
 

 

 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019 

Αρ. Πρωτ. 2197 

 

ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΘΧΗ ΥΧΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟΤ/ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Σν Ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΡΓΤΡΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΥΟΛΗ 
ΠΔΣΩΝ» έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηεο 6/19-12-2018 Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο   

Π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 

πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ  
κίζζσζε ρώξνπ, επηθαλείαο 50 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος 
Ιδπύμαηορ ζηιρ πέηζερ (ζην ηζόγεην ηνπ Κηεξίνπ Α),  δηακνξθσκέλνπ γηα  λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία αλαςπθηεξίνπ-θπιηθείνπ,   πξνο εμππεξέηεζε ησλ 
ζπλέδξσλ, ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πάζεο θύζεσο επηζθεπηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Ιδξύκαηνο. 

1. Σν Ίδξπκα ζα ζπλάςεη κε ηνλ πιεηνδόηε ύκβαζε κίζζσζεο γηα ρξνληθή 
δηάξθεηα 1 έηνπο αξρόκελε από 1 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ιήγνπζα ηελ 31ε 
Ιαλνπαξίνπ 2020. Ο ρώξνο εθκηζζώλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 
ζήκεξα (σο έρεη) θαη νη ελδηαθεξόκελνη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζνπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο,  δύλαληαη  κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Ίδξπκα (αξκόδηνο πξνο ηνύην 
ππάιιεινο ν θ. Νεθηάξηνο γόληδνο ηει. 6983425401) ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο,  
λα επηζθεθζνύλ ην αθίλεην, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 
θαηάζηαζε. ε θάζε πεξίπησζε,  νη ζπκκεηέρνληεο,  κε κόλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 
δηαγσληζκό,  απνδέρνληαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηνύην θαη δελ δηαηεξνύλ 
θακία απνιύησο επηθύιαμε. 

2. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
Πξνθήξπμεο ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξύκαηνο ζηελ Αζήλα (νδόο Αθαδεκίαο αξ. 39,   5νο 
όξνθνο) ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο ζηηο πέηζεο κέρξη ηηο 24 Ιανοςαπίος 
2019 ημέπα Πέμπηη και ώπα  14:00. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη θαη 
ηαρπδξνκηθά ζηελ σο άλσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε (Αθαδεκίαο αξ. 39 Αζήλα ΣΚ 
10672),   θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε 
όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην Ίδξπκα  κέρξη ηελ σο άλσ νξηδόκελε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Πποζθοπέρ  πος ςποβάλλονηαι 
ή πεπιέπσονηαι ζηο Ίδπςμα  με οποιονδήποηε ηπόπο, εκππόθεζμα, 
επιζηπέθονηαι συπίρ να αποζθπαγιζθούν.  

3.  Ο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 25 Ιανοςαπίος 2019 
ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 14.00. 

4. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ εγκαίπυρ  ήηνη κέρξη 18 Ιανοςαπίος 2019 
ημέπα Παπαζκεςή από  ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ, 
ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό  απηέο παπέσονηαι ηο απγόηεπο ηπειρ  (3) ημέπερ ππιν 
από ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ πος έσει οπιζηεί για ηην ςποβολή ηυν 



 

 

πποζθοπών. Σν αίηεκα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ  ππνβάιιεηαη 
εγγξάθσο θαη απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία ζηνλ ηει. αξηζκό   210-3607964 ή κε  
e- mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@akss.gr   

 5. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζώο θαη όια 
ηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο θαη ε αιιεινγξαθία πνπ ηπρόλ απαηηεζεί ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε 
ηεο Υάγεο ηεο 5-10-1961, πνπ θπξώζεθε κε ηνλ Ν. 1497/1984 (apostille).  
 6.  Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 
ή ελώζεηο ησλ σο άλσ πξνζώπσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλώλ 
ζπκπξάμεσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.  Η Έλσζε ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη είηε από θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε, είηε από 
θνηλό εθπξόζσπό ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Σν 
ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο ηεο έλσζεο θαη ην πξναλαθεξόκελν ζπκβνιαηνγξαθηθό 
πιεξεμνύζην ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά. ην ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο  πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ  θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κεηαμύ 
ηνπο), θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο απηήο.  Όια ηα κέιε ηεο Έλσζεο επζύλνληαη έλαληη 
ηνπ Ιδξύκαηνο  αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 
ζύκβαζεο, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  
 
Αποκλείονηαι από ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηον διαγυνιζμό οικονομικοί θοπείρ 
πος έσοςν ζςνάτει οποηεδήποηε καηά ηο παπελθόν με ηο Ίδπςμα ζύμβαζη 
μίζθυζηρ ακινήηος ή οποιαδήποηε άλλη ζύμβαζη,  και δεν ςπήπξαν ζςνεπείρ 
ζηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ (οικονομικέρ κλπ).   
 

7. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σα ππνβαιιόκελα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξέπεη 
λα ππνβάιινληαη θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.   Όζνλ αθνξά 
ηα ππνβαιιόκελα ζηνλ δηαγσληζκό έγγξαθα,  ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
παξ. 2 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α’ 74), όπσο ηζρύεη. Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη 
ζαθήο, νξηζκέλε θαη   ππνγεγξακκέλε από ηνλ ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε 
λνκηθνύ πξνζώπνπ από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ.   

         8. Η πξνζθνξά ηζρύεη θαη δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα ηξεηο (3) κήλεο από 
ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο 
κηθξόηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 
ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, εθόζνλ δεηεζεί 
από ην Ίδξπκα. 

9.  Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

α) Η ιέμε Πξνζθνξά 
β) Η εκεξνκελία, ν αξηζκόο πξση. θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο. 
γ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 
δ) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο  
10. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα, 

ηο οποίο δεν μποπεί να είναι σαμηλόηεπο ηυν ηπιών σιλιάδυν πενηακοζίυν 
(3.500) εςπώ. 

Μηζζσηήο ζα αλαδεηρζεί απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν κίζζσκα. ε 
πεξίπησζε ππνβνιήο ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ην Ίδξπκα ζα θαιέζεη ηνπο πιεηνδόηεο 
ζε πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζε σο πξνο ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο.    



 

 

 

 
Σν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ήηνη ζηηο  1  

Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζα επηβαξύλεηαη κε ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ επί 

ραξηνζήκνπ ζε πνζνζηό 3,6% 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλεο λα πξνβεί ζε όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε όισλ  ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία αδεηώλ από ηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο ππεξεζίεο,  θαη ππνρξενύηαη λα 

ηεξεί όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από απνξξένπλ από ηελ θείκελεο δηαηάμεηο 

(αγνξαλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θ.ιπ.) γηα ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζην 

κίζζην. Σν Ίδξπκα   νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηελ  έθδνζε ή κε ησλ σο άλσ αδεηώλ.    

O κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ 

αζθαιείαο ηνπ Ιδξύκαηνο, ππεύζπλνπ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπ νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:    

- Ππξόζβεζε  

1. Πηζηή εθαξκνγή ηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο. πληήξεζε Ππξνζβεζηηθώλ θσιεώλ.  

2. Σνπνζέηεζε ππξνζβεζηήξσλ ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ύςνο.  
 

 

1. Ηιεθηξνινγηθόο έιεγρνο. Η εγθαηάζηαζε ρξίδεη άκεζνπ ειεθηξνινγηθνύ ειέγρνπ 
από ειεθηξνιόγν , θάηνρν άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο.  

2. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ ξειέ δηαθπγήο ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε  

3. Καηαλνκή θάζεσλ από αδεηνύρν Ηιεθηξνιόγν θαη κέηξεζε γεώηξεζεο  

4. Δπηζθεπή θσηηζκνύ αζθαιείαο  

5. Καηάξγεζε πξηδώλ θαη δηαθνπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ύςνο κηθξόηεξν ησλ 45cm 
από ην δάπεδν  

6. Καηάξγεζε πνιύπξηδσλ ηα νπνία δέρνληαη θνξηία από ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 
παξαγσγήο γεπκάησλ. Αληηθαηάζηαζε απηώλ κε αλεμάξηεηεο ειεθηξνινγηθέο 
γξακκέο θαηάιιειεο δηαηνκήο  
 

Παξαηεξήζεηο Τγεηνλνκηθνύ ραξαθηήξα.  

1. Δθαξκνγή απαηηήζεσλ Τγεηνλνκηθνύ. Σνπνζέηεζε ζηαζεξήο ζίηαο ζηα 
αλνίγκαηα ηνπ ρώξνπ.  



ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή επηβνιήο θπξώζεσλ από 

ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο, ην Ίδξπκα κπνξεί λα ιύζεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε 

θεξύζζνληαο ζπγρξόλσο  έθπησην ηνλ κηζζσηή. 

Σν Ίδξπκα δελ ππνρξενύηαη λα πξνβεί, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζε 

νπνηαδήπνηε δαπάλε, αθόκα θαη αλ απηή είλαη αλαγθαία γηα ην κίζζην, νύηε επζύλεηαη 

γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε απηνύ απέλαληη ζηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο 

δελ ζα κπνξεί γηα ηνλ ιόγν απηό λα δεηήζεη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή λα θαηαγγείιεη 

ηελ κίζζσζε. 



 

 

Όζν δηαξθεί ε κίζζσζε ην Ίδξπκα δελ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη θακία 

επηζθεπή, επηδηόξζσζε θ.ιπ. ζην κίζζην. Αληίζεηα ν κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα 

θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ησλ, ηελ επηδηόξζσζε θαη επηζθεπή θάζε βιάβεο ή 

θζνξάο, από νπνηαδήπνηε αηηία, αθόκε θαη ιόγσ ηπραίσλ γεγνλόησλ κε ηελ 

ππόδεημε θαη έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ιδξύκαηνο, κε δηθά ηνπ έμνδα 

θαη ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο. 

Ο κηζζσηήο δύλαηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηνλ εμσηεξηθό ρώξν πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο κπξνζηά από ην κίζζην  γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη νκπξειώλ ησλ νπνίσλ ηελ ρξήζε δύλαληαη λα 

έρνπλ νπνηεδήπνηε νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα-ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλνληαη 

ζην Ίδξπκα. Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη νη νκπξέιεο  πνπ ζα ηνπνζεηήζεη πξέπεη λα  

ζπλάδνπλ κε ηελ  αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ θαη ν σο άλσ εμνπιηζκόο θαη  ε ηειηθή 

δηακόξθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ  πξέπεη ζα ηύρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Βειηίσζε ή επηδηόξζσζε ηνπ εθκηζζσκέλνπ ρώξνπ ε 

νπνία ζα γίλεη από ηνλ κηζζσηή, ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, παξακέλεη ζηελ 

θπξηόηεηα ηνπ Ιδξύκαηνο θαη επ' σθειεία ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιύζε ή ιήμε ηεο. Ο 

κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη θακία απνδεκίσζε γη' απηό. 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη λα 

αληηθαζηζηά ακέζσο ηα θαηαζηξεθόκελα εμαξηήκαηα (ειεθηξ. ιακπηήξεο, ηδάκηα, 

θξνπλνύο θιπ) θαη πάλησο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα θζνξέο ή βιάβεο, ηηο 

νπνίεο ζα πξνμελήζεη ζην κίζζην (ν ίδηνο ή ππάιιεινο/ζπλεξγάηεο ηνπ, ή ππ’ απηνύ 

πξνζηεζείο, ή ηξίηνο) θαη ηηο νπνίεο ππνρξενύηαη λα επαλνξζώζεη κε δαπάλεο ηνπ, 

εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο εκθάληζήο ηνπο, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα ή αμίσζε 

θαηά ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ηελ πιεξσκή ή ηελ απόδνζε ζε απηόλ ησλ πνζώλ πνπ 

πιήξσζε.  

 Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ κηζζσηή ε θαλεξή ή ζησπεξή, νιηθή ή κεξηθή 

ππεθκίζζσζε θαζώο θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

κηζζίνπ ζε ηξίην, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. 

Σν ειεθηξηθό ξεύκα θαη λεξό πνπ ζα θαηαλαιώλεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κηζζίνπ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαβάιεη ην ραξηόζεκν θαη θάζε ηέινο ή θόξν δεκόζην ή δεκνηηθό θ.ιπ. ζε ζρέζε 

κε ην κίζζην. Γηα ην ειεθηξηθό ξεύκα θαη λεξό ζα εγθαηαζηαζνύλ ελδηάκεζνη κεηξεηέο 

θαη ν αλάδνρνο ζα πιεξώλεη ηηο ελδείμεηο ζην κέζν όξν ησλ ηηκώλ πνπ ζα 

αλαγξάθνληαη ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΗ ή ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο, όηαλ νη 

ινγαξηαζκνί έρνπλ θιηκαθσηή ρξέσζε αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ην Ίδξπκα γηα θάζε ζπκβάλ 

πνπ πηζαλόλ λα παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εθκηζζσηή. 

Ο κηζζσηήο από ηελ θαηαθύξσζε σλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

εθεμήο δελ ζα δηθαηνύηαη ζε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ αλσηέξαο βίαο. Αθόκα ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζε 

θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο αθόκα θαη αλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 



 

 

Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ή 

ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη πνηληθή 

ξήηξα κέρξη 2% επί ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο, θαη ζε ππνηξνπή κέρξη 5% επί ηνπ 

εηήζηνπ κηζζώκαηνο. Η πνηληθή ξήηξα ζα επηβάιιεηαη ζηνλ κηζζσηή κε απόθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ιδξύκαηνο  κεηά από πξνεγνύκελε θιήζε ηνπ γηα 

εμεγήζεηο. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ιδξύκαηνο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί 

λα ιύζεη ηελ ζύκβαζε θαη λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην από ηα δηθαηώκαηα πνπ 

απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο - ζύκβαζεο. Δάλ, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ - 

επηζεώξεζεο από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηνπο όξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνθήξπμε - ζύκβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο,  θαηαξράο ζα 

πξνβεί ζε έγγξαθεο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο. ε πεξίπησζε κεηά ηελ πάξνδν 

εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 15 εκεξώλ, 

δηαπίζησζεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ κηζζσηή ζηηο παξαπάλσ ζπζηάζεηο θαη 

ππνδείμεηο, ζα εθαξκόδεηαη ην άξζξν ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο πεξί παξάβαζεο ησλ 

όξσλ ηεο θαη  θαηαβνιήο πνηληθήο ξήηξαο. 

Ο κηζζσηήο απαγνξεύεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ νξγάλσζε δηαθόξσλ 

εθδειώζεσλ εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ Κπιηθείνπ ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε έγθξηζε θαη άδεηα ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Ο κηζζσηήο επίζεο ππνρξενύηαη: 

Να δηαηεξεί κε δηθή ηνπ δαπάλε απόιπηα θαζαξνύο θαη εππξεπείο ηνπο 

ρώξνπο ηνπ Κπιηθείνπ αιιά θαη ηνπο γύξσ ρώξνπο, ε θαζαξηόηεηα ησλ νπνίσλ 

εμαξηάηαη από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Κπιηθείνπ, θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνθνκηδή 

ησλ ζθνππηδηώλ από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηόηεηα ησλ 

πσινπκέλσλ εηδώλ θαη λα ηεξεί απζηεξή θαζαξηόηεηα ηόζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηα 

ζθεύε, έπηπια θαη κεραλήκαηα όζν θαη ζε νιόθιεξν ην ρώξν, εληόο θαη εθηόο ηνπ 

κηζζίνπ.  

Να ηεξεί κε αθξίβεηα όιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κπιηθείνπ 

πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ή 

εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη λα είλαη ππεύζπλνο έλαληη θάζε 

Αξρήο θαη έλαληη ησλ θαηαλαισηώλ.  

  Να πξνζιάβεη ην απαηηνύκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ην νπνίν ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, όζνλ αθνξά όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνθύπηνπλ 

από ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Οη ππάιιεινί ηνπ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο θαη 

επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλέδξνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθό 

ηνπ Ιδξύκαηνο. Σν Ίδξπκα  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ/ζπλεξγάηε ηνπ κηζζσηή εάλ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ  

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ν κηζζσηήο  ππνρξενύηαη λα πξνβεί άκεζα ζηελ 

αληηθαηάζηαζε απηή.  



 

 

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμππεξεηεί ηνπο ζπλέδξνπο θαη όιν ην 

πξνζσπηθό ηνπ Ιδξύκαηνο. Δηδηθόηεξα  ζε πεξηπηώζεηο ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ιδξύκαηνο, πξέπεη ηα κέιε λα εμππεξεηνύληαη ζηα 

γξαθεία ηνπο ή/θαη ζηηο αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, κε εηδηθά ζθεύε  θαη κε ππάιιειν 

ηνπ θπιηθείνπ. 

ησπεξή παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο απαγνξεύεηαη ξεηά. 

11. Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ  ζα γίλεη 
από Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Ιδξύκαηνο. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηελ 
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, ζα απνζθξαγίζεη ηνπο 
θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζα κνλνγξάςεη θαηά θύιιν όια ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηνύο. Αθνινύζσο ε Δπηηξνπή ζε θιεηζηή 
ζπλεδξίαζή ηεο ηελ ίδηα ή άιιε εκέξα ζα πξνβεί ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 
θαη ζα εηζεγεζεί ζρεηηθά πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ιήςε 
ζρεηηθήο απόθαζεο. Η επηηξνπή δύλαηαη λα θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνβνύλ ζε  
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

12. Σν Ίδξπκα ζα καηαηώζεη ππνρξεσηηθά ηνλ δηαγσληζκό εθόζνλ ε 
δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιόγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιόγσ απόξξηςεο 
όισλ ησλ πξνζθνξώλ ή απνθιεηζκνύ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.  Ο δηαγσληζκόο 
κπνξεί επίζεο λα καηαησζεί ιόγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ ή  αλ νη νηθνλνκηθέο ή/ θαη  άιιεο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ  άιιαμαλ νπζησδώο  ή  αλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη 
δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαζώο θαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο 
ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Ιδξύκαηνο ε καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ είλαη πξνο όθειόο ηνπ.   

13. Όιεο νη δαπάλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ 
βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ παξέρεη ζε απηνύο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 
έγεξζεο απαηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο πεξηνξηζκό, ηεο απνδεκίσζεο ή 
απόδνζεο δαπαλώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ή ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
Οκνίσο, θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε ή απόδνζε δαπαλώλ δελ ζα ιεθζεί ππ’ όςε 
θαη θαλέλαο ζπκκεηέρσλ  δελ δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη παξόκνηα αμίσζε, εάλ ην 
Ίδξπκα ηνλ απνξξίςεη, ή εάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνθαζίζεη όηη ε δηαδηθαζία 
ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα καηαησζεί. 

14. Ο κηζζσηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί από ηνλ δηαγσληζκό ππνρξενύηαη εληόο 
οκηώ (8) εκεξώλ από  ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο, λα ππνγξάςεη ηε 
ζύκβαζε κίζζσζεο.   
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