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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ΘΥΡΑΣ 1  ΚΑΙ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ 
 

Περιγραφή και θέση του µισθίου. 

Το µίσθιο αποτελείται από: 

 ένα  κυλικείο το οποίο ευρίσκεται στο επίπεδο 0, εντός του Παγκρητίου 

Σταδίου στην θύρα 1. Αποτελείται από µέρος του  ισόγειου κτίσµατος του 

Παγκρητίου Σταδίου συνολικής έκτασης 120,0 τ.µ. περίπου µε δυνατότητα 

χρήσης υπαίθριου χώρου 35 - 40 τ.µ στον αύλειο χώρο του Παγκρητίου Σταδίου 

για τοποθέτηση τραπεζο-καθισµάτων. Ο χώρος συµπεριλαµβάνει υποδοµές 

προετοιµασίας εδεσµάτων, ψυγεία και πάσο για self service, αποθήκη, 

ηλεκτρολογική  και υδραυλική  εγκατάσταση. 

 ένα  κυλικείο (κυλικείο VIP)  το οποίο ευρίσκεται στο επίπεδο 1, εντός 

του Παγκρητίου Σταδίου στην θύρα 1. Αποτελείται  από συνολική  επιφάνεια 

120,0 τ.µ. (µε τουαλέτες γυναικών – ανδρών, πάγκο προετοιµασίας και 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση) 

 δεκαπέντε κυλικεία στο επίπεδο 2, επίπεδο κερκίδων µέσης επιφάνειας 

10 τετραγωνικών µέτρων περίπου για κάθε ένα κυλικείο µε πάγκο 

προετοιµασίας υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση,  νεροχύτη inox και 

ρολά µε πόρτα.  Και πιο συγκεκριµένα:  

Αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, θα επαναληφθεί όπως προβλέπεται και 

από το άρθρο 192 του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα µε τους ίδιους όρους 

συµµετοχής σε αυτήν και µε τις ίδιες σχετικές µε αυτήν υποχρεώσεις που 

συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή όρων και υποχρεώσεων 

στην οποία συµπεριλαµβάνονται  τα ακόλουθα άρθρα 1 -18.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1. - Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασία.  

H ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί δι΄ ανοικτών προσφορών, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής η προσφορά εκάστου πλειοδότου και συνεχίζεται ο διαγωνισµός δια 

προφορικών  προσφορών, µέχρις αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότου.   

 

Για να γίνει δεκτό από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών της Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη δηµοπρασία πρέπει απαραιτήτως:   

(α)  Να προσκοµίσει ∆ηµοτική και φορολογική ενηµερότητα .  

(β) Να προσκοµίσει το Ε9  του τελευταίου φορολογικού έτους 

(γ) Να καταθέσει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, 

γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων  για παρακατάθεση σ  αυτόν από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασµό του 

διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισµού  κοινής ωφέλειας, που 

αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10
 

) του 

δωδεκαπλασίου του οριζοµένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

µηνιαίου µισθώµατος  δηλαδή  2.400,00 ευρώ. (όριο ελάχιστης προσφοράς άρθρο 3 – 

2.000,00 €).  

Τα προσωπικά στοιχεία που  θα  αναγράφονται  στην εν λόγω εγγυητική επιστολή 

πρέπει να συµφωνούν απολύτως  µε τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη.  

Οι εγγυητικές επιστολές  που κατά τα προαναφερθέντα  θα   κατατεθούν  από 

τους πλειοδότες θα επιστραφούν σ αυτούς  εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη 

η οποία θα παραµείνει  στην  δηµοτική επιχείρηση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. ΟΤΑ (Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ)  µέχρι την οριστική  κατακύρωση σ αυτόν 

του   αποτελέσµατος  της δηµοπρασίας  και την υπογραφή από αυτόν και το ∆ήµο 

Ηρακλείου του σχετικού µισθωτηρίου εγγράφου οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή 

θα αντικατασταθεί µε άλλη ,για την καλή εκτέλεση  και πιστή τήρηση  των όρων της 

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του όρου της έγκαιρης καταβολής ολοκλήρου του 

µισθώµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 ποσού ίσου προς το  ένα δέκατο του 

δωδεκαπλασίου του µισθώµατος που θα έχει διαµορφωθεί κατά τη δηµοπρασία.                                                                                                                                                   

δ)  Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής του τελευταίου 

πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και να 

καταθέσει στην Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ:  

i. δηµοτική ενηµερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ήµο 

Ηρακλείου οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία,  
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ii. φορολογική ενηµερότητα  στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ηµόσιο 

οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία 

iii. να προσκοµίζει  το Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους και να συνυπογράψει 

το πρακτικό της δηµοπρασίας καθώς και µετά την οριστική  κατακύρωση στον 

τελευταίο πλειοδότη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας  το σχετικό 

µισθωτήριο έγγραφο και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε 

τον µισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της 

συµβάσεως µισθώσεως, συµπεριλαµβανοµένου του όρου της έγκαιρης 

καταβολής ολοκλήρου του µισθώµατος   

iv. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή δηµοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής στην οποία πρέπει να 

παρουσιάσει την  για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το 

γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.  

v. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή 

µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

vi. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού και στον 

πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος εφόσον πρόκειται περί 

προφορικών προσφορών, υπογράφεται και από τους πλειοδότες.  

vii. Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως,  της συµµετοχής πλειοδότου ή της 

νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού,  επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων 

ενώπιων της επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτου.  Οι εν λόγω 

ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, 

εγγράφως και κατά την διάρκεια τούτου, η εντός 24 ωρών από την λήξη της 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

viii. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται 

τους  όρους της προκήρυξης   

Αν ο  µισθωτής  παραµένει  στο κατάστηµα  για διάφορους λόγους υποχρεούται  να 

αντικαθιστά την εγγυητική αυτή κάθε  τρία (3) χρόνια µε άλλη   και ποσού ίσου µε το 

εν δέκατο του δωδεκαπλασίου του τρέχοντος µισθώµατος, κατά την ηµεροµηνία 

αντικατάστασης. Ηµεροµηνία έναρξης της παραπάνω τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία  

έναρξης  µίσθωσης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - ∆ηµοσίευση της διακήρυξης.  

Η παρούσα διακήρυξη δηµοπρασίας και συγγραφή των όρων συµµετοχής σε 

αυτήν και των σχετικών µε αυτήν υποχρεώσεων θα δηµοσιευτεί στον  τύπο σε 
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συνοπτική προκήρυξη µε τα παρακάτω στοιχεία: Η δηµοπρασία θα γίνει  στις 12:30  

(ώρα προσέλευσης 12:00 – 12:30), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου 

Σταδίου, Θύρα 1 Κτίριο ∆ιοίκησης, παρουσία της  επιτροπής δηµοπρασιών Α.Α.Η Α.Ε 

Ο.Τ.Α. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3. - Όριο πρώτης προσφοράς.  

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσόν 

των  2.000,00 €.  

Η δηµοπρασία θα γίνει  στις 12:30  (ώρα προσέλευσης 12:00 – 12:30) η ώρα την 

∆ευτέρα 23 Αυγούστου 2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου Σταδίου, 

Θύρα 1 Κτίριο ∆ιοίκησης, παρουσία της  επιτροπής δηµοπρασιών Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4. – Κατακύρωση - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας – Επανάληψη δηµοπρασίας 

 

Η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, συντάσσει πρακτικό, το οποίο µαζί µε τον 

πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, υποβάλλεται προς έγκριση (αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας ή επανάληψη αυτής) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» και των ελεγκτικών µηχανισµών που 

εποπτεύουν τις δηµοτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, το οποίο αποφασίζει περί 

κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, 

εκτός εάν για ειδικούς λόγους (αιτιολογηµένα) επιβάλλεται η αναβολή λήψεως 

απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα.  

 Σε περίπτωση µη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα 

αποζηµίωσης. 

Εάν εκτιµηθεί από τον ∆ιοικητικό συµβούλιο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι ασύµφορο ή ενας 

ή κανείς πλειοδότης  (δεν)  προσήλθε κατά τον διαγωνισµό, ο διαγωνισµός 

επαναλαµβάνεται µε νέα απόφαση και όρους που θα αποφασίσει το ∆.Σ. της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ, σύµφωνα µε τον νόµο. 

Για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισµού, απαιτείται η δηµοσίευση σε 

εφηµερίδα της νέας διακήρυξης, δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την 

ηµεροµηνία του νέου διαγωνισµού.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Υπογραφή της σύµβασης 

Η  σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 

από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, 
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εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει µε αποδεικτικό 

παραλαβής, της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβούλιο της Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Τ.Α για την 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατός της 

σ’ αυτόν, να προσέλθει στην Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α µαζί µε τον εγγυητή του, ο οποίος θα 

πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, για την υπογραφή της µισθωτικής συµβάσεως. 

Από της λήξεως  της παραπάνω προθεσµίας  η σύµβαση θεωρείται οριστικά 

καταρτισθείσα.  

Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή που θα 

έχει καταθέσει θα παραµείνει υπέρ της Α.Α.Η Α.Ε ΟΤ.Α λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα 

γίνει και αναπλειστηριασµός σε βάρος του ευθυνόµενου  και του εγγυητού του για την 

επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ του µισθώµατος που θα έχει 

επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστη-

ριασµό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6. - ∆ιάρκεια της µισθώσεως.  

Η µίσθωση θα αρχίζει την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και 

θα ισχύει για  τρία  (3) έτη. Με τη λήξη της παραπάνω µίσθωσης ο µισθωτής 

υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7. - Τόπος και χρόνος καταβολής του µισθώµατος.  

Με την υπογραφή της σύµβασης θα καταβληθούν  εκτός του πρώτου µισθώµατος  και 

άλλα δύο µισθώµατα ως εγγύηση. Τα υπόλοιπα µισθώµατα θα προκαταβάλλονται την 

πρώτη µέρα  κάθε µήνα χωρίς καµία ειδοποίηση. Σε περίπτωση  καθυστέρησης της 

καταβολής του µισθώµατος  θα καταβάλλονται και οι νόµιµες προσαυξήσεις. Τον 

µισθωτή βαρύνουν ολόκληρο το χαρτόσηµο και ΟΓΑ που θα καταβάλλονται µαζί µε το 

µίσθωµα. 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη κάθε  µισθωτικού έτους  να καταβάλλει το 

µηνιαίο µίσθωµα  αναπροσαρµοσµένο χωρίς την έγγραφη όχληση του εκµισθωτή. Η 

αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον νόµο. Σε 

περίπτωση αναπροσαρµογής βάσει τιµαρίθµου, το ποσοστό αύξησης  θα είναι η µέση 

αύξηση του τιµαρίθµου κόστους ζωής  συν 2 ποσοστιαίες µονάδες (όχι το 75 %  του 

ποσοστού αυτού).  Η καθυστέρηση καταβολής και ενός µόνο µισθώµατος συνεπάγεται 

την κήρυξη του µισθωτή ως εκπτώτου µε όλες τις  λόγω αυτού του γεγονότος συνέπειες 

σε βάρος του σύµφωνα µε τα ειδικότερα στο άρθρο 15 οριζόµενα.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείωση του µισθώµατος  

Μείωση  του µισθώµατος δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα. 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ή 

νοµικά ελαττώµατα  του ακινήτου θεωρούµενης γνωστής στον µισθωτή τόσο της 

πραγµατικής όσο και της νοµικής καταστάσεως του ακινήτου.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10.-Προστασία  του  εκµισθουµένου  ακινήτου. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά  

να διατηρεί το µίσθιο  σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής είναι επίσης υποχρεωµένος  σε  τέτοιες περιπτώσεις  να ενηµερώσει 

σχετικώς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εγγράφως διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 .-Χρήση του  εκµισθουµένου  ακινήτου. 

Το  εκµισθούµενο  ακίνητο επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί  από το µισθωτή 

σύµφωνα µε τον προορισµό του  και µόνο, δηλαδή ως κυλικείο  και ο οποίος  θα  

πρέπει   να µπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις  προϋποθέσεις ) σύµφωνα µε το νόµο. 

Κάθε άλλη χρήση µη σύµφωνη µε αυτόν τον προορισµό του  απαγορεύεται. Επίσης ο 

µισθωτής  υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονοµικούς κανόνες και γενικά  να 

τηρείται άκρα καθαριότητα µέσα στο κτίριο αλλά και στο γύρω χώρο που θα 

χρησιµοποιείται.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12.- Συντήρηση του  εκµισθουµένου ακινήτου 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο στην κατάσταση στην 

οποία τώρα βρίσκεται χωρίς να έχει δικαίωµα να κάµει καµία µεταβολή της 

κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκµισθωτή. Για κάθε αναγκαία και 

απαραίτητη µεταβολή της κατάστασης του µισθίου, ο µισθωτής πρέπει προηγουµένως 

να ζητήσει και να λάβει έγγραφη άδεια από την ∆/νση Τεχνικών ΄Έργων της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ, οι δε σχετικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν µε την επίβλεψη της παραπάνω 

∆/νσης  η οποία  θα έχει το δικαίωµα να εµποδίσει κάθε επιβλαβή για το µίσθιο ή 

κακότεχνη εργασία. Στην περίπτωση κατά την οποία  ο µισθωτής κάνει τέτοιες εργασίες 

χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια ,αυτό συνιστά λόγο έξωσής του. 
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Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν  θα βαρύνουν το µισθωτή κα θα παραµείνουν 

σε όφελος του µισθίου µετά τη λήξη της µίσθωσης  χωρίς ο µισθωτής να έχει δικαίωµα 

να ζητήσει αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής  υποχρεούται να εξοπλίσει, να επιπλώσει και να προπαρασκευάσει το 

ακίνητο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηριστεί  αυτό από την αρµόδια 

Αγορανοµική Επιτροπή   ως κέντρο όχι ανώτερο της  Α΄ Κατηγορίας και να ενεργήσει 

όλη τη διαδικασία που απαιτείται νόµιµα για την κατάταξη αυτή. 

Επίσης η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  δεν ευθύνεται  έναντι του µισθωτή  για την πραγµατική 

κατάσταση που βρίσκεται  το µίσθιο και για την οποία ο µισθωτής έχει λάβει γνώση 

του ακινήτου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13. - Απαγορεύσεις.  

Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και υπεκµίσθωση ή για 

οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του  εκµισθουµένου   ακινήτου  από το 

µισθωτή σε  άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο απαγορεύεται.  Απαγορεύεται επίσης η 

πρόσληψη συνεταίρου για τη χρήση και εκµετάλλευση αυτού  του  ακινήτου. 

Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση του εκµισθουµένου ακινήτου για την 

πραγµατοποίηση σε αυτό οποιουδήποτε είδους οικοδοµικών εργασιών γιατί 

διαφορετικά ευθύνεται για αποζηµίωση και όταν επαναληφθεί η παράβαση θα 

ακολουθήσει η διαδικασία της έξωσης και η λύση της σύµβασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14.- Επισκέψεις του εκµισθωτή στο µίσθιο. 

Εκπρόσωπος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται σε κατάλληλες µέρες και ώρες να 

επισκέπτεται  και να επιθεωρεί λεπτοµερώς το µίσθιο: 

α) ανά τρίµηνο, συνοδευόµενος από  µηχανικό ή εµπειροτέχνη για να 

εξακριβώσει τυχόν φθορές ή µεταβολές του,  

β) δύο φορές τη βδοµάδα κατά το τελευταίο τετράµηνο της µίσθωσης µαζί µε 

υποψήφιους µισθωτές και 

γ) καθ’ όλη τη διάρκεια  της µίσθωσης µαζί µε υποψήφιους αγοραστές. Οι ηµέρες 

και οι ώρες επίσκεψης ορίζονται µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων και σε 

περίπτωση άρνησης του µισθωτή θα ακολουθήσει  εξώδικο κοινοποιούµενο προ 24 

ωρών. Τέλος ο µισθωτής υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση κάθε εργασίας 

απαραίτητης για την επισκευή του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το µίσθιο. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  15 - Έκπτωση του µισθωτή  

 Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου αυτής της σύµβασης αποτελεί 

λόγο έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του εκµισθωτή  κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας 

της εγγυήσεως και την αποβολή του από το  εκµισθούµενο ακίνητο  χωρίς δικαστική 

παρέµβαση και  τη διενέργεια αναπλειστηριασµού  σε βάρος του ευθυνόµενου για την 

επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει, µεταξύ του τρέχοντος µισθώµατος και 

εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασµό. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  16. - Λήξη της µίσθωσης.  

Κατά τη λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής  είναι υποχρεωµένος  να αποδώσει το 

εκµισθούµενο ακίνητο τουλάχιστο  στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε 

υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η παράδοση του  εν λόγω ακινήτου  θα θεωρείται ότι έγινε µετά την 

υπογραφή του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

Ο µισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει το εκµισθούµενο  ακίνητο να αποκαταστήσει 

µε έξοδά του τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις 

οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ΄αυτόν για αποκατάσταση η ∆/νση Τεχνικών 

Έργων του ∆ήµου . Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ θα παραλάβει το εν λόγω ακίνητο µετά από την 

αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών. 

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω φθορών θα θεωρείται ότι ο 

µισθωτής κατέχει  το εκµισθούµενο ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες που θα 

προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε ζηµιά του εκµισθωτή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17.- Μονοµερής λύση της σύµβασης     

Η Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως σε 

περίπτωση ιδιοχρήσεως µε έγγραφη καταγγελία που πρέπει να επιδοθεί στον µισθωτή 

δύο τουλάχιστον µήνες πριν. Ο ανάδοχος ουδεµία αποζηµίωση µπορεί να αξιώσει. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 - ∆ιάφορες υποχρεώσεις του µισθωτή.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας στον τύπο, το 

χαρτόσηµο, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού καθώς  και κάθε άλλος 

δηµόσιος  ή δηµοτικός φόρος, τέλος, ή δικαίωµα  βαρύνουν τον µισθωτή. Επίσης ο 

µισθωτής υποχρεούται  εντός 15 ηµερών από την έναρξη της µίσθωσης να υπογράψει 

σύµβαση  παροχής ρεύµατος µε τη ∆ΕΗ στο όνοµά του ή να εγκαταστήσει ανάλογο 

µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση   κωλύµατος  – λόγω τεχνικών δυσκολιών 

-για το παραπάνω, ο µισθωτής υποχρεούται  να καταβάλει µηνιαία το ποσό που 
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αναλογεί στην κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας  σε άµεση συµφωνία µε τον 

εκµισθωτή. Ο  εκµισθωτής  δικαιούται να διακόψει µονοµερώς κάθε παροχή κοινής 

ωφέλειας που είναι στο όνοµά του  εάν  καθυστερεί  η πληρωµή της από το µισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Ειδικοί όροι. 

1.  Σκοπός της λειτουργίας των κυλικείων  από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι να 

δηµιουργηθεί ένας ευχάριστος χώρος διαµονής  για τους αθλούµενους και 

συµµετέχοντες σε αθλητικά ή άλλες δραστηριότητες. 

2.  Ο µισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα µέσα στο 

κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιεί. 

3.  Ο µισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να εξοπλίσει, να επιπλώσει και να 

προπαρασκευάσει το µίσθιο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους 

επισκέπτες αθλούµενους  του Παγκρητίου Σταδίου καθηµερινά καλύπτοντας τις  

αθλητικές ή καλλιτεχνικές διοργανώσεις οπότε και χρησιµοποιούνται στις 

εκδηλώσεις αυτές  τα κυλικεία εντός των κερκίδων. 

4. Στο/α κυλικείο/α δεν θα είναι δυνατόν  να παρασκευάζεται ζεστό φαγητό µπορεί 

όµως να  χρησιµοποιείται ως χώρος όπου θα ζεσταίνεται φαγητό, και µπορεί να  

διαθέτει κρύο πιάτο ή κρύο φαγητό. 

5. Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται σε κυλικείο, 

συµπεριλαµβάνουν, νερό, ισοτονικά, αναψυκτικά, αναψυκτικά, είδη 

τυποποιηµένων snacks, ζεστός και κρύος καφές, χυµοί φρούτων. 

6. Το κυλικείο της θύρας 1 θα πρέπει να εργάζεται κατά τις ώρες λειτουργίας του 

Παγκρητίου. Όπως αυτές ισχύουν (06:00 π.µ – 12:00 µ.µ) κατά την υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης ή όπως αυτές θα τροποποιούνται από το ∆.Σ ανάλογα των 

αναγκών που προκύπτουν. Εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του 

Παγκρητίου Σταδίου, το κυλικείο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που 

προκύπτουν από διοργανώνεις φορέων ή του ∆ήµου Ηρακλείου κατά τα Σάββατο 

ή Κυριακή όταν του ζητηθεί.  Το κυλικείο της θύρας 1 και των VIP , θα 

λειτουργεί όποτε είναι απαραίτητο σε αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις.  

7. Απαγορεύεται το κάπνισµα τόσο στο κυλικείο όσο και σε κάθε χώρο που θα 

χρησιµοποιείται από τον µισθωτή του κυλικείο (βοηθητικό ή άλλο χώρο) εκτός 

των υπαίθριων χώρων και στους εξωτερικούς χώρους  που θα έχουν  σηµανθεί 

γι αυτό τον λόγο. 

8. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών και ειδών καπνού από τα 

κυλικεία. 
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9. Γα τις καθηµερινές λειτουργικές ανάγκες των αθλητικών χώρων του ∆ηµοτικού 

γυµναστηρίου (θύρα 9) και δηµοτικού κολυµβητηρίου θύρα 11 -12) η Α.Α.Η 

Α.Ε Ο.Τ.Α έχει δικαίωµα εγκατάστασης αυτόµατων πωλητών υγρών και 

ελαφρών  snack, εντός στους χώρους του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου και 

Κολυµβητηρίου των οποίων έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης. 

10.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ: Τα είδη που θα προσφέρονται 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ποιοτική ασυνέπεια  που διαπιστώνεται 

πρώτη φορά θα επισηµαίνεται εγγράφως στον ανάδοχο. Σε περίπτωση 

επανάληψης θα ακολουθεί καταγγελία της σύµβασης. 

11. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι φιλοξενούµενοι Αθλητικοί Σύλλογοι στο χώρο του 

Παγκρητίου Σταδίου, έχουν δικαίωµα κατανάλωσης υλικών, όπως 

αναψυκτικών, νερού κ.λ.π. σε περίπτωση που αυτά προέρχονται από χορηγικά 

πακέτα, των ίδιων των συλλόγων.  

  

Για την  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος   

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ   ∆ΡΟΣΙΤΗΣ  

 

 


