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Ηράκλειο: 01.02.2023
Αρ. Ρρωτοκόλλου : 187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θζμα:
«Μίςθωςη κυλικείων ΝΚΓΗ για εκδήλωςη FUN BALLS»

Προσ κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι κυρία / κριε,

ασ παρακαλομε να μασ αποςτείλετε οικονομικ προςφορά για τθν «Μίςθωςη
κυλικείων ΝΚΓΗ για εκδήλωςη FUN BALLS» όπωσ παρουςιάηεται ςτο επιςυναπτόμενο
μζχρι τθν 08.02.2022 και ϊρα 13:00 ςτο Παγκρτιο τάδιο-Θρα 1, Διοίκθςθ με ζνδειξθ
ςτο φάκελο «Μίςθωςη κυλικείων ΝΚΓΗ για εκδήλωςη FUN BALLS» ο διαγωνιςμόσ α
διεξαχεί ςτον ίδιο χϊρο τθν ίδια θμζρα ςτισ 13:30.

τον κυρίωσ φάκελο και με τθν ζνδειξθ «Μίςθωςη κυλικείων ΝΚΓΗ για εκδήλωςη FUN
BALLS» μαηί μετά δικαιολογθτικά α πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται, υπευνθ δλωςθ
του αρι. Ν 1553/86 και να δθλϊνει ότι είναι ενμεροσ και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ
προκρυξθσ.

Η οικονομικ προςφορά α πρζπει να είναι πρωτότυπη, ςφραγιςμζνη και
υπογεγραμμζνη μζςα ςε κλειςτό φάκελο (εντόσ του κυρίωσ φακζλου), ςτο εξωτερικό του
οποίου α αναγράφεται ο τίτλοσ του ζργου προμειασ και το όνομα του αναδόχου, με
την ςφραγίδα του καταςτήματοσ.

Σασ ευχαριςτομε πολ για τισ ενζργειεσ ςασ και α είμαςτε ςτθν διάεςθ ςασ για
οποιαδποτε διευκρίνιςθ.

Με εκτίμθςθ,

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ
Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

(Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΣΑ)  
------------------------------------------------------- 

Μουστακλή 25, Παγκρήτιο τάδιο 
Σηλ: 2180 264560/2810215080 
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ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θζμα:
«Μίςθωςη κυλικείων ΝΚΓΗ για εκδηλώςεισ μικρήσ διάρκειασ Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ 2022»

Ρεριγραφ ζςθ και διάρκεια μίςωςθσ των κυλικείων:
Σο μίςιο αποτελείται από πζντε κυλικεία με θλεκτρικ εγκατάςταςθ και νεροχτθ μζςθσ
επιφάνειασ επτά τετραγωνικϊν μζτρων περίπου για κάε ζνα κυλικείο.

Η προκήρυξη αφορά κατά ελάχιςτο τισ εξήσ εκδηλώςεισ:
ΗΜΕΟΜΗΝΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΓΑΝΩΤΗΣ

12.02
26.02
11.03
12.03
19.03
26.03
02.04

FUN BALL
(09:00-13:30 Κυριακζσ και
15:00-19:30 άββατο)

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ – ΔΟΠΑΦΜΑΗ-
ΑΑΗ ΑΕΕ ΟΣΑ

θμειϊνεται ότι ςτισ αλθτικζσ εκδθλϊςεισ πιανόν να ιςχουν δεςμεςεισ χορθγϊν ωσ προσ
τθν διάεςθ ςυγκεκριμζνων προόντων αν και εφόςον απαιτθεί από τθν οργανωτικ
επιτροπ.

Οι θμερομθνίεσ δναται να αλλάξουν με ευνθ των διοργανωτϊν, ενθμζρωςθ τθν οποία
α ζχει ο ανάδοχοσ από τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ.

Α  Θ  Ο 1. Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ δθμοπραςίασ
Η εκτζλεςθ τθσ δθμοπραςίασ αυτσ, α πραγματοποιθεί με τθν διαδικαςία τθσ απ’ ευείασ
ανάεςθσ, μετά από πλειοδοςία επί τθσ αρχικσ προςφοράσ και με κριτριο τθν
μεγαλτερθ τιμ προςφοράσ.

Ωσ μικρότερθ δυνατ μίςωςθ (ελάχιςτο διαςφαλιςμζνο μίςωμα) ορίηεται ςε
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ελάχιςτο αρχικό ποςό

12.02
26.02
11.03
12.03
19.03
26.03
02.04

FUN BALL
(09:00-13:30 Κυριακζσ και 15:00-19:30

άββατο)

3.000,00 €

(πλζον ΦΡΑ). Κάε ςυμμετζχων α ζχει δικαίωμα να καταζςει επαναλθπτικ πρόταςθ
πλειοδοςίασ τρείσ φορζσ με μικρότερθ δυνατ προςφορά 2,0% κατ ελάχιςτον (δυο τοισ
εκατό) ςτο ςνολο τθσ πλειοδοςίασ (και για τισ δο διοργανϊςεισ).

Ανάδοχοσ τθσ μίςωςθσ α ανακθρυχεί ο ενδιαφερόμενοσ που α πλθροί τισ προδιαγραφζσ
τθσ μελζτθσ (επί ποιν αποκλειςμο ςε μθ ςυμφωνία) και α προςφζρει τθν μεγαλτερθ τιμ
πάνω από το όριο που όριςε θ επιτροπ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.

Α  Θ  Ο 2. - Προι ςυμμετοχσ ςτθ δθμοπραςίασ
Απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ:
Κάε ενδιαφερόμενοσ (ιδιϊτθσ  νομικό πρόςωπο) οφείλει να προςκομίςει:
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1. Τπευνθ δλωςθ του άρρου Ν. 1599/86 ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται
ανεπιφλακτα και ςτο ςνολο τθσ, τουσ όρουσ τθσ προκρυξθσ.

2. Η οικονομικ προςφορά α είναι πρωτότυπθ, ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ
μζςα ςε φάκελο κλειςτό ςτο εξωτερικό του οποίου α αναγράφεται ο τίτλοσ
‘οικονομικ προςφορά’, επίςθσ ο φάκελοσ να φζρει τθν ςφραγίδα του αναδόχου.

3. Ζγγραφο που να αποδεικνει τθν εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο τθσ πλειοδοςίασ
και λειτουργίασ κυλικείων – παροχσ ανάλογων υπθρεςιϊν και διάεςθ προόντων.

4. Φορολογικά ζγγραφα που να αποδεικνεται θ κατοχ και δυνατότθτα χρςθσ
τουλάχιςτον τριϊν θλεκτρονικϊν εγκεκριμζνων ταμειακϊν μθχανϊν.

5. Εγγυθτικ επιςτολ 100,00 €.

Σα παραπάνω 1,2 και 3 α ςυμπεριλθφον ςε ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο ςτο εξωτερικό του
οποίου α αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ δθμοπραςίασ , με τθν ςφραγίδα του προμθευτ. Η
οικονομικ προςφορά α κατατεεί ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο φάκελο.

την επιτροπή κατατίθεται ζνασ μεγάλο φάκελοσ που θα περιζχει του δο παραπάνω
φακζλουσ.

Α  Θ  Ο 3 - Δθμοςίευςθ τθσ διακρυξθσ.
Η παροςα διακρυξθ δθμοπραςίασ και ςυγγραφ των όρων ςυμμετοχσ ςε αυτν και
των ςχετικϊν με αυτν υποχρεϊςεων α αναρτθεί ςτο site τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, ςε
ςυνοπτικ προκρυξθ και ςτο site του Δμου Ηρακλείου.

Α  Θ  Ο 4. – Τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.
Η δθμοπραςία α γίνει τθν 08.02.2022 και ϊρα 13:30 (κατάεςθ φακζλων μζχρι τισ
13:00 ςτθν γραμματεία τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) ςτθν αίουςα ςυνεδριάςεων του
Παγκρθτίου ταδίου, Θρα 1 Κτίριο Διοίκθςθσ, από τθν επιτροπ αξιολόγθςθσ
διαγωνιςμϊν τθσ Α.Α.Η Α.Ε Ο.Σ.Α.

Α  Θ  Ο 5. - Υπογραφ τθσ ςμβαςθσ
Η ςμβαςθ εωρείται ότι καταρτίςτθκε μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα
κατά νόμο αρμόδια όργανα  εκπρόςωπο τουσ (ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ πρόεδρο) και ο ανάδοχοσ
είναι υποχρεωμζνοσ, άμεςα από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν, που α γίνει με
αποδεικτικό παραλαβσ, τθσ αποφάςεωσ του Διοικθτικο υμβολιο τθσ Α.Α.Η. Α.Ε
Ο.Σ.Α για τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ και τθν κατακρωςθ του
αποτελζςματόσ τθσ ς’ αυτόν, να προςζλει ςτθν Α.Α.Η Α.Ε Ο.Σ.Α, για τθν υπογραφ τθσ
μιςωτικσ ςυμβάςεωσ

Α  Θ  Ο 6. - Διάρκεια τθσ μιςϊςεωσ.
Η μίςωςθ α ιςχει μία μζρα πριν τθν προετοιμαςία του ΝΚΓΗ για κάε θμζρα
εκδλωςθ και ολοκλθρϊνεται μια θμζρα μετά τθσ εκδλωςθ και ςυμπεριλαμβάνει
τισ θμζρεσ και ϊρεσ των εκδθλϊςεων τισ θμζρεσ προετοιμαςίασ των εκδθλϊςεων και
τισ θμζρεσ μεταξ αυτϊν. Με τθ λξθ τθσ παραπάνω μίςωςθσ ο μιςωτσ
υποχρεοται να παραδϊςει το μίςιο ςτον εκμιςωτ. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δεν ευνεται
για τθν ακρωςθ κάποιασ από τισ εκδθλϊςεισ.

Α  Θ  Ο 7. - Τόποσ και χρόνοσ καταβολσ του μιςϊματοσ.
Με τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ, α καταβλθεί ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που
διατθρεί θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ ςτθν Παγκρτια υνεταιριςτικ Σράπεηα (ΙΒΑΝ ΣΡΑΠΕΖΑ:
GR9208700020000000011189106), το 50% του μιςϊματοσ που α προκψει από
τον διαγωνιςμό ενϊ το δετερο μιςό (τοι υπόλοιπο 50%) α καταβλθεί το
αργότερο δο θμζρεσ μετά τθν ολοκλρωςθ τθσ πρϊτθσ εκδλωςθσ.

ΑΔΑ: 6Χ1ΜΟΛΕΙ-Ρ6Ξ



   Σελίδα, 4/5 

Η καυςτζρθςθ καταβολσ τθσ εγγθςθσ ςυνεπάγεται τθν κρυξθ του μιςωτ ωσ
εκπτϊτου με όλεσ τισ λόγω αυτο του γεγονότοσ ςυνζπειεσ.

Α  Θ  Ο 8. -Μείωςθ του μιςϊματοσ
Μείωςθ του ποςοςτο που αφορά ςτο μίςωμα δεν επιτρζπεται για οποιοδποτε λόγο.

Α  Θ  Ο 9. - Ρραγματικά και νομικά ελαττϊματα.
Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δεν ευνεται ζναντι του μιςωτ για τυχόν πραγματικά  νομικά
ελαττϊματα του ακιντου εωρομενθσ γνωςτσ ςτον μιςωτ τόςο τθσ πραγματικσ
όςο και τθσ νομικσ καταςτάςεωσ του ακιντου.

Α  Θ  Ο 10.-Ρροςταςία του εκμιςωμζνου ακιντου.
Ο μιςωτσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τθν κατοχ του μιςίου, τισ υπζρ αυτο
δουλειζσ, τα όρια αυτο, να προςτατεει αυτό από κάε καταπάτθςθ και γενικά να
διατθρεί το μίςιο ςε καλ κατάςταςθ διαφορετικά ευνεται ςε αποηθμίωςθ.
Ο μιςωτσ είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ να ενθμερϊςει
ςχετικϊσ τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ εγγράφωσ διαφορετικά και ςε αυτ τθν περίπτωςθ ευνεται
ςε αποηθμίωςθ.
Ο μιςωτσ δικαιοται να κάνει χρςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμο των κυλικείων
αλλά ζχει τθν ευνθ λειτουργίασ τουσ και πρζπει να αποκαταςτςει άμεςα
οποιοδποτε πρόβλθμα-φορά παρουςιαςεί ςε αυτά.

Α  Θ  Ο 11 .- Χρςθ του εκμιςωμζνου ακιντου.
Σο εκμιςομενο ακίνθτο επιτρζπεται να χρθςιμοποιθεί από το μιςωτ ςμφωνα
με τον προοριςμό του και μόνο, δθλαδ ωσ κυλικείο και ο οποίοσ α πρζπει να
μπορεί να κάνει χρςθ (να ζχει τισ προποζςεισ ) ςμφωνα με το νόμο. Κάε άλλθ
χρςθ μθ ςμφωνθ με αυτόν τον προοριςμό του απαγορεεται. Επίςθσ ο μιςωτσ
υποχρεοται να τθρεί όλουσ τουσ υγειονομικοσ κανόνεσ και γενικά να τθρείται άκρα
κααριότθτα μζςα ςτο κτίριο αλλά και ςτο γρω χϊρο που α χρθςιμοποιείται.

Α  Θ  Ο 12.- Συντρθςθ του εκμιςωμζνου ακιντου
Ο μιςωτσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί το μίςιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία
τϊρα βρίςκεται χωρίσ να ζχει δικαίωμα να κάμει καμία μεταβολ τθσ κατάςταςθσ
αυτσ εάν δεν ζχει ζγγραφθ άδεια του εκμιςωτ. Επίςθσ θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δεν
ευνεται ζναντι του μιςωτ για τθν πραγματικ κατάςταςθ που βρίςκεται το
μίςιο και για τθν οποία ο μιςωτσ ζχει λάβει γνϊςθ του ακιντου.

Α  Θ  Ο 13. - Απαγορεςεισ.
ιωπθρ αναμίςωςθ  παράταςθ τθσ μίςωςθσ καϊσ και υπεκμίςωςθ  για
οποιοδποτε λόγο παραχϊρθςθ τθσ χρςθσ του εκμιςουμζνου ακιντου από το
μιςωτ ςε άλλο φυςικό  νομικό πρόςωπο απαγορεεται. Απαγορεεται επίςθσ θ
πρόςλθψθ ςυνεταίρου για τθ χρςθ αυτο του ακιντου.
Απαγορεεται ιδιαιτζρωσ θ χρςθ του εκμιςουμζνου ακιντου για τθν
πραγματοποίθςθ ςε αυτό οποιουδποτε είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν γιατί
διαφορετικά ευνεται για αποηθμίωςθ και όταν επαναλθφεί θ παράβαςθ α
ακολουςει θ διαδικαςία τθσ ζξωςθσ και θ λςθ τθσ ςμβαςθσ.

Α  Θ  Ο 14.- Επιςκζψεισ του εκμιςωτ ςτο μίςιο.
Εκπρόςωποσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ δικαιοται ςε κατάλλθλεσ μζρεσ και ϊρεσ να
επιςκζπτεται και να επιεωρεί λεπτομερϊσ το μίςιο.

Α  Θ  Ο 15. - Ζκπτωςθ του μιςωτ
Η παράβαςθ από το μιςωτ και ενόσ μόνον όρου αυτσ τθσ ςμβαςθσ αποτελεί λόγο
ζξωςσ του, επιφζρει τθν αποβολ του από το εκμιςομενο ακίνθτο χωρίσ
δικαςτικ παρζμβαςθ και τθ διενζργεια αναπλειςτθριαςμο ςε βάροσ του
ευυνόμενου για τθν επί ζλαςςον διαφορά που μπορεί να προκψει, μεταξ του
τρζχοντοσ μιςϊματοσ και εκείνου που α επιτευχεί κατά τον αναπλειςτθριαςμό.

Α  Θ  Ο 16. - Λξθ τθσ μίςωςθσ.
Κατά τθ λξθ τθσ μιςϊςεωσ ο μιςωτσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδϊςει το
εκμιςωμζνο ακίνθτο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε. Ο μιςωτσ οφείλει,
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πριν αποδϊςει το εκμιςομενο ακίνθτο να αποκαταςτςει με ζξοδά του τισ φορζσ
που τυχόν α ζχουν προκλθεί από υπαιτιότθτά του και τισ οποίεσ α διαπιςτϊςει και
α υποδείξει ςϋ αυτόν για αποκατάςταςθ θ ΑΑΗ – ΑΕ ΟΣΑ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ αποκατάςταςθσ των εν λόγω φορϊν α εωρείται ότι ο
μιςωτσ κατζχει το εκμιςομενο ακίνθτο και α υποςτεί τισ ςυνζπειεσ που α
προκψουν από αυτ τθν κατοχ για κάε ηθμιά του εκμιςωτ.

Α  Θ  Ο 17. – Ενςτάςεισ
Κατά τθσ διακρυξθσ του διαγωνιςμο, τθσ ςυμμετοχσ αναδόχου ςε αυτόν και τθσ
διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικ απόφαςθ επιτρζπεται ζνςταςθ-προςφυγ
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανσ προςφυγ), που προβλζπονται ςτο
άρρο 15 του Π.Δ/τοσ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το παραδεκτό τθσ
άςκθςθσ ζνςταςθσ, ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρρου 15 του Π.Δ/τοσ
118/2007, προςκομίηεται παράβολο κατάεςθσ υπζρ τθσ ΑΑΗ Α.Ε., 200,00 €. Σο
παράβολο αποτελεί ζςοδο τθσ εταιρίασ ΑΑΗ .Α.Ε.

ΑΘΟ 18 - Ειδικοί όροι.
1. Ο μιςωτσ που α προκψει υποχρεοται να τθρεί άκρα κααριότθτα μζςα

ςτο κτίριο και ςτο γρω χϊρο που α χρθςιμοποιεί.
2. το/α κυλικείο/α δεν α είναι δυνατόν να παραςκευάηεται ηεςτό φαγθτό

μπορεί όμωσ να χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ όπου α ηεςταίνεται φαγθτό, και
μπορεί να διαζτει κρο πιάτο  κρο φαγθτό.

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

4. Απαγορεεται το κάπνιςμα τόςο ςτο κυλικείο όςο και ςε κάε χϊρο που α
χρθςιμοποιείται από τον μιςωτ του κυλικείο (βοθθτικό  άλλο χϊρο)
εκτόσ των υπαίριων χϊρων και ςτουσ εξωτερικοσ χϊρουσ που α ζχουν
ςθμανεί γι αυτό τον λόγο.

5. Απαγορεεται θ πϊλθςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ειδϊν καπνο από τα
κυλικεία.

6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Σα είδθ που α προςφζρονται πρζπει
να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Ποιοτικ αςυνζπεια που διαπιςτϊνεται πρϊτθ
φορά α επιςθμαίνεται εγγράφωσ ςτον ανάδοχο. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ
α ακολουεί καταγγελία τθσ ςμβαςθσ.

7. Ο τελικόσ ανάδοχοσ που δεν υπογράψει ςυμφωνθτικό ςε ςυνζχεια του
παρόντοσ πλειοδοτικο διαγωνιςμο, εξαιρείται από οποιοδποτε άλλο
διαγωνιςμό των ΔΑΚΗ για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία του παρόντοσ
διαγωνιςμο.

8. O ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να διαζτει από τα κυλικεία προόντα των
χορθγϊν των εκδθλϊςεων και ότι ανταγωνιςτικά ςε αυτοσ προόντα. Η
ενθμζρωςθ για αυτά τα προόντα α γίνει από τον διοργανωτ κάε
εκδλωςθσ προσ το χορθγό.

Για τθν
ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ
Ο πρόεδροσ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ  

ΑΔΑ: 6Χ1ΜΟΛΕΙ-Ρ6Ξ


		2023-02-02T10:28:02+0200
	Athens




