Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο ̟αρών Κανονισµός ρυθµίζει τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την
εκµίσθωση εκ µέρους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «Σταθερές
Συγκοινωνίες Α.Ε.» (εφεξής η «ΣΤΑ.ΣΥ») χώρου ̟ολλα̟λών χρήσεων στο
σταθµό του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», συνολικής ε̟ιφάνειας 500 τ.µ., ό̟ως τα όριά
του ̟εριγράφονται σαφώς στην κάτοψη, η ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται (εφεξής η
«Αίθουσα
Συντάγµατος»), µετά
α̟ό υ̟ογραφή σχετικού Ιδιωτικού
Συµφωνητικού µεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ ως εκµισθώτριας και του εκάστοτε Μισθωτή.
1.2. Η χρήση της Αίθουσας Συντάγµατος α̟ό το Μισθωτή θα ̟εριορίζεται στη
διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαφηµιστικών και άλλων ̟ροωθητικών
ενεργειών (εφεξής η «εκδήλωση») µε την καταβολή εκ µέρους του Μισθωτή
συµφωνηθέντος µε τη ΣΤΑ.ΣΥ µισθώµατος. Το αντικείµενο και ο χαρακτήρας
των εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαφηµιστικών κι άλλων ̟ροωθητικών ενεργειών,
̟ου θα ̟ραγµατο̟οιούνται στην Αίθουσα Συντάγµατος θα συνάδουν
υ̟οχρεωτικά µε τη γενικότερη αισθητική και το ύφος όλων των χώρων του
Μετρό της Αθήνας και θα τελούν σε ό,τι αφορά την αισθητική και το ύφος τους
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της ̟ροηγούµενης έγκρισης α̟ό τη ΣΤΑ.ΣΥ.
1.3. Το µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο φορτίο είναι 500 κιλά ανά τ.µ. της Αίθουσας
Συντάγµατος και η το̟οθέτηση βαρέων εκθεµάτων σε αυτήν γίνεται µόνο µετά
α̟ό ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Για την χρήση των τοίχων και
της οροφής της Αίθουσας Συντάγµατος ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 3.
ΑΡΘΡΟ 2 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
2.1. Η εκµίσθωση της Αίθουσας Συντάγµατος α̟ό τη ΣΤΑ.ΣΥ ̟ραγµατο̟οιείται
ύστερα α̟ό σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου Μισθωτή, η ο̟οία υ̟οβάλλεται
στην Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ και στην ο̟οία
̟ροσδιορίζεται σαφώς ο σκο̟ός και το αντικείµενο της εκδήλωσης καθώς και ο
ε̟ιθυµητός χρόνος διάρκειάς της. Η έγκριση της εν λόγω αίτησης ε̟αφίεται
α̟οκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΣΤΑ.ΣΥ.
2.2. Η ΣΤΑ.ΣΥ γνωστο̟οιεί την έγκριση της αίτησης µίσθωσης και καλεί το
Μισθωτή ό̟ως ̟ροσέλθει εντός της ορισθείσης ̟ροθεσµίας για την υ̟ογραφή
του σχετικού Ιδιωτικού Συµφωνητικού. Ο Μισθωτής θα ορίζει υ̟οχρεωτικά
Υ̟εύθυνο Ε̟ικοινωνίας του, ο ο̟οίος θα βρίσκεται υ̟οχρεωτικά στην Αίθουσα
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Συντάγµατος εκ̟ροσω̟ώντας το Μισθωτή, α̟ό την ̟αραλαβή της µέχρι και την
̟αράδοσή της, στην το̟οθέτηση («στήσιµο» της Αίθουσας Συντάγµατος), µέχρι
την α̟οµάκρυνση τους και ο ο̟οίος θα είναι υ̟εύθυνος για την άµεση και
α̟οτελεσµατική ρύθµιση και ε̟ίλυση ο̟οιουδή̟οτε ̟ρακτικού θέµατος τυχόν
̟ροκύψει.
2.3. Ο Μισθωτής υ̟οχρεούται τουλάχιστον ε̟τά (7) ηµέρες ̟ριν α̟ό την
ηµεροµηνία εκµίσθωσης της Αίθουσας Συντάγµατος να α̟οστείλει ̟ρος έγκριση
στην Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ την τελική κάτοψη για
την εκ µέρους του διαρρύθµιση της Αίθουσας Συντάγµατος. Η έγκριση της εν
λόγω κάτοψης θα ε̟αφίεται α̟οκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΣΤΑ.ΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
3.1. Α̟αγορεύεται α̟ολύτως α̟ό το Μισθωτή ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση,
αλλοίωση και γενικά µεταρρύθµιση της Αίθουσας Συντάγµατος. Ιδιαίτερα
α̟αγορεύεται η χρήση µέσων α̟ό το Μισθωτή, τα ο̟οία δύνανται να
καταστρέφουν ή αλλοιώνουν τα δά̟εδα, τους τοίχους, την οροφή, καθώς και τη
µορφή, την αντοχή και την αισθητική της Αίθουσας Συντάγµατος. Οι ό̟οιες
διαρρυθµίσεις εκ µέρους του Μισθωτή δεν ε̟ιτρέ̟εται να αλλοιώνουν την
αρχιτεκτονική ενότητα της Αίθουσας Συντάγµατος ή την αισθητική της και τη
γενικότερη αισθητική του Σταθµού του Συντάγµατος.
3.2. Μέσα στην αίθουσα του Συντάγµατος ε̟ιτρέ̟εται α̟ό τον Μισθωτή η
ανάρτηση υλικού, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα το̟οθετείται σε σταθερές
αυτοστεκούµενες κατασκευές για λόγους ασφαλείας. Ε̟ι̟λέον, µ̟ορούν να
το̟οθετηθούν banners α̟ό την οροφή σε σηµεία και µε τον τρό̟ο ̟ου θα
υ̟οδείξει η Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η
ανάρτηση υλικού και η στήριξη αντικειµένων στην «Πύλη των Αθηνών» (χώρος
έκθεσης εικαστικού έργου εντός του σταθµού Συντάγµατος), καθώς και στις
κυψελωτές γυψοσανίδες. Η ̟αραχώρηση α̟οθηκευτικού χώρου α̟ό τη ΣΤΑ.ΣΥ
στο Μισθωτή δεν είναι δυνατή. Ε̟ίσης, δεν ε̟ιτρέ̟εται η α̟οθήκευση
αντικειµένων α̟ό το Μισθωτή ̟ίσω α̟ό το εικαστικό έργο σε ̟λευρά της
αίθουσας του Σταθµού του Μετρό «Σύνταγµα», ̟ου α̟εικονίζει την «Πύλη των
Αθηνών».
Α̟αγορεύεται η αφισοκόλληση α̟ό το Μισθωτή στην αίθουσα Συντάγµατος
καθώς και στους χώρους ̟ου τον ̟εριβάλλουν. Η ανάρτηση διαφηµίσεων
ενδεικτικών της συγκεκριµένης χρήσης της Αίθουσας Συντάγµατος έξω α̟ό
αυτήν α̟οτελεί αντικείµενο χωριστής συµφωνίας µε τη ΣΤΑ.ΣΥ και θα
̟ραγµατο̟οιείται α̟οκλειστικά υ̟ό τις οδηγίες της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ ο αριθµός, τα
ακριβή σηµεία το̟οθέτησής τους κι η µορφή τους θα τελούν υ̟ό την έγκριση της
ΣΤΑ.ΣΥ. Ε̟ισηµαίνεται ρητά ότι η εκ µέρους του Μισθωτή το̟οθέτηση ή η
ανάρτηση ̟ινακίδων ενδεικτικών της εκδήλωσης ή της έκθεσης καθώς και κάθε
είδους ̟ροβολή ή διαφηµίσεων δεν ε̟ιτρέ̟εται να εµ̟οδίζουν την α̟ρόσκο̟τη
λειτουργία του Σταθµού α̟ό το ε̟ιβατικό κοινό ή να θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλειά του. Συγκεκριµένα, έξω α̟ό την Αίθουσα Συντάγµατος ε̟ιτρέ̟εται η
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το̟οθέτηση banners α̟ό την οροφή, σε σηµεία τα ο̟οία υ̟οδεικνύει η ΣΤΑ.ΣΥ.
Οι διαστάσεις τους είναι 1,5x2,5m (ΠxΥ) και 2x3m (ΠxΥ) και το̟οθετούνται
εκτός της αίθουσας Συντάγµατος σε συγκεκριµένα σηµεία τα ο̟οία θα υ̟οδείξει
η ΣΤΑ.ΣΥ. Στο κάτω µέρος των banners θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σχετικό στήριγµα
ώστε να τα κρατά σταθερά. Ε̟ίσης, ̟ρος α̟οφυγή ατυχήµατος, συνιστάται η
ε̟ι̟λέον σταθερο̟οίησή τους µε αυτοκόλλητη ταινία, η ο̟οία κατά την
α̟οκόλληση δε θα ̟ροκαλεί φθορές ή τυχόν ζηµιές στα µάρµαρα και στους
τοίχους. Ο Μισθωτής είναι υ̟εύθυνος για την ανάρτηση - α̟οξήλωση των
banners και οφείλει να έχει όλον τον α̟αιτούµενο εξο̟λισµό, ̟.χ. σκάλα, ταινία
κ.λ.̟.
3.3. Σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ο Μισθωτής υ̟οχρεούται να κάνει καλή
χρήση της Αίθουσας Συντάγµατος, ενώ ευθύνεται και βαρύνεται για
ο̟οιεσδή̟οτε βλάβες ή ζηµιές, ̟ου έγιναν στο χώρο αυτό α̟ό τον ίδιο ή
ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, τις ο̟οίες και α̟οκαθιστά η ΣΤΑ.ΣΥ µε δικά της έξοδα και
δα̟άνες, ενώ η εν λόγω χρέωση γίνεται µε την έκδοση σχετικού τιµολογίου, το
ο̟οίο υ̟οχρεούται να εξοφλήσει άµεσα ο Μισθωτής, ̟ροκειµένου η Αίθουσα
Συντάγµατος να ̟αραδοθεί στη ΣΤΑ.ΣΥ α̟ό το Μισθωτή στην άριστη
κατάσταση στην ο̟οία ̟αραλήφθηκε. Η ΣΤΑ.ΣΥ διατηρεί το δικαίωµα κατά του
Μισθωτή α̟οκατάστασης κάθε ̟αρα̟έρα θετικής ή α̟οθετικής ζηµίας την ο̟οία
τυχόν η ίδια υ̟οστεί.
3.4. Η Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης έχει την ευθύνη για την
̟αρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων και συµφωνιών της
Σύµβασης Μίσθωσης, ό̟ως ε̟ίσης και του Παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας.
Ο Υ̟εύθυνος του Σταθµού του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», λόγω της ε̟ί τό̟ου
̟αρουσίας του µ̟ορεί να ̟ροβαίνει σε ̟αρατηρήσεις όταν δια̟ιστώνει
̟αραβιάσεις της εφαρµογής του Κανονισµού αυτού α̟ό το Μισθωτή, ε̟ίσης σ'
αυτόν ̟ροσέρχονται και υ̟ογράφουν (για τον έλεγχο της ̟ρόσβασης) οι
εκτελούντες εκ µέρους του Μισθωτή εργασίες τόσο κατά την ̟ροσέλευση όσο και
κατά την α̟οχώρηση. Ο Υ̟εύθυνος Σταθµού είναι αρµόδιος για το άνοιγµα και
κλείδωµα της Αίθουσας Συντάγµατος, ̟αρουσία ̟άντα του Μισθωτή, καθώς
ε̟ίσης και για τη µη ̟αρεµ̟όδιση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού και της
χρήσης του α̟ό το ε̟ιβατικό κοινό.
3.5.
Για τις εργασίες ̟ροετοιµασίας του χώρου ο Μισθωτής ̟ρέ̟ει να
α̟οστείλει στη ΣΤΑ.ΣΥ λίστα µε τα ονόµατα των ατόµων ̟ου ̟ρόκειται να
εργαστούν, κατά το «στήσιµο», τη διάρκεια και την α̟οξήλωση της εκδήλωσης ή
της έκθεσης, µε τον αριθµό της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας, διαβατηρίου ή
άλλου νόµιµου α̟οδεικτικού ταυτότητας. Όλα τα ̟αρα̟άνω, θα ̟ρέ̟ει να
γνωστο̟οιηθούν στην Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ το
αργότερο εντός ε̟τά (7) εργασίµων ηµερών ̟ριν α̟ό την χρήση της Αίθουσας
Συντάγµατος α̟ό το Μισθωτή. Η ̟ρόσβαση υ̟αλλήλων του Μισθωτή στην
Αίθουσα Συντάγµατος θα ελέγχεται βάσει αυτής της ονοµαστικής κατάστασης.
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3.6. Οι εργασίες ̟ροετοιµασίας θα µ̟ορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της
ηµέρας εφόσον δεν δηµιουργούν ενόχληση στο ε̟ιβατικό κοινό (λόγω θορύβου,
σκόνης κ.λ.̟.), ενώ η µεταφορά υλικών θα γίνεται κατά τη χρονική ̟ερίοδο
µεταξύ 00:30 - 04:30 ̟.µ. H µεταφορά αντικειµένων, ε̟ιτρέ̟εται ΜΟΝΟ σε ώρες
µη λειτουργίας του Μετρό. Πιο συγκεκριµένα, Κυριακή - Πέµ̟τη α̟ό τις 00:30 04:30 ̟.µ., ενώ Παρασκευή και Σάββατο α̟ό τις 02:30 - 04:30 ̟.µ. λόγω της
ε̟έκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό κατά τις ηµέρες αυτές. Κατά τη
φόρτωση – εκφόρτωση αντικειµένων, ̟ρος και α̟ό την Αίθουσα Συντάγµατος ο
Μισθωτής δεν ε̟ιτρέ̟εται να εµ̟οδίζει την α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του
Σταθµού α̟ό το ε̟ιβατικό κοινό ή να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του. ∆εν
ε̟ιτρέ̟εται η χρήση ανελκυστήρα εκ µέρους του Μισθωτή για ο̟οιαδή̟οτε
µεταφορά αντικειµένων. Ο Μισθωτής υ̟οχρεούται να φροντίζει να ̟αραµένει
̟άντα δυνατή η ̟ρόσβαση : α) στον ηλεκτρικό ̟ίνακα ̟ου βρίσκεται ̟ίσω α̟ό
την «Πύλη των Αθηνών», β) στα χειριστήρια του κλιµατισµού ̟ου βρίσκονται
στο Χώρο και γ) στους ̟υροσβεστήρες. Κάθε συµ̟ληρωµατική ενέργεια της
εκδήλωσης ή της έκθεσης, έξω α̟ό την Αίθουσα Συντάγµατος, ̟ρέ̟ει να
συµφωνείται µε την Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης.
3.7.
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία α̟αιτηθεί α̟ό το Μισθωτή η χρήση
µικροφωνικών ή µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, θα ̟ρέ̟ει να γίνουν δοκιµές
̟αρουσία εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑ.ΣΥ, ώστε να συµφωνηθεί η ένταση, ̟ροκειµένου
να µην καλύ̟τονται οι ανακοινώσεις, ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται εντός του
Σταθµού του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» για το ε̟ιβατικό κοινό.
3.8. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Μισθωτής ε̟ιθυµεί να ̟λαισιώσει µε µουσική ή
τραγούδια την εκδήλωσή του, αναλαµβάνει ανε̟ιφύλακτα την α̟οκλειστική
ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα α̟ό την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» (Α.Ε.Π.Ι.) µε την αναγκαία έγγραφη άδεια και
την καταβολή του αντιτίµου. Η ε̟ιλογή της µουσικής θα εγκρίνεται α̟ό τη
ΣΤΑ.ΣΥ ̟ροκειµένου αυτή να συνάδει µε το ύφος του Μετρό της Αθήνας ως
Μ.Μ.Μ.
3.9. Ο χειρισµός του κλιµατισµού και του φωτισµού της Αίθουσας Συντάγµατος
θα ̟ραγµατο̟οιείται µόνο α̟ό την αρµόδια Τεχνική Υ̟ηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ, η
ο̟οία ενηµερώνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης. Τυχόν
ηλεκτρολογικές ιδιαιτερότητες, τις ο̟οίες ε̟ιθυµεί ο Μισθωτής θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρονται στην Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ ̟ριν α̟ό τη
χρήση της Αίθουσας Συντάγµατος α̟ό το Μισθωτή.
3.10. Η Αίθουσα Συντάγµατος διαθέτει εγκατάσταση για σύνδεση µε το
διαδίκτυο. Ο Μισθωτής είναι υ̟εύθυνος για την ενεργο̟οίηση της
συγκεκριµένης υ̟ηρεσίας α̟ό τον ̟άροχο. Ο συντονισµός των ενεργειών γίνεται
σε συνεννόηση µε την Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης και την αρµόδια
υ̟ηρεσία Τηλε̟ικοινωνιών της ΣΤΑ.ΣΥ.
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3.11. Εντός της Αίθουσας Συντάγµατος δεν ε̟ιτρέ̟εται το κά̟νισµα καθώς και η
κατανάλωση φαγητού και ̟οτού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι
̟αραβιάζεται η α̟αγόρευση του κα̟νίσµατος, η Αίθουσα Συντάγµατος θα
̟αραµείνει κλειστή για το υ̟όλοι̟ο διάστηµα της µίσθωσης και το µίσθωµα δε
θα ε̟ιστρέφεται. Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση ̟ου κρίνεται αναγκαία η οργάνωση
catering για τη συγκεκριµένη χρήση του Μισθωτή, τότε αυτή ε̟ιτρέ̟εται µόνο
εντός της Αίθουσας Συντάγµατος και µετά α̟ό συνεννόηση µε την Υ̟ηρεσία
Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟αγορεύεται η κατανάλωση
αλκοολούχων ̟οτών εντός της Αίθουσας Συντάγµατος. Για λόγους ασφαλείας
δεν ε̟ιτρέ̟εται η χρήση συσκευών αλογόνου ή υγραερίου ̟.χ. σόµ̟α, συσκευή
γκαζιού για την ̟αρασκευή καφέ κ.λ.̟.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
4.1. Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης της εκδήλωσης µετά την υ̟ογραφή του Ιδιωτικού
Συµφωνητικού ισχύουν τα εξής:
-

-

Αν η εκδήλωση ακυρωθεί α̟ό δύο (2) µήνες έως και ένα (1) µήνα ̟ριν α̟ό
τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία ̟αράδοσης χρήσης του χώρου, τότε
ε̟ιστρέφεται άτοκα η δοθείσα ̟ροκαταβολή.
Αν η εκδήλωση ακυρωθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα ̟ριν
α̟ό τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία ̟αράδοσης χρήσης του χώρου µέχρι τη
συµφωνηµένη ηµεροµηνία ̟αράδοσης χρήσης αυτού, τότε ̟αρακρατείται
α̟ό τη ΣΤΑ.ΣΥ η δοθείσα ̟ροκαταβολή ή ό̟οιο ̟οσό έχει εισ̟ράξει µέχρι
τότε η ΣΤΑ.ΣΥ α̟ό αυτή την αιτία, και η ΣΤΑ.ΣΥ δικαιούται ε̟ι̟λέον να
ζητήσει την α̟οκατάσταση κάθε θετικής ή α̟οθετικής ζηµίας α̟ό την
ακύρωση αυτή.

4.2. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωσης της εκδήλωσης, είτε εκ µέρους του µισθωτή είτε
µε α̟όφαση της ΣΤΑ.ΣΥ, η τελευταία δικαιούται να ̟αραχωρήσει τη χρήση του
συγκεκριµένου χώρου κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία σε άλλους
ενδιαφερόµενους τρίτους, χωρίς να ειδο̟οιήσει τον µισθωτή και χωρίς να
θίγονται τα δικαιώµατά της σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο
4.3. Ακύρωση Εκδήλωσης α̟ό τον µισθωτή γίνεται µόνο µε έγγραφη ∆ήλωσή
του.
4.4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ήθελε α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή διακο̟εί η έκθεση των
ειδών, θα λήγει αµέσως και η µίσθωση αζηµίως για τη ΣΤΑ.ΣΥ, του µισθωτή
υ̟όχρεου να α̟οδώσει άµεσα και αυθηµερόν ελεύθερο το µίσθιο.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
5.1. O Μισθωτής ε̟ιβαρύνεται µε τα έξοδα καθαρισµού και φύλαξης της
αίθουσας Συντάγµατος µετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης - διοργάνωσης. Σε
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̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθεί α̟ό το Μισθωτή ε̟ι̟λέον φύλαξη ή καθαρισµός της
αίθουσας, η χρέωση βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα τιµολόγια της
ΣΤΑ.ΣΥ ̟ου ισχύουν κάθε φορά.
5.2. Η ΣΤΑ.ΣΥ δε φέρει καµία ευθύνη για φθορές, α̟ώλειες, βλάβες ή ζηµιές ̟ου
τυχόν θα ̟ροκληθούν στα εκθέµατα και γενικά ̟ράγµατα του Μισθωτή ή
ο̟οιουδή̟οτε τρίτου κατά την διάρκεια της µίσθωσης α̟ό το Μισθωτή, α̟ό
ο̟οιοδή̟οτε λόγο και αιτία. Ε̟ίσης, η ΣΤΑ.ΣΥ δε φέρει καµία ευθύνη για
σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές ̟ου τυχόν θα ̟ροκληθούν σε τρίτους κατά την
διάρκεια και εξαιτίας της µίσθωσης, ενώ ο Μισθωτής υ̟οχρεούται να
̟ροσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο υ̟έρ της ΣΤΑ.ΣΥ Αστικής Ευθύνης
α̟έναντι στους τρίτους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της έκθεσης ή εκδήλωσης
µε όρια ασφάλισης, τα ο̟οία θα καθορίζονται κάθε φορά α̟ό την Υ̟ηρεσία
Εµ̟ορικής
Εκµετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ. Η ΣΤΑ.ΣΥ θα
θεωρείται
συνασφαλιζόµενη και τρίτο µέρος στα ̟ροαναφερόµενα ασφαλιστήρια
συµβόλαια και αυτό θα αναφέρεται ρητώς στους όρους των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ̟ου θα ̟ροσκοµισθούν. Η ̟ροσκόµιση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Αστικής Ευθύνης ̟ρος Τρίτους ̟ρέ̟ει να γίνει το αργότερο 5 ηµέρες ̟ριν τη
διεξαγωγή της εκδήλωσης και θα καλύ̟τει όλο το διάστηµα της µίσθωσης. Ο
µισθωτής είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά η ο̟οία µ̟ορεί
να ̟ροκληθεί σε τρίτους, σε σχέση µε τα είδη ̟ου εκθέτει στο µίσθιο χώρο.
5.3. Ο Μισθωτής υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται µε τα µέτρα ̟υρο̟ροστασίας
και ασφάλειας ̟ου ισχύουν στους χώρους του Μετρό της Αθήνας τόσο κατά την
φάση εγκατάστασης / α̟οξήλωσης, όσο και κατά την λειτουργία της εκδήλωσης
ή της έκθεσης.
5.4.
Ο Μισθωτής υ̟οχρεούται κατά τη λήξη ή την µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο λύση
της σύµβασης µίσθωσης να ̟αραδώσει στη ΣΤΑ.ΣΥ εµ̟ρόθεσµα και χωρίς
όχληση την Αίθουσα Συντάγµατος ελεύθερη και στην κατάσταση ̟ου την
̟αρέλαβε, διαφορετικά χρεώνεται µε το δι̟λάσιο του ηµερησίου ανταλλάγµατος
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης της α̟όδοσης του χώρου, ανεξάρτητα α̟ό την
̟οινική ρήτρα ̟ου τυχόν ε̟ιβληθεί σε αυτόν και την α̟οκατάσταση κάθε
̟αρα̟έρα θετικής ή α̟οθετικής ζηµιάς α̟ό τη µη έγκαιρη α̟όδοση του χώρου.
Ο Μισθωτής φροντίζει για τη συγκέντρωση των α̟ορριµµάτων του και τη
σταδιακή α̟οµάκρυνσή τους. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συσσώρευση α̟ορριµµάτων
στους κάδους του ∆ήµου Αθηναίων ̟ου βρίσκονται έξω α̟ό το Σταθµό του
Συντάγµατος. Ε̟ίσης, το βράδυ της α̟οξήλωσης, ο Μισθωτής ̟ου α̟οχωρεί,
φροντίζει για τη συγκέντρωση των αντικειµένων του στην είσοδο κοντά στην
«Πύλη των Αθηνών» ώστε να α̟οχωρήσει άµεσα(το αργότερο εντός 30 λε̟τών),
ενώ εισέρχεται ο ε̟όµενος Μισθωτής α̟ό την άλλη είσοδο της Αίθουσας
Συντάγµατος.
5.5. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία στην εκδήλωση - έκθεση - διαφηµιστική
ενέργεια, ̟αραβρεθούν υψηλά ιστάµενα ̟ρόσω̟α, ή υ̟άρχει τηλεο̟τική
κάλυψη, ο Μισθωτής υ̟οχρεούται ό̟ως ενηµερώσει ̟ρος τούτο εντός ευλόγου
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χρονικού διαστήµατος ̟ριν α̟ό την εκδήλωση την Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικής
Εκµετάλλευσης.
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