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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ∆- 053/19
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανοιχτός ̟λειοδοτικός διαγωνισµός µε υ̟οβολή σφραγισµένων
̟ροσφορών για την εκµίσθωση χώρων της γραµµής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΑΕ, για
χρονική διάρκεια εννέα (9) ετών, µε δικαίωµα µονοµερούς α̟ό ̟λευράς ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε. ̟αράτασης, για τρία (3) ε̟ι̟λέον έτη κατό̟ιν δια̟ραγµατεύσεως του
µισθώµατος.
2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.1 Η ε̟ιλογή του Αναδόχου (εφεξής και «µισθωτής» ή «µισθώτρια» ή «̟λειοδότης»)
θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους συµµετοχής στον
διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, των Α̟οδεικτικών µέσων και των κριτηρίων
ε̟ιλογής.
2.2

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο συνολικό
̟ροσφερόµενο µίσθωµα για το σύνολο των διατιθέµενων χώρων ό̟ως αναλυτικά
̟εριγράφονται στο άρθρο 4 του ̟αρόντος Τεύχους ∆ιαγωνισµού.
Σηµείωση: Οι συµµετέχοντες θα υ̟οβάλουν οικονοµική ̟ροσφορά για το σύνολο
των υ̟ό µίσθωση χώρων του σχετικού ̟ίνακα στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, . Η τιµή
εκκίνησης ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ̟οσό των δέκα ̟έντε (15,00) ευρώ

3. ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ». Ο τίτλος αυτός ̟ρέ̟ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και
υ̟οφακέλους των ̟ροσφορών, ̟ου θα υ̟οβληθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
συνοδευόµενος α̟ό τον κωδικό αναφοράς Τ∆-053/19.
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4. Οι ̟ρος εκµίσθωση είκοσι (21) χώροι είναι οι κάτωθι:

α/
α

ΣΤΑΘΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΗΣ 1

Θέσεις

Ε̟ιφάνεια
m2

1

ΚΗΦΙΣΙΑ

1

15

2

ΜΑΡΟΥΣΙ

1

40

1

22

3

ΕΙΡΗΝΗ

1

20

4

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1

22

1

15

Παρατηρήσεις
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
του σταθµού
Είναι κάτω α̟ό
την γέφυρα του
σταθµού
Είναι κάτω α̟ό
την γέφυρα του
σταθµού
Είναι σε
στεγασµένο
χώρο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο

Ε̟ιφάνεια
m2

ΦΕΚ
(Οικ.Άδεια)
660/27.06.2003

561/06.06.2003

270/24.03.2003

364/17.04.2003

5

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

1

Είναι εκδοτήριο

20

806/19.09.2002

6

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

1

17

364/17.04.2003

7

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

1

16

8

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

1

20

Είναι εκδοτήριο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
Είναι στην
̟λατεία

9

ΑΤΤΙΚΗ

1

Είναι εκδοτήριο

58

10

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

1

11

ΘΗΣΕΙΟ

1

17

1

8

12

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

1

10

13

ΤΑΥΡΟΣ

1

22

14

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1

16

15

ΜΟΣΧΑΤΟ

1
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364/17.04.2003
364/17.04.2003

Είναι εκδοτήριο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
Είναι σε
στεγασµένο
χώρο
Είναι σε
στεγασµένο
χώρο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο

20

Είναι εκδοτήριο

8

Ο σταθµός
είναι
διατηρητέος
679/03.08.2004

806/19.09.2002

12/19.01.2004
806/19.09.2002
806/19.09.2002

16

17

ΦΑΛΗΡΟ

1

25

1

10

Είναι σε
στεγασµένο
χώρο
Είναι σε
υ̟αίθριο χώρο
Είναι σε
στεγασµένο
χώρο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1

22

ΣΥΝΟΛΟ

21

300

876/13.08.2003

Ο σταθµός
είναι
διατηρητέος
123

Οι κατόψεις των ̟ρος µίσθωση χώρων είναι διαθέσιµες στους ενδιαφερόµενους κατό̟ιν
τηλεφωνικής ε̟ικοινωνίας µε τη κα Τραυλού Βασιλική στο τηλ. 2144141280.
Οι ακριβείς θέσεις των µικρών καταστηµάτων (kiosks), καθώς και οι ακριβείς ε̟ιφάνειες
τους θα οριστικο̟οιηθούν µετά την κατασκευή τους και την το̟οθέτηση τους σε κάθε
σταθµό.
Το µηνιαίο µίσθωµα του ̟ρώτου έτους ̟εριγράφεται στο Έντυ̟ο Οικονοµικής
Προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Σηµειώνεται ότι ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δύναται να χρησιµο̟οιεί τους οι
κοινόχρηστους χώρους υγιεινής (W.C.) των σταθµών κατά την ώρα λειτουργίας τους.
5. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός, για τα ̟εριγραφόµενα ακίνητα θα γίνει στις 03 Μαΐου 2019 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 (ώρα έναρξης της διαδικασίας α̟οσφράγισης), στο κεντρικό
κτίριο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στην Αθήνα, Αθηνάς 67, 2ος όροφος, αίθουσα Αθηνά.
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό Αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή βάσει των όρων ̟ου
̟εριέχονται στην ̟αρούσα διακήρυξη, και το Ελληνικό ∆ίκαιο καθώς και των
οικονοµικών ̟ροσφορών ̟ου θα υ̟οβληθούν.
6. ΧΡΗΣΕΙΣ
Α̟αγορεύεται η χρήση οιουδή̟οτε εκ των µισθίων ως κέντρα διασκέδασης,
σφαιριστήρια, καταστήµατα ηλεκτρονικών ̟αιχνιδιών, γραφεία τελετών, γραφεία
συνδικαλιστικών οργανώσεων, ̟ολιτικών νεολαίων – κοµµάτων, γραφεία αθλητικών
σωµατείων ή σωµατείων φιλάθλων, καθώς και η χρήση τους ως καταστήµατα ̟ου α̟ό
τη λειτουργία τους ̟ροσβάλλεται η δηµόσια αιδώς, ̟ροκαλούνται ρύ̟οι, θόρυβοι ή
γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών ή οιωνδή̟οτε άλλων υλικών ή/και µέσων ̟ου
δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα του κοινού. Α̟ό
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος δεν ε̟ιτρέ̟ονται όσα εµ̟ορεύονται
τρόφιµα ̟ου ̟αράγουν δυσάρεστες οσµές (ιχθυο̟ωλεία, κρεο̟ωλεία κλ̟), κατά τα
λοι̟ά είναι α̟οδεκτές όλες οι κατά τον Νόµο ε̟ιτρε̟όµενες χρήσεις.
Εάν η ̟ροτεινόµενη εµ̟ορική χρήση είναι ίδια ή καλύ̟τει ουσιαστικά την εµ̟ορική
χρήση άλλου καταστήµατος ̟ου ήδη λειτουργεί εντός του σταθµού ̟ου βρίσκεται ο
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κάθε χώρος του µίσθιου, ό̟ως αυτός ̟ροσδιορίζεται στο άρθρο 4 του ̟αρόντος τεύχους,
αυτή θα εξεταστεί α̟ό τα αρµόδια όργανα ̟ου θα ορίσει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
∆εδοµένου ότι η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (εφεξής και «εκµισθώτρια») ε̟ιδιώκει τη διατήρηση του
̟εριβάλλοντος των Σταθµών της σε υψηλά ε̟ί̟εδα ασφάλειας, καθαριότητας και
ευ̟ρέ̟ειας, ο Μισθωτής υ̟οχρεούται µέσω της εκµετάλλευσης του µισθίου, να συµβάλει
θετικά και διαρκώς ̟ρος το σκο̟ό αυτό, ̟αρέχοντας υ̟ηρεσίες υψηλού ε̟ι̟έδου, ̟ου
αρµόζουν στο γενικότερο ύφος, την αισθητική, τη φιλοσοφία και τους κανονισµούς
λειτουργίας των σταθµών της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
Αλλαγή της συµφωνηµένης χρήσης του µισθίου δεν ε̟ιτρέ̟εται κατά τη διάρκεια της
Σύµβασης, ̟αρά µόνον κατό̟ιν της έγγραφης σύµφωνης γνώµης της Εκµισθώτριας.
7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη. Ε̟ισηµαίνουµε ότι η ̟αρούσα µίσθωση
είναι αστική υ̟αγόµενη στον Αστικό Κώδικα και µη υ̟αγόµενη στις διατάξεις ̟ερί
ε̟αγγελµατικής στέγης και εµ̟ορικών µισθώσεων (Ν. 2741/1999). Είναι δυνατή η α̟ό
̟λευράς ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΑΕ µονοµερής ̟αράταση ισχύος της µισθωτικής σύµβασης µετά
τη λήξη της 9ετούς διάρκειας, για τρία (3) ε̟ι̟λέον έτη, κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης των
µερών για το ύψος του µισθώµατος. Το σχετικό αίτηµα ̟ρέ̟ει να δηλωθεί εγγράφως
α̟ό ̟λευράς της µισθώτριας, τρεις µήνες τουλάχιστον ̟ριν να λήξει η 9ετής µισθωτική
̟ερίοδος και η έγκρισή του υ̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
8. ΠΑΡΟΧΕΣ
8.1. Το µίσθιο διαθέτει ̟αροχή ρεύµατος και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν υ̟έχει υ̟οχρέωση για
̟αροχή µεγαλύτερης ισχύος α̟ό την ήδη εγκατεστηµένη και η κατανάλωση θα µετράται
µε µετρητές ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά.
8.2. Ο Ανάδοχος στους χώρους το̟οθέτησης των µικρών καταστηµάτων (kiosks)
υ̟οχρεούται µε δικές του δα̟άνες να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες συνδέσεις µε το
α̟οχετευτικό δίκτυο εφόσον το α̟αιτεί η χρήση του µισθίου.
8.3. Οι δα̟άνες κατανάλωσης ρεύµατος και ύδατος στα µίσθια θα βαρύνουν το
Μισθωτή, ό̟ως ε̟ίσης τυχόν τέλη (̟.χ. ̟άγια, δηµοτικά, ακίνητης ̟εριουσίας κλ̟.) και
φόροι (̟.χ. δηµοτικός) ̟ου ε̟ιβάλλονται µέσω των συνήθων λογαριασµών ∆ΕΗ και
ΕΥ∆ΑΠ. Οι καταναλώσεις ρεύµατος και ύδατος θα µετρώνται µέσω ενδιάµεσων
µετρητών ̟ου η Εκµισθώτρια θα εγκαταστήσει στο µίσθιο. Η κατανάλωση ρεύµατος θα
τιµολογείται βάσει του τιµολογίου ∆ΕΗ Γ-21, Γενικής Χρήσης µε διµηνιαία ̟ερίοδο
χρέωσης, χρησιµο̟οιώντας κάθε φορά τις τρέχουσες τιµές ανά κιλοβατώρα και για
τυχόν ̟άγια τέλη, δηµοτικά τέλη και φόρους, τέλη ακίνητης ̟εριουσίας κλ̟., ̟λέον
ΦΠΑ. Αντίστοιχα η κατανάλωση ύδατος θα τιµολογείται βάσει του τιµολογίου ΕΥ∆ΑΠ,
τόσο για την κατανάλωση, όσο και για το ̟άγιο τέλος, την α̟οχέτευση και άλλα
̟ρόσθετα κόστη, ̟λέον ΦΠΑ.
8.4. Στα υ̟ό µίσθωση εκδοτήρια η ΣΤΑ.ΣΥ.AE ο µισθωτής θα κατασκευάσει τα
α̟αιτούµενα ανοίγµατα (̟αράθυρα ή/και ̟όρτες) µε υλικά της ε̟ιλογής της ΣΤΑ.ΣΥ.
AE. Ε̟ι̟λέον, ο µισθωτής θα εκτελέσει τις α̟αραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση
ηλεκτρικού ̟ίνακα µε ενδιάµεσο µετρητή κατανάλωσης εντός κάθε χώρου του µισθίου
(άρθρο 4 ̟αρόντος). Στον ̟ίνακα αυτό θα συγκεντρώνονται όλα τα υ̟άρχοντα φορτία
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εντός του υ̟ό µίσθωση χώρου (φωτισµός, ρευµατολή̟τες και κλιµατισµός), καθώς και
µελλοντικά, τα ο̟οία θα εγκατασταθούν α̟ό το Μισθωτή και για τα ο̟οία θα
ενηµερώσει την ΣΤΑ.ΣΥ. AE, ̟ροκειµένου αυτό να ληφθεί υ̟όψη στη διαστασιολόγηση
του ηλεκτρικού ̟ίνακα. Ο µισθωτής θα εγκαταστήσει ε̟ίσης και ενδιάµεσο µετρητή για
την ̟αροχή ύδατος. Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεσθούν µετά την υ̟ογραφή της
Σύµβασης και κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου χάριτος του Άρθρου 20 του ̟αρόντος
τεύχους.
8.5 Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας των µικρών καταστηµάτων (kiosks)
και των εκδοτηρίων, οικοδοµικές , ηλεκτρικές, υδραυλικές, συνδέσεις µε δίκτυα ΟΚΩ
κλ̟. θα βαρύνουν α̟οκλειστικά τον Μισθωτή και θα εκτελεστούν µε ε̟ίβλεψη
̟ροσω̟ικού της ΣΤΑ.ΣΥ. AE. Ε̟ίσης τον Μισθωτή θα βαρύνουν τα κόστη των
εργασιών ̟ου α̟αιτούνται για τις διαρρυθµίσεις- τρο̟ο̟οιήσεις στις υ̟άρχουσες
εγκαταστάσεις (̟χ εκδοτήρια, ̟εριφράξεις κλ̟) ώστε να καταστούν λειτουργικοί οι
χώροι ̟ου α̟αρτίζουν το µίσθιο.
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ̟ροσφορές θα ισχύουν α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και
για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
10.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Οι ενδιαφερόµενοι ̟αραλαµβάνουν τα σχέδια της ∆ιακήρυξης α̟ό την ∆/νση
Προµηθειών & Συµβάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Αθηνάς 67, 4ος Όροφος, γραφείο 11, τηλ.:
214-414-1226 & 214-414-1280 και κατά τις ώρες 08:30 έως 14:30 κάθε εργάσιµης ηµέρας
µέχρι και την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Ε̟ίσης, η διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
www.stasy.gr.
Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτώνται ο̟οιεσδή̟οτε τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές,
βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
10.2 Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν τυχόν α̟ορίες και ερωτήµατα
σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α̟ευθυνόµενοι εγγράφως το αργότερο µέχρι
την Τρίτη 30 Α̟ριλίου 2019 στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση ̟ου αναφέρεται στην
̟αράγραφο 12.1.1 ̟αρακάτω, µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό̟ως
αυτός ̟εριγράφεται στο άρθρο 3 «ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ανωτέρω. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών θα εκδώσει
Ειδικό Τεύχος ∆ιευκρινίσεων το ο̟οίο οφείλουν να ̟ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι
α̟ευθυνόµενοι στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση ̟ου αναφέρεται στην ̟αράγραφο
13.1.1 ̟αρακάτω και α̟ό την ιστοσελίδα της εταιρείας. Στο τεύχος αυτό είναι ε̟ίσης
δυνατόν να ̟εριληφθούν βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις ή τρο̟ο̟οιήσεις όρων των τευχών,
̟ου τυχόν ̟ροκύψει ότι α̟αιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι
να µην αµελήσουν να το ̟ροµηθευτούν.
10.3 Τα ̟εριεχόµενα του Ειδικού Τεύχους ∆ιευκρινίσεων συµ̟ληρώνουν και
ενσωµατώνονται στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού και θεωρούνται ανα̟όσ̟αστο µέρος της
̟αρούσας ∆ιακήρυξης.
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10.4 Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν υ̟όψη τους µόνο τα ̟εριεχόµενα της
̟αρούσας ∆ιακήρυξης, και του τεύχους ∆ιευκρινίσεων ̟ου τυχόν θα εκδοθεί α̟ό την
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ε̟ί των τευχών του διαγωνισµού.

11. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά
ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών,
̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης.
Στον σχετικό Υ̟οφάκελο θα ̟εριλαµβάνεται αναλυτικός ̟ίνακας ̟εριεχοµένων, στον
ο̟οίο θα καταγράφονται όλα τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία κατ’ αντιστοιχία ̟ρος τις
̟αραγράφους της ̟αρούσας.
11.1 Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ̟οσό ίσο µε ̟έντε χιλιάδες Ευρώ
(5.000,00€) για το σύνολο των υ̟ό µίσθωση χώρων.
Η εγγύηση συµµετοχής θα δοθεί µε έναν α̟ό τους ακόλουθους τρό̟ους:
α) µε εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ου θα εκδοθεί ̟ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ µε
α̟οκλειστική δα̟άνη του διαγωνιζόµενου, α̟ό αναγνωρισµένες τρά̟εζες ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ό το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή α̟ό το ΤΣΜΕ∆Ε.
Η εγγυητική αυτή ε̟ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α̟ό τη
λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών και θα εκδοθεί σύµφωνα µε το
υ̟όδειγµα ̟ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. Η Ε̟ιτρο̟ή
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής
σύµφωνα µε το Υ̟όδειγµα ̟ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία/σύµ̟ραξη, η εγγυητική
ε̟ιστολή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης και όχι
υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
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β) µε κατάθεση του ̟οσού της εγγύησης στο ταµείο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., (Αθηνάς 67, 5ος
όροφος, Αθήνα) µε µετρητά ή µε τρα̟εζική ε̟ιταγή ηµέρας, της ο̟οίας η εγκυρότητα
θα ελέγχεται αυθηµερόν.
Η κατάθεση γίνεται µία εργάσιµη ηµέρα ̟ριν την ηµεροµηνία υ̟οβολής της
̟ροσφοράς.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα εκδίδει ̟αραστατικό, αντίγραφο του ο̟οίου οι διαγωνιζόµενοι θα
εσωκλείουν στην ̟ροσφορά τους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία/σύµ̟ραξη, εάν ε̟ιλέξει την
κατάθεση του ̟οσού της εγγύησης µε µετρητά ή µε ε̟ιταγή ηµέρας, τότε στο
̟αραστατικό ̟ου θα εκδώσει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα ̟ρέ̟ει να αναγράφονται όλα τα µέλη
της κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης υ̟έρ των ο̟οίων έγινε η κατάθεση.
Προσφορά ̟ου δε συνοδεύεται α̟ό εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν
γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α̟οκλείεται α̟ό τον διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική ε̟ιστολή ή καταβολή ̟οσού) ε̟ιστρέφεται άτοκα
στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ̟όλοι̟ους διαγωνιζόµενους µε την
υ̟ογραφή της Σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 16.4 της
∆ιακήρυξης και β) στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ο διαγωνιζόµενος µετά την υ̟οβολή
της ̟ροσφοράς του, α̟οχωρήσει α̟ό τον ∆ιαγωνισµό.
11.2 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό τον νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου, ό̟ως αυτός θα οριστεί σύµφωνα µε τα όσα κατωτέρω
στην ̟αρ. 11.3 ορίζονται. Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας ή - σύµ̟ραξης εταιρειών (ένωσης)
- η Αίτηση θα υ̟ογράφεται ̟ροσηκόντως α̟ό τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των
εταιρειών µελών.
Στην αίτηση αυτή, θα δηλώνεται και ο ορισθείς αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, µε τα
̟λήρη στοιχεία του (ονοµατε̟ώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, mail, fax, κλ̟) για
κάθε ε̟ικοινωνία ̟ου τυχόν α̟αιτηθεί. Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας ή σύµ̟ραξης
εταιρειών (ένωσης), ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη της. Ο ως άνω
διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα̟τώς την α̟οδοχή του µε σχετική «υ̟εύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/89», µε θεώρηση του γνήσιου της υ̟ογραφής, ̟ου θα
συνυ̟οβληθεί µε την αίτηση συµµετοχής.
11.3 Ακριβές αντίγραφο α̟όφασης του ∆Σ (σε ̟ερί̟τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του
αρµόδιου καταστατικού - διοικούντος οργάνου για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις, για την
έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Με την ίδια α̟όφαση, αν ο διαγωνιζόµενος το
ε̟ιθυµεί, µ̟ορεί να ορίσει ειδικό εκ̟ρόσω̟ό του, αντί του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου, για
την υ̟οβολή και υ̟ογραφή της ̟ροσφοράς, καθώς και για την υ̟ογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Στην ίδια α̟όφαση θα ̟εριλαµβάνεται ε̟ίσης
και ο διορισµός αντικλήτου µε τα ̟λήρη στοιχεία του (ονοµατε̟ώνυµο, διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου-fax, mail κ.λ.̟) για κάθε ε̟ικοινωνία ̟ου τυχόν α̟αιτηθεί. Ως
αντίκλητος µ̟ορεί ε̟ίσης να ορισθεί και το ̟ρόσω̟ο ̟ου τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός
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εκ̟ρόσω̟ος σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης, ο
Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη.
Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα̟τώς την α̟οδοχή του µε σχετική
«υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», ̟ου θα συνυ̟οβληθεί µε την άνω α̟όφαση.
Ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης (ένωσης) η ως άνω α̟όφαση ο̟οία
α̟αιτείται για κάθε µέλος, οφείλει να ̟εριλαµβάνει ε̟ι̟λέον για κάθε µέλος :
α) Την α̟οδοχή για την α̟ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της
σύµβασης,
β) Το ̟οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο̟ραξία,
γ) Τον διορισµό µιας α̟ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ̟ροσώ̟ου της
κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης (ένωσης) α̟έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης, η ο̟οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ̟ληρεξουσιότητα των
υ̟ολοί̟ων εταιρειών για να εκ̟ροσω̟εί την κοινο̟ραξία/σύµ̟ραξη (ένωση) και να
δεσµεύει τις εταιρείες - µέλη α̟έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και γενικότερα να ενεργεί και
δηλώνει κάθε τι α̟αραίτητο για την ̟ραγµατο̟οίηση της σύµβασης,
δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µια α̟ό αυτές για τις
υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την σύµβαση α̟έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
ε) Τη δήλωση (σε ̟ερί̟τωση σύµ̟ραξης/ένωσης) ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου τους ανατεθεί η
σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο̟ραξίας µε
έδρα την Αθήνα, ̟ου θα ̟ροσκοµίσουν στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., στο ο̟οίο θα
συµ̟εριλάβουν υ̟οχρεωτικά όλα τα ̟αρα̟άνω υ̟ό στοιχεία α, β, γ, δ αναφερόµενα.
11.4 Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται:
• ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και οι ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά
του είναι ακριβή,
• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα,
• ότι έχει ε̟ιθεωρήσει – εξετάσει το µίσθιο και το θεωρεί κατάλληλο για τη χρήση την
ο̟οία ̟ροτείνει κι έχει εξασφαλίσει τα µέσα και τον τρό̟ο εκµετάλλευσης αυτών.
Τυχόν αλλαγή της χρήσης του µισθίου κατά τη διάρκεια της σύµβασης είναι δυνατή
µόνο µετά α̟ό ̟ροηγούµενη έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ύστερα α̟ό σχετική αίτηση
του µισθωτή, αφού υ̟οβάλλει όλα τα σχετικά ̟ρος τούτο στοιχεία.
11.5 Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι:
• δεν βρίσκονται σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ου
̟ροκύ̟τει α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,
• δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού συµβιβασµού, διαδικασία συνδιαλλαγής ή
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ανάλογη διαδικασία ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις εθνικές, νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις,
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• έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι
εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
• έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την ̟ληρωµή φόρων και
τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα
µε την ελληνική νοµοθεσία,
• δεν έχουν οικονοµικές οφειλές α̟έναντι στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Σηµείωση: Για αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις αρκεί να ̟ροσκοµιστεί για τα ανωτέρω,
υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του
αρµόδιου ε̟αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ̟ροέλευσης του
διαγωνιζόµενου.
11.6 Πιστο̟οιητικό ̟ερί εγγραφής τους στο οικείο ε̟αγγελµατικό ε̟ιµελητήριο
(̟ρόσφατο, έκδοσης το ̟ολύ ̟ρο τριµήνου α̟ό τη διενέργεια του διαγωνισµού), µε το
ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιηθεί η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους ή
βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
11.7 Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ροκειµένου για φυσικά ̟ρόσω̟α, και στο όνοµα
του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου της Εταιρίας, ̟ροκειµένου για Νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου θα έχει
εκδοθεί τουλάχιστον το τελευταίο τρίµηνο και α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κά̟οιο αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
11.8 Ε̟ίσηµο αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν
ενεργεία ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη
δηµοσίευση, α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία.
11.9 Σε ̟ερί̟τωση Κοινο̟ραξίας/Σύµ̟ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία,
υ̟εύθυνες δηλώσεις και ̟ιστο̟οιητικά υ̟οβάλλονται για κάθε συµ̟ράττουσα εταιρεία
χωριστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εκµισθώτρια δικαιούται να ζητήσει α̟ό τους ενδιαφερόµενους
διευκρινίσεις ή συµ̟ληρωµατικά στοιχεία ε̟ί των κατατιθέµενων εγγράφων εντός
ορισµένης ̟ροθεσµίας.
Σχετικά διευκρινίζονται τα εξής:
1. Α̟λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων ή των
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις υ̟ηρεσίες
και τους φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
Σηµειωτέον ότι η ̟αρα̟άνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. ̟ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα ο̟οία συνεχίζει να
υφίσταται η υ̟οχρέωση υ̟οβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Α̟λά αντίγραφα αλλοδα̟ών δηµοσίων εγγράφων:
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Ε̟ίσης, γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου
έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά είναι νοµίµως
ε̟ικυρωµένα α̟ό την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων
(Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
α̟αιτήσεις υ̟οβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη ε̟ισηµείωση(APOSTILLE),
οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες
διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Α̟λά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Ειδικά τα α̟οδεικτικά τα ο̟οία α̟οτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µ̟ορεί να γίνονται
α̟οδεκτά και σε α̟λή φωτοτυ̟ία, εφόσον συνυ̟οβάλλεται υ̟εύθυνη δήλωση στην
ο̟οία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Στην υ̟εύθυνη δήλωση θα αναφέρονται ̟οια
είναι τα συγκεκριµένα έγγραφα για τα ο̟οία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Ε̟ίσης γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του
νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυ̟α έγγραφα και ε̟ικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά και ̟ρωτότυ̟α ή νοµίµως ε̟ικυρωµένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υ̟οβληθούν α̟ό τους διαγωνιζόµενους.
12.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια για την ̟αρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να έχουν µέσο ειδικό ετήσιο
κύκλο εργασιών ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την ε̟ιχειρηµατική του δραστηριότητα των τριών
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) ̟οσού τουλάχιστον 100.000,00
Ευρώ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος δραστηριο̟οιείται για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος ειδικός ετήσιος κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριο̟οιούνται, θα ̟ρέ̟ει να είναι
̟οσού τουλάχιστον 100.000,00 Ευρώ.
Για την α̟όδειξη των ανωτέρω οι διαγωνιζόµενοι υ̟οβάλλουν Ισολογισµούς των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018), σε ̟ερί̟τωση ̟ου
υ̟οχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών ή ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών, σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟οχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών. Εάν
ο διαγωνιζόµενος, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, µ̟ορεί να α̟οδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του
ε̟άρκεια µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (ό̟ως αντίγραφα φορολογικών
δηλώσεων για τα φυσικά ̟ρόσω̟α). Η καταλληλότητα του ̟ροσκοµιζόµενου α̟ό τον
διαγωνιζόµενο εγγράφου για την α̟όδειξη της χρηµατοοικονοµικής του ε̟άρκειας
ενα̟όκειται στην κρίση της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ. Εάν ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί για χρόνο
µικρότερο της τριετίας θα υ̟οβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο
χρόνο λειτουργεί.
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13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι ̟ροσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο (κυρίως φάκελος) στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. οδός Αθηνάς 67 (1ος όροφος, Γραφείο 6), έως την
Παρασκευή 03.05.2019 και ώρα 10:00 (ώρα κλεισίµατος του διαγωνισµού και λήξης της
̟ροθεσµίας ̟αράδοσης και ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ̟έραν της ο̟οίας η αρµόδια
ε̟ιτρο̟ή δεν θα ̟αραλαµβάνει ̟λέον φακέλους ̟ροσφορών).
13.1. Γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές οι ο̟οίες θα α̟οσταλούν µε συστηµένη
ταχυδροµική ε̟ιστολή, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτή θα ̟εριλαµβάνει όλα τα
α̟αιτούµενα α̟ό την ̟αρούσα στοιχεία και θα αφιχθεί έγκαιρα µε ευθύνη του
α̟οστολέα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ώστε να ̟αραληφθεί και
ανοιχθεί στον καθοριζόµενο ̟αρα̟άνω τό̟ο και χρόνο α̟ό την Αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
13.1.1. Στο σφραγισµένο κυρίως φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο ̟λήρης τίτλος του ΦΟΡΕΑ ̟ου διενεργεί το διαγωνισµό:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.
Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105-52, Αθήνα
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και
δ. Τα στοιχεία του α̟οστολέα (̟ροσφέροντος), ήτοι η ̟λήρης ε̟ωνυµία, η ταχυδροµική
διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή/και ο αριθµός TELEFAX (ως
ε̟ιλογή τρό̟ου ε̟ικοινωνίας).
Εντός του κυρίως Φακέλου θα ̟εριέχονται δύο σφραγισµένοι ανεξάρτητοι
υ̟οφάκελοι µε ̟εριεχόµενο και ενδείξεις αντίστοιχα:
• Α’ Φάκελος µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Α̟οδεικτικά µέσα των
κριτηρίων ε̟ιλογής και Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής και
• Β’ Φάκελος µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά (µηνιαίο ̟ροσφερόµενο
µίσθωµα ̟ρώτου έτους).
14. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται να
υ̟οβληθούν, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι διαγωνιζόµενοι θα υ̟οβάλουν ̟ροσφορά µε το ̟ροτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα
̟ρώτου έτους µισθώσεως για όλους τους ̟ρος εκµίσθωση χώρους.
Όµως, ̟λειοδότης για το σύνολο των ̟ρος εκµίσθωση χώρων θα ανακηρυχθεί
εκείνος ο διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο µηνιαίο µίσθωµα ̟ρώτου έτους
µισθώσεως για το σύνολο των ̟ρος εκµίσθωση χώρων, σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
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Το ελάχιστο µίσθωµα εκκίνησης για το ̟ρώτο έτος της µίσθωσης του συνόλου των
̟ρος εκµίσθωση χώρων, ορίζεται σε δέκα ̟έντε (15,00) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Α̟οκλείονται οι ̟ροσφορές µε συνολικό ̟ροτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα ̟ρώτου έτους
κατώτερο α̟ό το ανωτέρω ελάχιστο συνολικό οριζόµενο
µίσθωµα εκκίνησης.
Ταυτόχρονα ορίζεται ότι η ανα̟ροσαρµογή του µισθώµατος για καθένα των
ε̟όµενων του ̟ρώτου έτους ετών, θα γίνεται σύµφωνα µε το ̟οσοστό του ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή του αµέσως ̟ροηγούµενου δωδεκαµήνου, ̟λέον δύο (2)
̟οσοστιαίων µονάδων (2%).
15. ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ̟ροσφοράς θα υ̟οβληθούν
στην Ελληνική γλώσσα. Όσα είναι συνταγµένα σε άλλη γλώσσα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν
και σε ε̟ικυρωµένη µετάφραση.
16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
16.1 Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις 3 Μαΐου, ηµέρα
Παρασκευή, και ώρα 10.00 θα α̟οσφραγισθούν α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αρουσία
των ενδιαφεροµένων, µόνο οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει κατά τα αµέσως ̟ιο κάτω η α̟οσφράγιση των φακέλων µε τις
οικονοµικές ̟ροσφορές και η ανακοίνωση των ̟ροσφεροµένων µισθωµάτων.
16.2 Μόνο οι έγκυρες ̟ροσφορές, δηλαδή εκείνες ̟ου ̟ληρούν τους όρους της
διακήρυξης, θα τύχουν οικονοµικής αξιολόγησης. Προς τούτο, η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή θα
γνωστο̟οιήσει εγγράφως εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, τα α̟οτελέσµατα της ̟ρώτης
φάσης, (αξιολόγηση στοιχείων, δικαιολογητικών συµµετοχής και Α̟οδεικτικών µέσων
των κριτηρίων ε̟ιλογής), καλώντας ταυτόχρονα να ̟αραβρεθούν κατά την
α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών και την ενώ̟ιον τους ανακοίνωση των
̟ροσφεροµένων µισθωµάτων, µόνον αυτούς των ο̟οίων οι ̟ροσφορές κατά την ̟ρώτη
φάση κρίθηκαν έγκυρες.
16.3. Ως µισθωτής θα ε̟ιλεγεί εκείνος ο ενδιαφερόµενος, µε το µεγαλύτερο µηνιαίο
µίσθωµα για το σύνολο των υ̟ό µίσθωση χώρων.
16.4. Μετά την ανάδειξη ̟λειοδότη, αυτός θα κληθεί να ̟ροσέλθει εντός δέκα (10)
ηµερών για την υ̟ογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση της ανάλογης εγγύησης για
την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η ο̟οία θα αντιστοιχεί σε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα
τοις µετρητοίς.
Αν ̟αρέλθει η ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµία των δέκα (10) ηµερών χωρίς ο ̟λειοδότης να
̟ροσκοµίσει την ανάλογη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης και να
υ̟ογράψει τη σύµβαση, το αρµόδιο όργανο της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε. µ̟ορεί να τον κηρύξει
έκ̟τωτο και να α̟οφασίσει την κατά̟τωση υ̟έρ της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε. της εγγύησης
συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ̟ωση.
Ε̟ίσης το Όργανο αυτό µ̟ορεί να α̟οφασίσει την ανάθεση του αντικειµένου του
∆ιαγωνισµού στον ε̟όµενο κατά σειρά κατάταξης ή την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού.
Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις η α̟όφαση λαµβάνεται σε βάρος του έκ̟τωτου και ε̟ιφέρει τη
λήψη κάθε µέτρου για την α̟οκατάσταση κάθε ζηµιάς της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
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17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.
Με την υ̟ογραφή της µισθωτικής Σύµβασης, θα κατατεθεί τοις µετρητοίς ως εγγύηση
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ̟οσό ̟ου θα αντιστοιχεί σε τρία (3) µηνιαία
̟ροσφερόµενα µισθώµατα ̟ρώτου έτους, το ο̟οίο θα ανα̟ροσαρµόζεται κατ΄ έτος στο
̟ροσήκον ̟άντα ύψος σύµφωνα µε τις ανα̟ροσαρµογές (µεταβολές) του µισθώµατος,
ως εγγύηση για την καλή και ̟ροσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης και την εµ̟ρόθεσµη
κάθε φορά καταβολή του.
Η εν λόγω εγγύηση θα κατα̟ί̟τει ολικά ή µερικά υ̟έρ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σε κάθε
̟ερί̟τωση αντισυµβατικής ενέργειας του µισθωτή ή ̟ληµµελούς εκτέλεσης των
ανειληµµένων υ̟οχρεώσεών του.
18. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
α. Στον διαγωνιζόµενο ̟ου θα αναδειχθεί ως ̟λειοδότης θα ε̟ιστραφεί η εγγύηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της
Σύµβασης και υ̟ό τον όρο ότι έχει κατατεθεί η κατά τα ̟αρα̟άνω α̟ό τον ίδιο,
εγγύηση καλής εκτέλεσης και έχει υ̟ογραφεί η σύµβαση µισθώσεως.
β. Στους λοι̟ούς εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης
µε τον µισθωτή.
19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (KIOSKS)
Ο µισθωτής υ̟οχρεούται να υλο̟οιήσει τις κατασκευές των µικρών καταστηµάτων
(kiosks) σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα κατωτέρω υ̟ό άρθρο 25
20. ΜΙΣΘΩΜΑ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ο µισθωτής υ̟οχρεούται για την καταβολή του συµφωνηθέντος µισθίου α̟ό την
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του κάθε χώρου µίσθωσης.
Ο µισθωτής υ̟οχρεούται να έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει εντός του ̟ρώτου
έτους της σύµβασης το σύνολο των ̟ροβλε̟όµενων χώρων µίσθωσης (εκδοτήρια και
µικρά καταστήµατα (kiosks) µε α̟οκλειστικά δικές του ενέργειες, φροντίδα και
δα̟άνες για την ̟ροοριζόµενη χρήση και την έκδοση των αδειών κλ̟. Ο Μισθωτής
υ̟οχρεούται στην καταβολή του µισθώµατος και δεν α̟αλλάσσεται α̟ό αυτή ακόµα
και στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει εντός του ̟ρώτου έτους
της σύµβασης το σύνολο των χώρων ̟ου α̟αρτίζουν το µίσθιο.
Ο µισθωτής α̟ό την ε̟οµένη της υ̟ογραφής της Σύµβασης, θεωρείται ότι έχει
εγκατασταθεί στο µίσθιο, υ̟ό την ε̟ιφύλαξη των οριζοµένων κατωτέρω υ̟ό τον όρο
28.2 του ̟αρόντος.
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Παρέχεται ̟ερίοδος χάριτος ενός (1) έτους α̟ό την ε̟όµενη της υ̟ογραφής της
µισθωτικής σύµβασης, κατά την ο̟οία δεν οφείλεται α̟ό το µισθωτή µίσθωµα,
̟ροκειµένου αυτός να ̟ροετοιµάσει το µίσθιο (κατασκευή kiosks, διαρρυθµίσεις
εκδοτηρίων, έκδοση αδειών κλ̟), ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο για την
̟ροοριζόµενη χρήση.
Ο µισθωτής δηλώνει ότι για να καθορίσει το µίσθωµα στήριξε την ̟ροσφορά στις δικές
του ̟ροσµετρήσεις, υ̟ολογισµούς, κ.λ.̟. για να καταρτίσει τις ̟ροσφερόµενες τιµές, την
ακρίβεια των ο̟οίων εγγυάται ρητώς.
Ο µισθωτής θεωρεί το ̟ροσφερόµενο α̟ό αυτόν µίσθωµα αλλά και τις κατά έτος
ανα̟ροσαρµογές του, για όλα τα µισθωτικά έτη, δίκαια, εύλογα και ανάλογα ̟ρος την
ε̟ιφάνεια, θέση, κατάσταση, συγκεκριµένη χρήση και γενικά τη µισθωτική αξία του
µισθίου και ̟αραιτείται ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό κάθε δικαίωµά του να ζητήσει την
µείωση του για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Η καταβολή του µισθώµατος και του χαρτοσήµου ̟ου αναλογεί σε αυτό θα α̟οδεικνύεται
µόνο µε έγγραφη α̟όδειξη της εκµισθώτριας, α̟οκλειόµενου κάθε άλλου α̟οδεικτικού
µέσου και του όρκου ακόµη.
21.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
∆ιευκρινίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο χώρος του µίσθιου βρίσκεται εντός των σταθµών
και αυτοί ̟αραµείνουν κλειστοί λόγω ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά
σεισµός κλ̟) ή α̟εργίας ή στάσεως εργασίας του ̟ροσω̟ικού για διάστηµα άνω των
̟έντε (5) συνεχόµενων εργάσιµων ηµερών ή για ̟έντε (5) ανεξάρτητες εργάσιµες ηµέρες
εντός του ίδιου µήνα, το µίσθωµα θα καταβάλλεται κανονικά α̟ό το µισθωτή, µειωµένο
αναλογικά µε το χώρο του µισθίου, ο ο̟οίος ̟αρέµεινε κλειστός λόγω α̟εργίας ή
στάσης εργασίας του ̟ροσω̟ικού, ό̟ως ανωτέρω αναφέρεται.
22.
ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
22.1. ∆ύο (2) µήνες ̟ριν α̟ό τη λήξη της µίσθωσης καθ’ ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, ο
µισθωτής, θα υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει εγγράφως την εκµισθώτρια καλώντας την να
̟αραλάβει το µίσθιο σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 7 (∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ).
22.2. Ο µισθωτής, µε τη λήξη της ̟εριόδου µίσθωσης οφείλει να ̟αραδώσει το µίσθιο
ελεύθερο και σε καλή κατάσταση και σε κάθε ̟ερί̟τωση στην κατάσταση ̟ου ήταν αυτό
κατά την έναρξη λειτουργίας του.,. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο µισθωτής, διαρκούντων τυχόν
εργασιών α̟οξήλωσης των εγκαταστάσεων του, κατασκευών του ή α̟οµάκρυνσης
αυτών δεν θα α̟αλλάσσεται της καταβολής µισθωµάτων.
Τα µικρά καταστήµατα (kiosks) τα ο̟οία έχει το̟οθετήσει ο µισθωτής θα
̟αραχωρηθούν χωρίς καµία ε̟ιβάρυνση στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΑΕ, δεδοµένου ότι αυτά
λογίζονται ως συστατικά του ακινήτου κυριότητας ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και δεν δύνανται να
α̟οχωριστούν α̟ό αυτό.
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Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ο µισθωτής αρνείται να ̟αραδώσει στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. τη
χρήση του µισθίου κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µίσθωσης ή κατά την για
ο̟οιαδή̟οτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την ̟αράδοσή
του ή α̟ό α̟οκλειστική υ̟αιτιότητα του µισθωτή κατέστη ανέφικτη η χρήση του
µισθίου ό̟ως ̟.χ. ενδεικτικά αναφέροντας µε την α̟οκοµιδή α̟ό τα µίσθια κινητών
̟ραγµάτων ̟ου τυχόν εισκόµισε σε αυτό, υ̟οχρεούται ο µισθωτής να καταβάλει στην
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σαν α̟οζηµίωση και ̟οινική ρήτρα ̟οσού ίσο µε το δι̟λάσιο του ύψους
του µισθώµατος, το ο̟οίο κατέβαλε κατά τον τελευταίο ̟ρο της λήξης ή της λύσης της
µίσθωσης µήνα και για κάθε µήνα καθυστέρησης. Για χρονικό δε διάστηµα µικρότερο
του µηνός, θα καταβάλλεται ανάλογο ̟οσό.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κατά τη λήξη ή τη λύση της µίσθωσης, εφόσον ο µισθωτής δεν ̟αραδίδει
ελεύθερη τη χρήση του µισθίου, διατηρεί το δικαίωµα µε µέσα του µισθωτή, έξοδα και
δα̟άνες ε̟ίσης του µισθωτή, να α̟οκοµίσει τα εισκοµισθέντα στο µίσθιο κινητά
̟ράγµατα των ο̟οίων κατά τεκµήριο αµάχητο θεωρείται κύριος και νοµέας (ο
µισθωτής) κι ε̟ίσης δικαιούται είτε να τα α̟οθηκεύσει, είτε να τα εκ̟οιήσει, είτε να τα
α̟ορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται να α̟αιτήσει ο̟οιαδή̟οτε
α̟οζηµίωση.
23. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µε γνώµονα ̟άντα το δηµόσιο συµφέρον , διατηρεί το δικαίωµα να
µαταιώσει κατά την α̟όλυτη κρίση της το διαγωνισµό εάν, ενδεικτικώς, κρίνει το
α̟οτέλεσµα ασύµφορο ή και για ο̟οιοδή̟οτε άλλο λόγο, χωρίς να γεννάται
ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα α̟αίτησης ή αξίωσης έναντι της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε α̟ό τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
24. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εάν ο ̟ροκριθείς ̟λειοδότης κληθεί και δεν ̟ροσέλθει µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου
ορίζεται ̟αρα̟άνω για την υ̟ογραφή της σύµβασης ή δεν καταθέσει την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, αυτός τότε θα εκ̟έσει α̟ό το δικαίωµα της υ̟έρ αυτού κατακύρωσης,
η δε εγγύηση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, αυτοδίκαια θα κατα̟έσει υ̟έρ της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε, σαν ̟οινική ρήτρα, ανεξάρτητα α̟ό τις ̟εραιτέρω ευθύνες του.
25. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ
Σε ̟ερί̟τωση αθέτησης, µη εκτέλεσης ή µη αρµόζουσας εκτέλεσης ο̟οιουδή̟οτε α̟ό
τους όρους της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα δικαιούται να
χορηγήσει στο Μισθωτή εύλογη ̟ροθεσµία για τη συµµόρφωση του µε τους όρους του
̟αρόντος τεύχους. Ε̟ίσης, δύναται κατά την α̟όλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της,
µονοµερώς και χωρίς καµιά άλλη διατύ̟ωση, να καταγγείλει τη σύµβαση, και/ή να
ζητήσει την α̟οβολή του µισθωτή και α̟όδοση της χρήσης του µισθίου.
Σχετικώς, ρητώς διευκρινίζονται και γίνονται α̟οδεκτά α̟ό κάθε διαγωνιζόµενο και
τον µελλοντικό ανάδοχο, τα ακόλουθα:
Η σαφής και δια της ̟αρούσας εκ̟εφρασµένη βούληση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνίσταται
στην ταυτόχρονη µίσθωση, σε έναν ανάδοχο και µε ένα συνολικό µίσθωµα, όλων των
̟ρος εκµίσθωση χώρων συνολικά, του σχετικού συµβατικού δεσµού θεωρουµένου ως
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ενιαίου, ̟ροκειµένου να υ̟άρχει ένας αξιό̟ιστος ανάδοχος – µισθωτής για όλους τους
χώρους και να αξιο̟οιηθούν ̟ροσηκόντως όλοι οι χώροι, α̟οκλειοµένης της
δυνατότητος να υ̟άρχει µισθωτική σχέση και αξιο̟οίηση ορισµένων µόνο χώρων και
κά̟οιοι άλλοι να εγκαταλειφθούν, ενδεχοµένως, α̟ό το µισθωτή-ανάδοχο. Τούτο δε,
δηλαδή η βούληση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για την ύ̟αρξη µιας ενιαίας µισθωτικής σχέσεως
για όλους τους χώρους, έχει ληφθεί υ̟’ όψιν και για την κατάλληλη διαµόρφωση του
ύψους του ελάχιστου συνολικού µισθώµατος έτσι ώστε αυτό να µην α̟οτρέ̟ει τους
υ̟οψηφίους αναδόχους α̟ό τη συµµετοχή τους στην ̟αρούσα διαδικασία, αλλά και
για την ̟αροχή, στον ανάδοχο, «̟ερίοδο χάριτος» (βλέ̟ε όρο 28.10 του ̟αρόντος). Ως
εκ τούτου, η ταυτόχρονη και αδιάλει̟τη µίσθωση του συνόλου των χώρων συνιστά
δικαιο̟ρακτικό θεµέλιο του σχετικού ενιαίου συµβατικού δεσµού.
Παραβίαση
οιουδή̟οτε όρου της µισθωτικής σχέσεως αναφορικά µε οιοδή̟οτε χώρο ̟ου α̟αρτίζει
το µίσθιο, µε υ̟αιτιότητα του µισθωτή – αναδόχου, ̟αρέχει στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το
δικαίωµα, κατά την α̟όλυτο διακριτική της ευχέρεια, και µε την ε̟ιφύλαξη οιωνδή̟οτε
σχετικών αξιώσεων α̟οζηµίωσής της, να καταγγείλει τη µίσθωση σε σχέση µε το µίσθιο.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο ̟αρών όρος, ό̟ως και οι λοι̟οί δια της ̟αρούσας τιθέµενοι
όροι, θα διέ̟ουν τη µισθωτική σχέση για το σύνολο των χώρων του µισθίου, χωρίς να
α̟οκλείεται, στην εν θέµατι µισθωτική σύµβαση, να συµ̟εριλαµβάνονται, ενδεχοµένως,
και συµβατοί µε τους ανωτέρω ειδικότεροι όροι αναφορικά µε κά̟οιους χώρους, ̟ου θα
α̟οτυ̟ώνουν ενδεχόµενες σχετικές ιδιαιτερότητες των χώρων αυτών (̟.χ. χρήσεις,
διαµορφώσεις κλ̟.).
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, δύναται να ̟αρακρατήσει την εγγύηση καλής
εκτέλεσης λόγω ̟οινικής ρήτρας και να ζητήσει α̟οζηµίωση για τη ζηµιά ̟ου θα
ε̟έλθει.
Στην ̟ερί̟τωση λύσης της σύµβασης α̟ό υ̟αιτιότητα του µισθωτή ̟ρο της ̟αρόδου
του συµβατικού χρόνου, καθίστανται ληξι̟ρόθεσµα και α̟αιτητά όλα τα µισθώµατα
(όλων των χώρων του µισθίου), µέχρι την λήξη του συµβατικού χρόνου.
Τούτο δεν α̟οκλείει και την ευθύνη του µισθωτή για την α̟οκατάσταση κάθε άλλης
ζηµιάς της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε δικαιούται να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώµατα, ό̟ως και αυτά των
άρθρων 66 Εισ. Ν. Κ. Πολ. ∆. ή 662 Α ε̟οµ. Κ. Πολ. ∆., είτε σωρευτικά, είτε διαζευκτικά,
κατά την α̟όλυτη κρίση της.
26. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υ̟οβολής των ακολούθων ενστάσεων εντός των
αντίστοιχων ̟ροθεσµιών:
Κατά των όρων της διακήρυξης, µέχρι το µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό την
δηµοσίευση µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως ̟ρος την αξιολόγηση και
κατακύρωση των α̟οτελεσµάτων, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων
ηµερών α̟ό την ηµέρα λήψης της α̟όφασης.
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Η ένσταση αυτή εξετάζεται α̟ό το αρµόδιο συλλογικό όργανο ̟ου γνωµοδοτεί και η
σχετική α̟όφαση εκδίδεται α̟ό το ∆.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ενστάσεων.
27. Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί µε βάση την ̟αρούσα διακήρυξη θα διέ̟εται α̟ό το
Ελληνικό δίκαιο, τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης και όσους όρους θα
συµ̟εριλάβει η σχετική σύµβαση.
28. ΕΥΘΥΝΕΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
28.1. Στις υ̟οχρεώσεις του µισθωτή ̟εριλαµβάνεται η λήψη ̟άσης φύσεως µέτρων µε
ίδιες δα̟άνες και ευθύνες για τη µη όχληση ή την εξυ̟ηρέτηση της κυκλοφορίας και της
λειτουργίας των ̟αρακείµενων ιδιοκτησιών και την ακώλυτη διέλευση των ̟εζών
καθόλη τη µισθωτική ̟ερίοδο.
28.2. Ο µισθωτής, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, δεν δικαιούται να ̟ροβαίνει σε
εσωτερικές διαρρυθµίσεις, ̟ροσθήκες, ε̟ισκευές ή τρο̟ο̟οιήσεις στα µίσθια ή στον
εξο̟λισµό, χωρίς την ̟ροηγούµενη γρα̟τή έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Ο̟οιαδή̟οτε
τέτοια ̟αρέµβαση στο µίσθιο θα γίνεται µε δα̟άνες κι έξοδα του µισθωτή, εφόσον αυτές
δε θίγουν ούτε στο ελάχιστο το σκελετό του κτιρίου και τη στατική ικανότητα αυτού, δεν
̟ροκαλούν καµία ζηµία σε ο̟οιοδή̟οτε χώρο του σταθµού και ̟άντοτε αφού
υ̟οβάλλει ̟ρώτα σχέδια και λάβει σχετική έγκριση α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Όλες οι ως
άνω δα̟άνες βαρύνουν το µισθωτή και ορίζεται ότι, µε την ε̟ιφύλαξη των όσων
ορίζονται στο άρθρο 20 του ̟αρόντος (̟ερίοδος χάριτος), το χρονικό διάστηµα
εκτέλεσης των ως άνω εργασιών θεωρείται µισθωτικός χρόνος και συνε̟ώς θα
καταβάλλεται το συµφωνηθέν µίσθωµα α̟ό το µισθωτή. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ριν α̟ό
την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών διαρρύθµισης, ο µισθωτής υ̟οχρεούται να
γνωστο̟οιεί τούτο στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εγγράφως υ̟οβάλλοντας σε αυτήν ̟ρος έγκριση
τα σχετικά σχέδια και µελέτες. Η δε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να ̟ροτείνει
τρο̟ο̟οιήσεις κι αλλαγές στα σχέδια και µελέτες ̟ρος τις ο̟οίες ο µισθωτής οφείλει να
συµµορφώνεται. Ο̟οιαδή̟οτε εργασία ̟ραγµατο̟οιείται θα τελεί υ̟ό την έγκριση και
θα βρίσκεται υ̟ό την ε̟ο̟τεία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται καµιά ε̟έκταση ή
χρήση χώρου του σταθµού έξω α̟ό τα µίσθια. Παράβαση αυτού ε̟ιφέρει κυρώσεις
̟οσού ίσου µε το 10% του µηνιαίου µισθώµατος για κάθε µέρα χρήσης χώρου έξω α̟ό
τα µίσθια ή/και καταγγελία της σύµβασης.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δε θα φέρει καµία α̟ολύτως ευθύνη για τυχόν ̟αρεµβάσεις
ο̟οιασδή̟οτε Αρχής στην εµ̟ορική δραστηριότητα του µισθωτή.
Ο µισθωτής είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την τήρηση όλων των σχετικών
κανονισµών ̟ου αφορούν στην ασφάλεια του µισθίου και των κτήσεων της ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε. ή κάθε τρίτου. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν α̟ώλεια
ή φθορά, τούτο βαρύνει α̟οκλειστικά το µισθωτή.
Το ωράριο λειτουργίας των µισθίων θα είναι αυτό ̟ου ορίζεται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό τις
αρµόδιες Αρχές. Ο µισθωτής ευθύνεται α̟οκλειστικά για την εκ µέρους του
συµµόρφωση ̟ρος τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς και λοι̟ές διατάξεις σχετικά
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µε την άσκηση της δραστηριότητάς του, θα έχει δε ̟λήρη ευθύνη για τυχόν ̟αραβάσεις
δικές του ή του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχολεί.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να το̟οθετεί εµ̟ορεύµατα ή ̟άσης φύσεως αντικείµενα
εκτός ή ̟έριξ του κάθε µισθίου . Η(Οι) ̟ινακίδ-α(ες) ̟ου θα το̟οθετήσει ο µισθωτής µε
την ε̟ωνυµία της ε̟ιχείρησης του εντός των σταθµών, τελούν υ̟ό την έγκριση της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Για όλες τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν στους χώρους του µίσθιου, την
ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα ή φθορές σε τρίτους φέρει α̟οκλειστικά ο µισθωτής, ο
ο̟οίος βαρύνεται και µε κάθε σχετική δα̟άνη. Ο µισθωτής υ̟οχρεούται να α̟οκαθιστά
άµεσα κάθε φθορά ή ζηµία ̟ου θα ̟ροκληθεί στους χώρους του µίσθιου α̟ό τον ίδιο, το
̟ροσω̟ικό του ή α̟ό ̟ελάτες της ε̟ιχείρησής του.
Κάθε ̟ροσθήκη στο µίσθιο ̟αραµένει κατά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης σε όφελος της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. χωρίς δικαίωµα α̟οζηµίωσης του µισθωτή για τις σχετικές δα̟άνες.
Ο µισθωτής κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και λειτουργίας της ε̟ιχείρησής του οφείλει
να µην ̟αρεµ̟οδίζει µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο την εξυ̟ηρέτηση της κυκλοφορίας και της
κίνησης των ε̟ιβατών εντός και εκτός του σταθµού.
Ε̟ισηµαίνεται ότι για τυχόν α̟οκλίσεις α̟ό τα σχέδια µε τους ̟ρος µίσθωση χώρους
(εµβαδά κλ̟.) δε γεννάται καµία ευθύνη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έναντι του µισθωτή.
28.3. Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται ̟ρος τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς
και λοι̟ές διατάξεις σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητάς του, θα έχει δε ̟λήρη
ευθύνη για τυχόν ̟αραβάσεις δικές του ή του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχολεί.
Ο µισθωτής έχει την α̟οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ο̟οιεσδή̟οτε ζηµίες,
βλάβες, ατυχήµατα κ.λ̟. ̟ου θα ̟ροκληθούν εξ αιτίας ή εξ αφορµής της ̟αρούσας
Σύµβασης, σε ̟ρόσω̟α ή σε ̟ράγµατα του ̟ροσω̟ικού του ή της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και του
̟ροσω̟ικού της ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και α̟ό ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία και αν
̟ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή α̟ειρία ή
αµέλεια κλ̟. του µισθωτή ή τρίτων τους ο̟οίους ήθελε χρησιµο̟οιήσει, της ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε. α̟αλλασσόµενης α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη α̟ό αυτήν την αιτία ή για ο̟οιαδή̟οτε
άλλη αιτία ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Οι υ̟οχρεώσεις αυτές του µισθωτή, θα
ισχύουν ακόµη και στην ̟ερί̟τωση συντρέχουσας υ̟αιτιότητας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
των υ̟ό αυτής ̟ροστηθέντων ̟ροσώ̟ων αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θα ισχύουν για
ευθύνες ̟ου ̟ροκλήθηκαν α̟ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και των υ̟ό αυτής
̟ροστηθέντων.
Ε̟ι̟λέον, ο µισθωτής είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και υ̟όλογος για τις ̟άσης φύσης
ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ̟. οι ο̟οίες θα εγερθούν εναντίον του για
ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες και ̟ου θα ̟ροέρχονται είτε α̟ό το ̟ροσω̟ικό
του, είτε α̟ό τρίτους, είτε α̟ό ̟ροµηθευτές, είτε α̟ό το ∆ηµόσιο, είτε α̟ό Νοµικά
Πρόσω̟α Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε α̟ό Οργανισµούς, είτε α̟ό Ταµεία, είτε
α̟ό ο̟οιονδή̟οτε ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά.
Ο µισθωτής ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ουδεµία ευθύνη α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες
έχει. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κινηθεί ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. α̟ό
τις ̟αρα̟άνω αιτίες, ο µισθωτής είναι υ̟οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή και
την υ̟οστήριξη των υ̟οθέσεων α̟αλλάσσοντας α̟ό τη σχετική ευθύνη την ΣΤΑ.ΣΥ.
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Α.Ε. και ευθυνόµενος α̟έναντί της για κάθε δα̟άνη ή α̟αίτηση υ̟οχρεωθεί να
καταβάλλει αυτή για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.
28.4. Ο µισθωτής οφείλει µε ίδια έξοδα να ̟αρέχει καθ’όλη τη διάρκεια µίσθωσης,
ασφαλιστική κάλυψη στο µίσθιο χώρο, έναντι των κινδύνων :
Αστικής ευθύνης α̟ό τη λειτουργία του µισθίου, έναντι τρίτων και του ιδιοκτήτη µέχρι
του ασφαλιστικού ̟οσού των 500.000,00 ΕΥΡΩ (ανώτατο όριο ευθύνης κατ΄έτος).
∆ιευκρίνιση: Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θεωρείται τρίτος.
Με το ασφαλιστήριο θα ̟ροβλέ̟ονται :
Σωµατικές Βλάβες: 250.000,00 € κατ΄ άτοµο και 500.000,00 € για οµάδα ατόµων.
Υλικές ζηµιές: 150.000,00 € ανά ̟ερί̟τωση.
Ανώτατο όριο ευθύνης για κάθε ετήσια ̟ερίοδο 500.000,00€ (αθροιστικά).
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Α.Ε. ε̟ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να ̟αρακρατεί α̟ό το λαβείν
του µισθωτή κάθε ̟οσό ή να κατα̟ί̟τει ανάλογο ̟οσό α̟ό την εγγυητική ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης ̟ου δεν θα είναι δυνατό να εισ̟ραχθεί α̟ό την ασφαλιστική εταιρεία
λόγω εξαιρέσεων, α̟αλλαγών κλ̟. σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων
συµβολαίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή οι σχετικές βεβαιώσεις µέχρι να εκδοθούν
τα ασφαλιστήρια, θα κατατεθούν στην εκµισθώτρια κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης
και η ̟ροσκόµιση τους α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση υ̟ογραφής της σύµβασης µίσθωσης.
28.5. Ο µισθωτής βαρύνεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές για τα ̟ρόσω̟α ̟ου θα
α̟ασχολεί, µε τις δα̟άνες έκδοσης σχετικών αδειών και έκδοσης ασφαλιστηρίων
συµβολαίων, καθώς και οι κάθε είδους φορολογικές ή άλλες ε̟ιβαρύνσεις υ̟έρ του
∆ηµοσίου ή ο̟οιουδή̟οτε τρίτου και µε κάθε άλλη δα̟άνη ̟ου δεν αναφέρεται ειδικά.
28.6. Η µισθώτρια θα καταβάλλει ολόκληρο το τέλος xαρτοσήµου ̟ου τυχόν αναλογεί στο
µίσθωµα ή σε ̟ερί̟τωση αντικατάστασής του µε άλλη φορολογική ε̟ιβάρυνση, την
ε̟ιβάρυνση αυτή. Ε̟ίσης, θα καταβάλλει το σύνολο των λογαριασµών ∆ΕΗ, Ε.Υ∆.Α.Π.
κ.λ.̟.. Ε̟ίσης, η µισθώτρια βαρύνεται µε τα δηµοτικά τέλη και φόρους ̟ου αναλογούν στο
µίσθιο καθώς και µε κάθε τέλος ή φόρο ̟ου κατά το νόµο ή τη συναλλακτική συνήθεια τη
βαρύνει. Τα τέλη και τα δικαιώµατα υ̟έρ των ∆ήµων θα βαρύνουν τον µισθωτή, ο ο̟οίος
σε κάθε ζήτηση θα υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Α.Ε. αντίγραφα των
σχετικών γραµµατίων είσ̟ραξης. Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας, εάν κά̟οια ε̟ιβάρυνση
α̟οτελεί υ̟οχρέωση της µισθώτριας λόγω συναλλακτικής συνήθειας, αυτή θα λύεται α̟ό
τα αρµόδια ∆ικαστήρια.
28.7. Το µίσθιο θα χρησιµο̟οιηθεί α̟ό το µισθωτή α̟οκλειστικά και µόνο για τη
δηλωθείσα α̟ό τον ίδιο χρήση, α̟αγορευοµένης κάθε άλλης χρήσης, ό̟ως και η
υ̟εκµίσθωση, η ̟αραχώρηση χρήσης έστω και µερικά ή ̟ρόσκαιρα, ή σύσταση Εταιρίας
κλ̟. χωρίς ̟ροηγούµενη γρα̟τή συναίνεση της εκµισθώτριας.

Τ∆-053/19

19 | 2 0

28.8. Η µισθώτρια έχει υ̟οχρέωση να χρησιµο̟οιεί το µίσθιο µε κάθε ε̟ιµέλεια. Έχει
υ̟οχρέωση να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις, νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα,
Υ̟ουργικές Α̟οφάσεις, αστυνοµικές διατάξεις κλ̟. και να α̟οκαθιστά αµέσως κάθε
φθορά ή ζηµιά ̟ου θα ̟ροξενηθεί στα µίσθια α̟ό την ίδια ή α̟ό το ̟ροσω̟ικό ή ̟ελάτες
της ε̟ιχείρησής της ή γενικά εξ αιτίας της στέγασης σ' αυτό της ε̟ιχείρησής της. Η
µισθώτρια είναι υ̟εύθυνη για τη συµ̟εριφορά του ̟ροσω̟ικού της και για τη
συµµόρφωση αυτού ̟ρος τις οδηγίες και έγγραφες εντολές της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
28.9. Η εκµισθώτρια ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Α.Ε δεν φέρει καµία ευθύνη σε ̟ερί̟τωση µη έκδοσης
αδείας για την χρήση ̟ου ̟ροορίζει το µίσθιο ο µισθωτής και η σχετική µισθωτική σχέση,
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των υ̟οχρεώσεων του µισθωτή, θα εξακολουθεί να είναι
ισχυρή καθ’ όλη τη ̟ροβλε̟όµενη διάρκειά της.
28.10. ∆ιευκρινίζεται ότι για διάστηµα έτους (1) έτους α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής
σύµβασης, η µισθώτρια δεν θα έχει υ̟οχρέωση καταβολής µισθώµατος, ̟ροκειµένου να
ολοκληρώσει τις α̟αιτούµενες εργασίες διαµόρφωσης των χώρων. Η υ̟οχρέωση όµως
καταβολής µισθώµατος και οι ̟αρε̟όµενες αυτής υ̟οχρεώσεις της µισθώτριας, θα
υφίστανται α̟ό την ̟αρέλευση ενός έτους α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης µίσθωσης,
ανεξάρτητα α̟ό το αν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εργασίες σε κάθε χώρο του µισθίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τ∆-053/19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.», Τ∆-053/19.
1. Ο ̟αρών διαγωνισµός αφορά την µίσθωση είκοσι ένα (21) χώρων ̟ου βρίσκονται
κατά µήκος του δικτύου του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΑΕ, για
χρονικό διάστηµα εννέα (9) ετών.
Μετά τη λήξη της 9ετίας η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δύναται µονοµερώς να ̟αρατείνει τη
διάρκεια της µίσθωσης για τρία (3) ε̟ι̟λέον έτη µετά α̟ό δια̟ραγµάτευση για την
τιµή του µισθώµατος.
2. ∆εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή ενώσεις αυτών, τα
ο̟οία:
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης.
3. Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν τυχόν α̟ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε
τους όρους του διαγωνισµού α̟ευθυνόµενοι εγγράφως στην κάτωθι διεύθυνση το
αργότερο µέχρι την Τρίτη 30 Α̟ριλίου 2019 και ώρα 10:00, µε ρητή αναφορά στον
τίτλο του διαγωνισµού. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και σε
διάστηµα δύο (2) εργάσιµων ηµερών α̟ό την λήξη της ̟ροθεσµίας για την υ̟οβολή
α̟ό τους υ̟οψηφίους α̟οριών και ερωτηµάτων, θα εκδώσει Τεύχος ∆ιευκρινίσεων.
4. Τα σχέδια του ∆ιαγωνισµού διατίθενται α̟ό:
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. / ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Συµβάσεων
Αθηνάς 67, 4ος όροφος , γραφείο 7, ΤΚ-10552 Αθήνα
Τηλ.: 214-4141226, 214 4141194 & 214 414 1280 – Fax: 210 322393
(εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 – 15:00)
5. Το Τεύχος ∆ιαγωνισµού διατίθεται δωρεάν στους διαγωνιζόµενους το ο̟οίο µ̟ορούν
να το ̟αραλάβουν α̟ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. www.stasy.gr. Ηµεροµηνία
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λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών ορίζεται η 03 Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 Η γλώσσα σύνταξης των ̟ροσφορών είναι η ελληνική. Η α̟οσφράγιση
των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την ίδια ηµέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Αθηνάς 67.
6. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο µίσθωµα για το
σύνολο των υ̟ό µίσθωση χώρων.
7. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟αιτείται η κατάθεση Εγγύησης Συµµετοχής στο
διαγωνισµό, για ̟οσό ίσο µε ̟έντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00 €).
Η εγγύηση συµµετοχής θα δοθεί µε έναν α̟ό τους ακόλουθους τρό̟ους:
α) µε εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα ̟ου δίδεται στο
τεύχος του διαγωνισµού ή
β) µε κατάθεση του ̟οσού της εγγύησης στο ταµείο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Α.Ε., (Αθηνάς
67, 5ος όροφος, Αθήνα) µε µετρητά ή µε τρα̟εζική ε̟ιταγή ηµέρας, της ο̟οίας η
εγκυρότητα θα ελέγχεται.
Η κατάθεση γίνεται µία ηµέρα ̟ριν την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. Η
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Α.Ε. θα εκδίδει ̟αραστατικό, αντίγραφο του ο̟οίου οι διαγωνιζόµενοι
θα εσωκλείουν στην ̟ροσφορά τους.
Με την υ̟ογραφή της Σύµβασης ο Μισθωτής υ̟οχρεούται να καταθέσει στην
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µετρητοίς ως εγγύηση ̟οσό ίσο µε τρία (3) µηνιαία ̟ροσφερόµενα
µισθώµατα ̟ρώτου έτους.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών για το αντικείµενο του
∆ιαγωνισµού.
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Υ̟όδειγµα Α
Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ................ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 5.000,00 €
1. Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ
του/της ....................................... (τίθεται η ε̟ωνυµία του διαγωνιζοµένου) για
̟οσό ίσο µε ………………………………… ευρώ για τη συµµετοχή του/της στο
∆ιαγωνισµό ̟ου διενεργεί η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για………………………………………..
(∆ιαγωνισµός Τ∆ – 053/19).
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού
Κώδικα, ό̟ως και α̟ό τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη
άρθρα.
3. Με την κοινο̟οίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησής σας, σας δηλώνουµε
ότι αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας
καταβάλουµε α̟ό την ηµέρα κοινο̟οίησης της ειδο̟οίησης αυτής στην Τρά̟εζά
µας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο το ̟οσό της εγγύησης, σύµφωνα
µε τις οδηγίες σας.
4. Για την καταβολή της ̟αρούσας εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζοµένου ούτε θα ληφθεί υ̟όψη
ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή του διαγωνιζοµένου αυτού
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής
ε̟ιστολής, ή τη θέση αυτής υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας υ̟έρ του ως άνω
διαγωνιζοµένου ισχύει µέχρι την / /
. Για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα
θα ̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι α̟έναντί σας για την άµεση καταβολή σε εσάς του
̟οσού της εγγύησης µέχρι να ε̟ιστραφεί στην τρά̟εζά µας η ̟αρούσα εγγυητική
ε̟ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη
εγγύηση.
6. Ο̟οιαδή̟οτε διαφορά τυχόν ̟ροκύψει σε σχέση µε την ̟αρούσα εγγύηση ή µε
ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή µε βάση την εγγύηση αυτή, θα ε̟ιλύεται α̟ό τα αρµόδια
ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας.
7. ∆ηλώνουµε οµοίως, ότι µε την έκδοση της ̟αρούσας δεν γίνεται υ̟έρβαση των
ορίων ̟ου έχουν τεθεί και ισχύουν για την τρά̟εζά µας σε ότι αφορά τις
εκδιδόµενες α̟ό εµάς εγγυητικές ε̟ιστολές.
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Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο̟οιοδή̟οτε
τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι διαγωνιζόµενοι
καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο συµ̟ληρώνοντας
τους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν στην ε̟όµενη σελίδα τηρώντας τα κατά ̟ερί̟τωση
̟ροβλε̟όµενα ελάχιστα µηνιαία µισθώµατα.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά
̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου, ο
ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη. Κάτω α̟ό
την κάθε υ̟ογραφή θα τίθεται και η εταιρική σφραγίδα.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, η διατύ̟ωση
σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα
θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην
α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς του διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει. Σε
̟ερί̟τωση ύ̟αρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου η
Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ̟ράξεων και
χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον ̟ροσφορά του
διαγωνιζόµενου.
Το ̟ροτεινόµενο µίσθωµα θα αφορά στο µηνιαίο µίσθωµα του ̟ρώτου (1ου) έτους της
µίσθωσης. Για κάθε ένα εκ των ε̟οµένων ετών της µίσθωσης, το µηνιαίο µίσθωµα θα
ανα̟ροσαρµόζεται κατά ̟οσοστό του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του αµέσως
̟ροηγούµενου δωδεκαµήνου, ̟λέον δύο ̟οσοστιαίων µονάδων (2%).
∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ο διαγωνιζόµενος θα υ̟οβάλει ̟ροσφορά µε το ̟ροτεινόµενο εξ αυτού µηνιαίο µίσθωµα
̟ρώτου έτους µισθώσεως για το σύνολο του µισθίου, ό̟ως αυτό α̟αρτίζεται α̟ό τους
χώρους του ̟ίνακα του άρθρου 4 του τεύχους διακήρυξης.
Πλειοδότης για το σύνολο των ̟ρος εκµίσθωση χώρων θα ανακηρυχθεί εκείνος ο
διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο µηνιαίο µίσθωµα ̟ρώτου έτους µισθώσεως για το
σύνολο των ̟ρος εκµίσθωση χώρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Το ελάχιστο µίσθωµα εκκίνησης για το ̟ρώτο έτος της µίσθωσης του συνόλου των
̟ρος εκµίσθωση χώρων, ορίζεται σε δέκα ̟έντε (15,00) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Α̟οκλείονται οι ̟ροσφορές µε συνολικό ̟ροτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα ̟ρώτου έτους
κατώτερο α̟ό το ανωτέρω ελάχιστο συνολικό οριζόµενο µίσθωµα εκκίνησης.
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Κατά τη λήξη της εννεαετούς διαρκείας της µισθώσεως, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΑΕ δικαιούται
να ̟ροβεί στη µονοµερή ̟αράταση αυτής για τρία (3) ε̟ι̟λέον έτη, µε το ίδιο ή άλλο
µίσθωµα, ̟ου θα καθορισθεί κατό̟ιν σχετικών δια̟ραγµατεύσεων.
Η Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) του διαγωνιζόµενου διαµορφώνεται ως ακολούθως:
Συνολικό µηνιαίο µίσθωµα =
423 τµ (300 τµ + 123 τµ) Χ ̟ροσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο
= ………………………………………………….Ευρώ
(αριθµητικών και ολογράφως)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το συνολικό µηνιαίο τίµηµα του ̟ρώτου έτους θα ̟ροκύψει κατό̟ιν
τελικής ε̟ιµέτρησης των τετραγωνικών µέτρων τα ο̟οία θα καταλάβουν τα µικρά
καταστήµατα (kiosks) κατά την το̟οθέτηση τους.
(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της
εταιρείας (σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα
έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//---------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Το αντικείµενο αφορά στον ̟ροσδιορισµό κατάλληλων υλικών και ̟ροδιαγραφών για
την ε̟ικείµενη το̟οθέτηση µικρών καταστηµάτων (kiosks), σε σταθµούς της γραµµής 1
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
Βασική α̟αίτηση για τον σχεδιασµό της κατασκευής είναι η εγκατάσταση – το̟οθέτηση
αλλά και η τυχόν α̟οδόµηση- α̟οµάκρυνση να ̟ραγµατο̟οιείται µε τέτοιο τρό̟ο ώστε
να µην αλλοιώνει και µεταβάλλει το ύφος αλλά και την υ̟οδοµή του κάθε σταθµού.
Αυτονόητο είναι ότι ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι κανόνες ασφαλείας ό̟ως
ορίζονται α̟ό τον ισχύοντα Υγειονοµικό κανονισµό.
Οι ̟αρα̟άνω α̟αιτήσεις ε̟ηρεάζουν τόσο την ε̟ιλογή των υλικών ̟ου θα
χρησιµο̟οιηθούν, όσο και την διαδικασία κατασκευής. Ε̟ισηµαίνουµε ότι τα υλικά ̟ου
θα ̟ροδιαγραφούν θα εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία όλων των σηµείων και θα αφορούν
τις τρεις ̟αρακάτω κατηγορίες κατασκευών.
α. Τα µικρά καταστήµατα ως νέες κατασκευές ̟ου ̟ροβλέ̟εται να το̟οθετηθούν σε
α̟οβάθρες σταθµών ή στάσεων και µ̟ορεί να βρίσκονται κάτω α̟ό στέγαστρα
β. εκτός α̟οβαθρών σταθµών και στάσεων και ε̟οµένως εκτεθειµένα σε καιρικά
φαινόµενα ή στην ηλιακή ακτινοβολία, και
γ. σε υ̟άρχοντα ̟αρο̟λισµένα εκδοτήρια τα ο̟οία θα διαµορφωθούν σε σηµεία ̟ώλησης
̟ροϊόντων και σε σηµεία ̟ληροφόρησης.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα µικρά καταστήµατα ανάλογα µε το σηµείο το̟οθέτησης υ̟ολογίζεται να έχουν κατά
µέσο όρο εµβαδόν 20.00µ2 και θα κατασκευαστούν α̟ό ελαφρά υλικά, ό̟ως µέταλλο η
ξύλο ̟ου θα καλύ̟τουν τις λειτουργικές τους α̟αιτήσεις.
Για την διαµόρφωση του φέροντος οργανισµού θα χρησιµο̟οιηθούν ξύλινες ή/και
µεταλλικές διατοµές.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται κατασκευές α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα.
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Για το κέλυφος, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός θα ̟ροβλέ̟ει µεταλλικές ε̟ικαλύψεις
ελαφριές, ανθεκτικές ,µε αυξηµένες µονωτικές ιδιότητες . Τέτοιες ε̟ικαλύψεις συνήθως
α̟οτελούνται α̟ό φύλλα αλουµινίου µε ̟υρήνα ̟ολυαιθυλενίου ̟ου συγκολλούνται µε
υψηλή συµ̟ίεση των τριών µερών (2 εξωτερικά φύλλα αλουµινίου και ̟ολυαιθυλένιο) , το
µεγάλο ̟ροσόν της ο̟οίας εκτός α̟ό την καλαίσθητη εξωτερική ε̟ιφάνεια είναι και η
µεγάλη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Η ανωτέρω ε̟ιλογή των µεταλλικών ε̟ικαλύψεων αλουµινίου ̟ετυχαίνει και το στόχο της
ΣΤΑΣΥ για οµοιόµορφες καλαίσθητες κατασκευές σε όλο το µήκος του δικτύου της.
Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις και σε µικρή κλίµακα θα µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν και
υλικά ό̟ως λαµαρίνα, κόντρα ̟λακέ θαλάσσης και στοιχεία ξηράς δόµησης ό̟ως,
τσιµεντοσανίδα, ̟ου θα µ̟ορούν να αντικαθίστανται µε σχετική ευκολία όταν φθείρονται
λόγω της έκθεσης στις συνθήκες του ̟εριβάλλοντος.
Οι όψεις θα ̟ρέ̟ει να διαµορφωθούν µε τα κατάλληλα ανοίγµατα για εξυ̟ηρέτηση του
κοινού, ̟ροβλέ̟ονται κουφώµατα αλουµινίου ή µεταλλικά ή ξύλινα. Η ̟ροβολή των
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̟ροϊόντων θα γίνεται σε γυάλινες βιτρίνες (triplex securite γυαλί). Ε̟ιτρέ̟ονται
διακοσµητικά στοιχεία α̟ό ξύλο – γυαλί ή µέταλλο στις όψεις
Το κατάστηµα θα ̟ρέ̟ει να ασφαλίζει τις ώρες εκτός λειτουργίας µε ρολά ασφαλείας α̟ό
γαλβανιζέ λαµαρίνα ή χάλυβα.
Η στέγαση θα έχει µικρή κλίση της τάξεως του 3% για την α̟ορροή των οµβρίων και θα
γίνει µε τάβλες ή κόντρα ̟λακέ θαλάσσης και ασφαλτικά ή µεταλλικά έγχρωµα κεραµίδια,
ή ̟άνελ ̟ολυουρεθάνης. Η στέγη θα είναι αφανής α̟ό τις όψεις, καθώς ̟ροτείνεται µικρή
ανύψωση των εξωτερικών τοίχων της κατασκευής για την κατασκευή στηθαίων.
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Τα εσωτερικά χωρίσµατα ̟ροβλέ̟ονται α̟ό γυψοσανίδα στην εσωτερική ̟λευρά και
µόνωση α̟ό ̟ετροβάµβακα ενδιάµεσα µε την εξωτερική ̟λήρωση, ενώ θα υ̟άρχει και
κενό για αύξηση θερµοµονωτικότητας και ηχοµονωτικότητας. Εσωτερικά η ε̟ένδυση της
κατασκευής α̟ό γυψοσανίδα ή άλλο υλικό θα είναι α̟ό υλικό, αδια̟ότιστο, το ο̟οίο
ε̟ιδέχεται καθαρισµό και α̟ολύµανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια
των τροφίµων και να ̟αρεµ̟οδίζεται η αερόφερτη ε̟ιµόλυνση ειδικά α̟ό τις καιρικές
συνθήκες.
Οι ̟άγκοι εργασίας θα είναι ανοξείδωτοι ή α̟ό corian και τα δά̟εδα θα είναι
αδια̟ότιστα και λεία.
Ο φωτισµός θα είναι ̟λήρης φυσικός και τεχνητός. Ε̟ιτρέ̟ονται ε̟ίσης φωτιστικά
σώµατα για διακοσµητικό αρχιτεκτονικό φωτισµό. Η ΣΤΑΣΥ θα τροφοδοτήσει τα κιόσκια
µε ρεύµα και νερό αφού βέβαια ̟ροηγηθεί όλη η κατάλληλη υ̟οδοµή εντός των
καταστηµάτων α̟ό τον εκµισθωτή και το̟οθετηθούν ενδιάµεσοι µετρητές.
Η τελική ε̟ιλογή του ̟ιλοτικού µικρού καταστήµατος (kiosk) το ο̟οίο κατό̟ιν θα
̟ροσαρµοστεί σε κάθε σταθµό η θέση κατά µήκος του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα γίνει
α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου θα ορισθεί α̟ό το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και θα
α̟οτελείται µεταξύ άλλων α̟ό Μηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Υ̟οδοµών και
Έργων (∆ΣΥΕ) και στελέχη της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας.
Η ∆ΣΥΕ θεωρεί ότι ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η εφαρµογή των ανωτέρω Τεχνικών
Προδιαγραφών στην υλο̟οίηση της κατασκευής των καταστηµάτων είτε αυτά είναι
µικρά καταστήµατα (kiosks), είτε εκδοτήρια το κόστος κατασκευής δεν µ̟ορεί να είναι
µικρότερο α̟ό το ̟οσό των ε̟τακοσίων ̟ενήντα Ευρώ (750,00 €) ανά τετραγωνικό µέτρο
και διακοσίων ̟ενήντα Ευρώ (250,00€) ανά τετραγωνικό µέτρο αντίστοιχα. Ο Μισθωτής
θα ̟ρέ̟ει µε τιµολόγια να ̟ιστο̟οιήσει το κόστος των κατασκευών.
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