του Δ.Σ. κακυςτζρθςθ καταβολισ και ενόσ μόνο 
μιςκϊματοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν κιρυξθ του μιςκωτι ωσ εκπτϊτου με απόφαςθ του Δ.Σ. 
και  με όλεσ τισ  λόγω αυτοφ του γεγονότοσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ του ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα ςτο άρκρο 15 οριηόμενα.  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείωςη του μιςθϊματοσ  
Μείωςθ  του μιςκϊματοσ δεν επιτρζπεται για οποιοδιποτε λόγο. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Πραγματικά και νομικά ελαττϊματα. 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 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 Ρ Θ Ρ Ο 10.-Προςταςία  του  εκμιςθουμζνου  ακινήτου. 

Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 
δουλείεσ, 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 ΟΤΑ εγγράφωσ διαφορετικά και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ. 

  
Α Ρ Θ Ρ Ο  11 .-Χρήςη του  εκμιςθουμζνου  ακινήτου. 

Το  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 Ρ Θ Ρ Ο 12.- υντήρηςη 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. Για κάκε αναγκαία και απαραίτθτθ μεταβολι τθσ 
κατάςταςθσ του μιςκίου, ο μιςκωτισ πρζπει προθγουμζνωσ να ηθτιςει και να λάβει ζγγραφθ 
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άδεια από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν ϋΖργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, οι δε ςχετικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να 
γίνουν με τθν επίβλεψθ τθσ παραπάνω Δ/νςθσ  θ οποία  κα ζχει το δικαίωμα να εμποδίςει 
κάκε επιβλαβι για το μίςκιο ι κακότεχνθ εργαςία. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία  ο 
μιςκωτισ κάνει τζτοιεσ εργαςίεσ χωρίσ τθν παραπάνω ζγγραφθ άδεια ,αυτό ςυνιςτά λόγο 
ζξωςισ του. 

Οι βελτιϊςεισ που τυχόν κα γίνουν  κα βαρφνουν το μιςκωτι κα κα παραμείνουν ςε 
όφελοσ του μιςκίου μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ  χωρίσ ο μιςκωτισ να ζχει δικαίωμα να 
ηθτιςει αποηθμίωςθ. 

Ο μιςκωτισ  υποχρεοφται να εξοπλίςει, να επιπλϊςει και να προπαραςκευάςει το 
ακίνθτο κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να χαρακτθριςτεί  αυτό από τθν αρμόδια Αγορανομικι 
Επιτροπι   ωσ κζντρο όχι ανϊτερο τθσ  Αϋ Κατθγορίασ και να ενεργιςει όλθ τθ διαδικαςία 
που απαιτείται νόμιμα για τθν κατάταξθ αυτι. 

Επίςθσ θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  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 Ρ Θ Ρ Ο 13. - Απαγορεφςεισ.  

Σιωπθρι 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 Ρ Θ Ρ Ο  14.- Επιςκζψεισ του εκμιςθωτή ςτο μίςθιο. 

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

α) ανά τρίμθνο, ςυνοδευόμενοσ από  μθχανικό ι εμπειροτζχνθ για να εξακριβϊςει 
τυχόν φκορζσ ι μεταβολζσ του,  

β) δφο φορζσ τθ βδομάδα κατά το τελευταίο τετράμθνο τθσ μίςκωςθσ μαηί με 
υποψιφιουσ μιςκωτζσ και 

γ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια  τθσ μίςκωςθσ μαηί με υποψιφιουσ αγοραςτζσ. Οι θμζρεσ και 
οι ϊρεσ επίςκεψθσ ορίηονται με κοινι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων και ςε περίπτωςθ 
άρνθςθσ του μιςκωτι κα ακολουκιςει  εξϊδικο κοινοποιοφμενο προ 24 ωρϊν. Τζλοσ ο 
μιςκωτισ υποχρεοφται να ανζχεται τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ απαραίτθτθσ για τθν 
επιςκευι του κτιρίου ςτο οποίο βρίςκεται το μίςκιο. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  15 - Ζκπτωςη του μιςθωτή  

 Η παράβαςθ από το μιςκωτι και ενόσ μόνον όρου αυτισ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί λόγο 
ζξωςισ του, επιφζρει τθν υπζρ του εκμιςκωτι  κατάπτωςθ λόγω ποινικισ ριτρασ τθσ 
εγγυιςεωσ και τθν αποβολι του από το  εκμιςκοφμενο ακίνθτο  χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ 
και  τθ διενζργεια αναπλειςτθριαςμοφ  ςε βάροσ του ευκυνόμενου για τθν επί ζλαςςον 
διαφορά που μπορεί να προκφψει, μεταξφ του τρζχοντοσ μιςκϊματοσ και εκείνου που κα 
επιτευχκεί κατά τον αναπλειςτθριαςμό. 

  
Α Ρ Θ Ρ Ο  16. - Λήξη τησ μίςθωςησ.  

Κατά τθ λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ο μιςκωτισ  είναι υποχρεωμζνοσ  να αποδϊςει το 
εκμιςκοφμενο ακίνθτο τουλάχιςτο  ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε υπογράφοντασ 
ςχετικό πρωτόκολλο που κα ςυντάξει θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η παράδοςθ 
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του  εν λόγω ακινιτου  κα κεωρείται ότι ζγινε μετά τθν υπογραφι του εν λόγω 
πρωτοκόλλου. 

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 ςϋαυτόν για αποκατάςταςθ θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων του 
Διμου . Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κα παραλάβει το εν λόγω ακίνθτο μετά από τθν αποκατάςταςθ αυτϊν 
των βλαβϊν και φκορϊν. 

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 Ρ Θ Ρ Ο  17.- Μονομερήσ λφςη τησ ςφμβαςησ     

Η Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α ζχει το δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ςε 
περίπτωςθ ιδιοχριςεωσ με ζγγραφθ καταγγελία που πρζπει να επιδοκεί ςτον μιςκωτι δφο 
τουλάχιςτον μινεσ πριν. 

Οικειοκελισ και μονομερισ αποχϊρθςθ του αναδόχου από το μίςκιο , πριν τθν λιξθ 
τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ , ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ υπζρ τθσ 
εταιρίασ(ΑΑΗ Α.Ε.) Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ο αποχωρϊν γι αυτό τον λόγο ενοικιαςτισ, 
δεν ζχει το δικαίωμα να είναι υποψιφιοσ ςτον αμζςωσ επόμενο  όμοιο διαγωνιςμό για το 
ίδιο μίςκιο. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  18 - Διάφορεσ υποχρεϊςεισ του μιςθωτή.  

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ ςτον τφπο, το χαρτόςθμο, θ 
κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ κακϊσ  και κάκε άλλοσ δθμόςιοσ  ι δθμοτικόσ 
φόροσ, τζλοσ, ι δικαίωμα  βαρφνουν τον μιςκωτι. Επίςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται  εντόσ 15 
θμερϊν από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ να υπογράψει ςφμβαςθ  παροχισ ρεφματοσ με τθ ΔΕΗ 
ςτο όνομά του ι να εγκαταςτιςει ανάλογο μετρθτι θλεκτρικισ ενζργειασ. Σε περίπτωςθ 
κολλιματοσ – λόγω τεχνικϊν δυςκολιϊν -για το παραπάνω, ο μιςκωτισ υποχρεοφται  να 
καταβάλει μθνιαία το ποςό που αναλογεί ςτθν κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ  ςε άμεςθ 
ςυμφωνία με τον εκμιςκωτι. Ο  εκμιςκωτισ  δικαιοφται να διακόψει μονομερϊσ κάκε 
παροχι κοινισ ωφζλειασ που είναι ςτο όνομά του  εάν  κακυςτερεί  θ πλθρωμι τθσ από το 
μιςκωτι. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 - Ειδικοί όροι. 
1.  Σκοπόσ τθσ λειτουργίασ των κυλικείων  από τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι να δθμιουργθκεί 

ζνασ ευχάριςτοσ χϊροσ διαμονισ  για τουσ ακλοφμενουσ και ςυμμετζχοντεσ ςε 
ακλθτικά ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

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

3.  Ο μιςκωτισ που κα προκφψει υποχρεοφται να εξοπλίςει, να επιπλϊςει και να 
προπαραςκευάςει το μίςκιο κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εξυπθρετεί τουσ επιςκζπτεσ 
ακλοφμενουσ  του Ραγκρθτίου Σταδίου κακθμερινά καλφπτοντασ τισ  ακλθτικζσ ι 
καλλιτεχνικζσ διοργανϊςεισ οπότε και χρθςιμοποιοφνται ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ  τα 
κυλικεία εντόσ των κερκίδων. 

4. Στο/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. 

5. Τα είδθ τα οποία είναι απαραίτθτο να προςφζρονται ςε κυλικείο, ςυμπεριλαμβάνουν, 
νερό, ιςοτονικά, αναψυκτικά, αναψυκτικά, είδθ τυποποιθμζνων snacks, ηεςτόσ και 
κρφοσ καφζσ, χυμοί φροφτων. 
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6. Το κυλικείο τθσ κφρασ 1 κα πρζπει να εργάηεται κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του 
Ραγκρθτίου. Ππωσ αυτζσ ιςχφουν (06:00 π.μ – 12:00 μ.μ) κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ι όπωσ αυτζσ κα τροποποιοφνται από το Δ.Σ ανάλογα των 
αναγκϊν που προκφπτουν. Η τακτικι αυτι λειτουργία εάν για λόγουσ λειτουργικοφσ ι 
οικονομικοφσ δεν είναι εφικτι , κα πρζπει να εξαςφαλίηεται υποχρεωτικά  θ λειτουργία 
αυτόματων πωλθτϊν ,  διάκεςθσ προϊόντων  και ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ.  

 
Εκτόσ του τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ του Ραγκρθτίου Σταδίου, το κυλικείο κα 
πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από διοργανϊνεισ φορζων ι του 
Διμου Ηρακλείου κατά τα Σάββατο ι Κυριακι όταν του ηθτθκεί.  Το κυλικείο τθσ κφρασ 
1 και των VIP , κα λειτουργεί όποτε είναι απαραίτθτο ςε ακλθτικζσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ.  

7. 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. 

8. Απαγορεφεται θ πϊλθςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ειδϊν καπνοφ από τα κυλικεία. 
9. Γα τισ κακθμερινζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ακλθτικϊν χϊρων του Δθμοτικοφ 

γυμναςτθρίου (κφρα 9) και δθμοτικοφ κολυμβθτθρίου κφρα 11 -12) θ Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α 
ζχει δικαίωμα εγκατάςταςθσ αυτόματων πωλθτϊν υγρϊν και ελαφρϊν  snack, εντόσ 
ςτουσ χϊρουσ του Δθμοτικοφ Γυμναςτθρίου και Κολυμβθτθρίου των οποίων ζχει τθν 
ευκφνθ λειτουργίασ και διαχείριςθσ , με τθν λιξθ ςυμφωνίασ  με τον ανάδοχο των ιδθ 
υπαρχόντων. 

10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει τα ζξοδα δθμοςίευςθσ  του διαγωνιςμοφ ςε 
τοπικζσ και εκνικισ εμβζλειασ εφθμερίδεσ ι θλεκτρονικό τφπο. 
 

Ζγινε  αποφαςίςτηκε και υπογράφηκε 
Ο Ρρόεδροσ                           Τα Μζλθ 

(Ακολουθοφν οι υπογραφζσ) 
       Ακριβζσ αντίγραφο ατελζσ για Δημ. Τπηρεςία 

Ηράκλειο      
Ο Γραμματζασ 
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