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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ Ν 4002/11
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59-73131
ΤΗΛ. 2821043188–2821054882
e-mail: eakchan@otenet.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 646 /14. 8.2015
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ με ελάχιστο μίσθωμα 150,00€
Βαθμός ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός προτεραιότητας : Κοινό
Χρόνος διατήρησης : Πενταετία
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης:
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου:
Απόφαση : Α.1.
Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής : 6ο /12.8ου. 2015
Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.
Διάρκεια Σύμβασης : Τρία (3) έτη.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης : Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα).
Τιμή εκκίνησης: Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (150,00€)
(πλέον Φ.Π.Α. 23%)
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : Προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα
(πλέον Φ.Π.Α. 23%)
Δημοσίευση διαγωνισμού : Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί
στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
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Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα
12:00μμ
Τόπος Υποβολής Προσφορών: γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 59, (πάνω από το κλειστό
γυμναστήριο του σταδίου του Ε.Α.Κ.Χανίων)
Παραλαβή Τεύχους Διακήρυξης :
ιστοσελίδα του διαύγεια ως ακολούθως : diavgeia.gov.gr /Υπουργείο Πολιτισμού
Παιδείας & Θρησκευμάτων/ Εποπτευόμενοι Φορείς & Νομικά Πρόσωπα Πολιτισμού
Παιδείας & Θρησκευμάτων / Ε.Α.Κ.Χ. (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής αυτού, Κουβάτσο Δρακούλη-Αθανάσιο & η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.)
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων , έχοντας υπ ́ όψιν :
1)Το Ν. 423/76 «Περί Γυμναστηρίων....».
2)Το Ν.1646/86 άρθρο 21, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1898/90 και
άρθρο 46 παρ..5 και 6 του Ν.1958/91.
3)Το Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», άρθρα 38
έως 49.
4)Το Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
5)Το Ν. 4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6)Το Ν. 4002/11, άρθρο 59 «περί συγχώνευσης νομικών προσώπων σε νέο φορέα».
7)Την υπ’ αριθμ. Α.1.(διοικητικά) της 12ης Αυγούστου 2015 στο 6ο πρακτικό,
απόφασή της, με την οποία ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκμίσθωση των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Χανίων στο
Σκοπευτήριο Χανίων που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου Χανίων
8)Το ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
194/22.11.2010)
9)Την
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΑ/ΤΠΕΛΦ/133698/16671/1956/1558
έγκριση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του φορέα «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων»
(ΑΔΑ:
Ω0ΚΦ465ΦΘ3-03Γ) από την
Γενική
Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων,Δημ/κων Αναλύσεων & Αναφορών,
Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων & Λοιπών Φορέων
13) Την υπ αριθμ 7η απόφαση / 2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015, Πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚΧανίων, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν κατόπιν
κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελείται από τρία
μέλη
14)Την υπ΄αριθμ. 8η απόφαση / 2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015, Πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚΧανίων, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν κατόπιν
κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ.
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118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3, παρ. 2 του ν.2522/1997, η οποία
αποτελείται από τρία (3) μέλη
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές α) για την
εκμίσθωση χώρου περίπου 340,98τμ που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου
μεταξύ του πρώτου και δεύτερου στάντ του σκοπευτηρίου του πήλινου Στόχου & β)
για την εκμίσθωση χώρου 63,70τμ που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου μεταξύ
των Σκοπευτηρίων του Σταθερού Στόχου των 25μ. – 50μ. και του αεροβόλου όπλου
την 3η μηνός Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00μμ για την ανάδειξη πλειοδότη και
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του υπ΄αριθμ. ΠΔ 715/10.9.1979, ΦΕΚ
Α! 212/79.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Σταδίου του Ε.Α.Κ. Χανίων την Πέμπτη 3
Σεπτεμβρίου 2015, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, που βρίσκονται στα Χανιά, Ανδρέα Παπανδρέου 59. Ώρα έναρξης του
διαγωνισμού ορίζεται η 12:00μμ .
Με την παρέλευση της ώρας που ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού,
απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή
ακυρώσεως του διαγωνισμού εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται
χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : Α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά
πρόσωπα. Β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της
Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. β) συνταξιούχοι. γ) Όσοι έχουν κώλυμα
διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του
Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α. / 9.2.07.
δ) Όσοι έχουν οποιαδήποτε οφειλή προηγούμενων ετών προς το ΕΑΚ Χανίων ή το
Σκοπευτήριο Χανίων.
Μετά την λήξη της παραδόσεως των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και ενώπιων τους, ανοίγει τους
φακέλους και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρακτικό των διαγωνιζομένων.
Προσφορές που δεν έχουν υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. Πρώτος πλειοδότης
ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε την μεγαλύτερη τιμή. Σε περίπτωση που
περισσότεροι από έναν έδωσαν την ίδια προσφορά, καταθέτουν επί τόπου κλειστές
αντιπροσφορές έγγραφες.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
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2. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε
ευρώ για κάθε μήνα , η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα
δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν
διόρθωση μονογραφείται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη
μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά θα δίνετε
συνολικά και για τους δύο χώρους σε μία τιμή όπως και η παρούσα
διακήρυξη είναι ενιαία. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει υποχρεωτικά και τους
δύο χώρους.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος,
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
6. Βεβαίωση μη οφειλής στο Ε.Α.Κ.Χανίων (παραλαμβάνεται από τα γραφεία
του σταδίου Ανδρέα Παπανδρέου 59 κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 πμ14:00μμ)
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης διακοσίων
ευρώ (150,00 ευρώ) σε αντίστοιχη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τραπέζης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους
υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου,
στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του χώρου, ο οποίος πρέπει να
καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να
καλύπτει συνολικά το 20% του τριετούς μισθώματος ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της
περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε
καταπίπτει υπέρ του Ε.Α.Κ.Χανίων.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: δεν
απασχολείται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση,
δεν είναι συνταξιούχος, δεν έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα
με τα άρθρα 4, (παρ.1,2,3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26
τ.Α΄/9.2.07.
9. Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού. Σημείωση: Σε περίπτωση
που ο πλειοδότης που θα εκμισθώσει τους χώρους τους χρησιμοποιήσει ως
κυλικείο οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που
συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκμίσθωσης χώρων εκ του
καταστατικού τους.
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Ο πλειοδότης που θα του κατακυρωθεί η εκμίσθωση των χώρων θα είναι
υπεύθυνος και υπόλογος φορολογικά, ασφαλιστικά, υγειονομικά σε σχέση με το
εργατικό δυναμικό που θα απασχολεί.
Χρόνος & Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα
12:00μμ, στον Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων , στα γραφεία του Σταδίου του
Ε.Α.Κ.Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 59, Στάδιο Έλενας Βενιζέλου , στις οποίες πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της
οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την
παρούσα διακήρυξη.
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί
εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Πρωτοκόλλου, εντός των
γραφείων του Ε.Α.Κ.Χανίων έως και μία (1) ημέρα πριν την διεξαγωγή του
διαγωνισμού με σφραγίδα ταχυδρομείου.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία και τις παραλαμβάνει, προ της
εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που
περιέρχονται στην Υπηρεσία, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία
που καθορίζεται από την παρούσα.
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΣΘΩΤΗ:
α) για την εκμίσθωση χώρου περίπου 340,98τμ που βρίσκεται στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου στάντ του σκοπευτηρίου του πήλινου
Στόχου & β) για την εκμίσθωση χώρου 63,70τμ που βρίσκεται στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου μεταξύ των Σκοπευτηρίων του Σταθερού Στόχου των 25μ. – 50μ. και του
αεροβόλου όπλου την 3η Σεπτεμβρίου 2015.ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ για την
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ανάδειξη πλειοδότη και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του υπ΄αριθμ.
ΠΔ 715/10.9.1979, ΦΕΚ Α! 212/79.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης του Ε.Α.Κ.Χανίων
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι: επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του
τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή
τους στο Ε.Α.Κ.Χανίων. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Χανίων να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο φάκελος με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής όλων
των συμμετεχόντων
β) Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οι
οποίοι έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα,
ελέγχονται και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του ανά
φύλλο και εν συνεχεία ανακοινώνεται σε όσους παρευρίσκονται οι τιμές που
προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή καταγράφει τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών σε πρακτικό, στο
οποίο καταχωρίζει επίσης και τυχόν προσφορές που έκρινε απορριπτέες, με σχετική
αιτιολόγηση, το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλει αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ως
εξής:
Η ορισθείσα σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
γνωμοδοτεί προς την διοικούσα επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για τα
παρακάτω:
α . Κατακύρωση της μίσθωσης των χώρων στον πλειοδότη ή
β .Ματαίωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Στην περίπτωση που η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού γνωμοδοτήσει για
ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τότε την κρίση για την τελική
ματαίωση της προμήθειας θα την λάβει η διοικούσα επιτροπή.
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται μόνο μετά την εγκριτική απόφαση της Ε.Δ. των
Ε.Α.Κ.Χανίων, που κατακυρώνει ή μη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Η πρόσκληση στον πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης θα αποσταλεί
μετά την συνεδρίαση της Ε.Δ. και την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες εντός
πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος, με εξαίρεση εκείνης
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του τελικού πλειοδότη που θα επιστραφεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Εφόσον συντρέχει εύλογος λόγος (π.χ. μεγάλος αριθμός υποψηφίων και
κόπωση της Επιτροπής κλπ) η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει το διαγωνισμό σε
περισσότερες συνεδριάσεις της, όπου υποχρεωτικά καλούνται επί αποδείξει να
παραστούν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα, που είναι δηλαδή αποδεκτοί
σε κάθε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Το Ε.Α.Κ Χανίων . διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να μεταβάλει το
χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, ναμην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κριθεί τελικά
ασύμφορη για τα Ε.Α.Κ.Χανίων., να ματαιώσουν το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε
στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλουν ή να επαναλάβουν τον διαγωνισμό με ή
χωρίς τροποποίηση των όρων του, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των
διαγωνιζομένων ή του πλειοδότη εξ οιουδήποτε λόγου.
Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, η Ε.Δ.
αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση σ’ αυτόν που συγκεντρώνει
περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια
ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, κατόπιν
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Κατά του αποτελέσματος της κλήρωσης δεν
χωρούν ενστάσεις. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν γεννάται δικαίωμα
αποζημίωσης υπέρ του μη προκριθέντος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο ή ο διαγωνισμός αποβεί
άγονος (μη προσέλευση κανενός πλειοδότη), ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με την
ίδια διαδικασία. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της
ημέρας του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20
ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού, θα γίνει
απευθείας ανάθεση για την εκμίσθωση των χώρων σύμφωνα με όσα προβλέπει
στην παράγραφο 9 της με αρ. πρωτ.: 64321/Δ4/16.5.2008/Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1003
Β/30.5.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας. Ο
πλειοδότης θα αναλάβει την μίσθωση των χώρων μετά την προσκόμιση όλων των
προαναφερόμενων εγγράφων.
Ενστάσεις.
Η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της διεξαγωγής του
διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου επιτρέπεται ενώπιον της
Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
μόνο από τους διαγωνιζόμενους εγγράφως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή σε
24 ώρες από τη λήξη διενέργειάς του.
Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του
διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή
της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερμένους λόγους δε γίνονται δεκτές.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, συντεταγμένης σύμφωνα με το
, διπλάσιας αξίας του μισθώματος, που θα υπολογισθεί, πλέον των
τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Το
ποσό της θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, ώστε πάντα να
ισούται με δύο τρέχοντα μισθώματα.
Η εγγύηση θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή μετά την απόδοση του
μίσθιου και εφόσον προηγουμένως έχουν εξοφληθεί όλα τα οφειλόμενα
μισθώματα και κάθε εν γένει δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή. Η εγγύηση δεν
επιτρέπεται να συμψηφίζεται με μισθώματα. Η παράβαση του όρου αυτού έχει ως
συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του εκμισθωτή πέραν των άλλων
υποχρεώσεων του μισθωτή.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ
των Ε.Α.Κ.Χανίων ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να την ανανεώσει,
συμπληρώσει ή αντικαταστήσει εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία
κατάπτωσης ή την προς αυτό πρόσκληση στις λοιπές περιπτώσεις, παρέχεται στο
Ε.Α.Κ.Χ. το δικαίωμα να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση τη μίσθωση.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ελάχιστο ποσό αποζημίωσης για την χρήση των χώρων, ορίζεται το ποσό των
150,00 ευρώ ανά μήνα ήτοι 150,00 Χ 36 μήνες = 5.400,00 ευρώ για τα τρία έτη
χρήσης του από τον πλειοδότη (π.χ. από 15.9.2015 έως 15.9.2018) Το μηνιαίο αυτό
μίσθωμα ο μισθωτής υποχρεούται να το προκαταβάλλει στο Ν.Π.Δ.Δ. στα γραφεία
του Ε.Α.Κ. Χανίων κάθε πρώτη του μηνός και με αργότερη ημερομηνία παράτασης
πέντε ημέρες (μέχρι και την 5η του εκάστου μηνός. Τα μισθώματα θα κατατίθενται,
έναντι τιμολογίου
μοναδικού αποδεικτικού μέσου για την πληρωμή του
μισθώματος στα γραφεία του Σταδίου, Ανδρέα Παπανδρέου 59, Στάδιο Χανίων.
Η διάρκεια της εκμετάλλευσης των χώρων του Σκοπευτηρίου του Ε.Α.Κ. Χανίων,
ορίζεται και συμφωνείται για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ήτοι π.χ. από
1.9.2015 έως και 31.09.2018 ημέρα που ο μισθωτής του χώρου υποχρεούται να
έχει μεταφέρει εκτός του Ε.Α.Κ.Χανίων τον εξοπλισμό και τα είδη που ανήκουν σε
αυτόν, αν στο μεταξύ δεν έχει παραταθεί η παρούσα μίσθωση με σύμφωνη γνώμη
του εκμισθωτή και του μισθωτή ως ο νόμος ορίζει (έως ένα συν ένα επιπλέον
έτος).
Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την ανανέωση του παρούσης σύμβασης, υποχρεούται να
γνωρίσει τούτο εγγράφως τρεις (3) μήνες προ της λήξης της παρούσης
υποβάλλοντας συγχρόνως και τους νέους οικονομικούς όρους.
Αρμόδια για την κατακύρωση ή όχι της παράτασης είναι μόνο η Διοικούσα Επιτροπή
του Ε.Α.Κ. Χανίων. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για ένα
χρόνο ακόμα εφόσον ο μισθωτής έχει τις σωστές προϋποθέσεις της αναφερόμενης
μίσθωσης.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Με την έγγραφη επί αποδείξει γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της
υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αυτός καλείται
εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθει και για την υπογραφή της σύμβασης. Αν
δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης
καθώς και τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων των δημοσιεύσεων της
διακήρυξης , το Ε.Α.Κ.Χανίων, κηρύσσουν αυτόν έκπτωτο και χάνει το δικαίωμα της
συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό καθώς και το ποσό της εγγύησης συμμετοχής,
που καταπίπτει υπέρ του Ε.Α.Κ.Χανίων. Ακολούθως, το Ε.Α.Κ.Χανίων, προβαίνουν
σε εκμίσθωση και άνευ διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος
υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη
λήξη του στη διακήρυξη ορισθέντος χρόνου εκμίσθωσης και στην ανόρθωση της,
κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο Ε.Α.Κ.Χανίων. ζημίας, εκ της αθέτησης της
υποχρέωσης αυτού προς υπογραφή της σύμβασης. Ο καταλογισμός σε βάρος του
αναδειχθέντος πλειοδότη ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ.
715/1979.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο (μαζί με την απόδειξη
καταβολής των ασφαλίστρων) για την κάλυψη του μισθίου και των παγίων
εγκαταστάσεών του κατά παντός κινδύνου, όπως πυρός, κεραυνού,
βραχυκυκλώματος, εκρήξεων από κάθε αιτία, πλημμύρας κ.λ.π., για όλο το χρονικό
διάστημα της μίσθωσης. Στην ασφαλιστική σύμβαση το Ε.Α.Κ.Χανίων ορίζεται ρητά
ως αποκλειστικός δικαιούχος του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου και για τη ζημία που θα έχει υποστεί το μίσθιο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο
στο μίσθιο δίκτυο πυρασφάλειας σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο ανοικτό όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες που το Σκοπευτήριο είναι ΑΝΟΙΚΤΟ για το ΚΟΙΝΟ.
Υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς τους χώρους του σκοπευτηρίου που καλύπτουν
μέσα και έξω το χώρο που του έχει παραχωρηθεί και να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα
μέτρα της ρύπανσης των χώρων από διάφορα είδη συσκευασίας των πωλουμένων
ειδών. Οι εξωτερικοί χώροι που υποχρεούται να διατηρεί καθαροί είναι μπροστά
από τον εκμισθωμένο χώρο και περιλαμβάνουν έκταση περίπου 100τμ. χλοοτάπητα
καθώς και καλλωπιστικά φυτά και δέντρα (βρίσκονται πίσω από όλες τις κερκίδες
των στάντ) που θα υποχρεούται να κλαδεύει και να συντηρεί.
Για κάθε αμφισβήτηση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και διαθέσεως των εν
γένει ειδών χώρου ήθελε προκύψει, κατά την λειτουργία αυτού, αρμόδια για να
αποφασίσει είναι η επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ. Χανίων. Η απόφαση αυτής, είναι
υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
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Η μη συμμόρφωση του πλειοδότη με τους όρους του παρόντος αποτελούν και λόγω
μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως και έξωση από τους χώρους, ιδιαιτέρως
δε, των όρων σχετικά με την υγιεινή, λειτουργία και καταβολή του ενοικίου.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος μετά την κατακύρωση της
μίσθωσης. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση
του μισθωτή.
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπικές
εφημερίδες και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εθνικού Αθλητικού
Κέντρου Χανίων σε Στάδιο, Σκοπευτήριο και Κολυμβητήριο, του Δήμου Χανίων και
σε εμφανή σημεία της περιοχής. Το πλήρες κείμενο με τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής εκμισθωτή του
χώρου μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του
Κέντρου. Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό
τόπο του et.diavgeia.gov.gr, εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, υπουργείο πολιτισμού παιδείας & θρησκευμάτων.
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καθώς και του
αρχικού θα βαρύνει τον πρώτο πλειοδότη και η εξόφληση των αντίστοιχων
τιμολογίων των εφημερίδων θα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση υπογραφής της
σύμβασης εκμίσθωσης του χώρου.
Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εξοπλίσει το χώρο με τα απαραίτητα σκεύη και
μηχανήματα, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητά του ώστε τα επίπεδο και η
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ειδών να είναι άψογη. Ο μισθωτής
υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα
όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από
κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν με
τη σύμβαση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης υποχρεούται στην
καθαριότητα του χώρου και την συλλογή των απορριμμάτων του τα οποία
υποχρεούται να τοποθετεί σε δικές του πλαστικές σακούλες και να τις μεταφέρει
κλειστές στον ειδικό χώρο από όπου γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση άδειας λειτουργίας του
χώρου του από τις αρμόδιες αρχές και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ε.Α.Κ.
Χανίων. Επίσης, υποχρεούται να προβαίνει τις αναγκαίες επισκευές. Δε δύναται να
επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, χωρίς την άδεια του ν.π.δ.δ. ούτε να ενεργήσει σε
αυτό μεταρρυθμίσεις ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διάφορο του
συμφωνηθέντος. Για κάθε αμφισβήτηση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και
διάθεσης των εν γένει ειδών του χώρου, που ήθελε προκύψει κατά την λειτουργία
του αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ Χανίων. Η
απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου η ενημέρωση του για
τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους υπαλλήλου ή μέλους της Ε.Δ. του Ε.Α.Κ.Χανίων.
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Οι παρεχόμενες διευκρινήσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.
Για όλες τις αναφερόμενες υποχρεώσεις ο μισθωτής θα καταθέσει φάκελο με τον
οποίο θα δίδονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα αναφερόμενα σημεία των
υποχρεώσεών του.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και θα ισχύουν
για τρεις μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης μίσθωσης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά
με οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Α.Κ. Χανίων για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση
του διαγωνισμού.
Ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού.
Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
τους αποδέχεται.
Η παρούσα σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται και δεν απολαμβάνει των
προνομίων και δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων από το νόμο για επαγγελματική
μίσθωση και των διατάξεων που διέπουν τις μισθώσεις αυτές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος

Κουκλάκης Κυριάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΥΧΟΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Οι Ειδικοί Όροι Μίσθωσης περιλαμβάνουν:
1.Ημέρες και ώρες λειτουργίας
2.Δαπάνη εγκατάστασης Κυλικείου
3.Είδη Κυλικείου (Αναλυτικός τιμοκατάλογος προϊόντων)
4. Αποκλειόμενα είδη.

1.Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Το κυλικείο θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως Κυλικείο
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χωρίς διακοπή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης πρωί και απόγευμα και
όλες τις εργάσιμες μέρες.. Ως ελάχιστες ώρες λειτουργίας του ορίζονται από 09.00
έως 22:00
2.Δαπάνη εγκατάστασης Κυλικείου.
Δαπάνες για την εγκατάσταση του Κυλικείου θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή
ο οποίος οφείλει κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης να συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις
Του Ε.Α.Κ.Χανίων. Το μισθωτή βαρύνουν επίσης όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες
αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης όλου του
απαιτούμενου
εξοπλισμού (ψυγεία, τοστιέρες, θερμοθάλαμοι, μηχάνημα εσπρέσο κλπ.) του
κυλικείου.
Είδη κυλικείου
Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσφέρει τουλάχιστον τα εξής είδη τα οποία θα είναι
σταθερά, διαθέσιμα καθημερινά και όλες τις ώρες:
I.Ροφήματα
II.Τοστ ή Σάντουιτς
III.Πίτες και λοιπά είδη
IV.Γλυκά
V.Χυμοί φρούτων
VI.Τυποποιημένα είδη γάλακτος
VII.Νερό -Αναψυκτικά –Χυμοί
Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσφέρει τα προϊόντα του Πίνακα 1 κατ’ ανώτερο
όριο στις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα αυτόν. Προσθήκη νέων προϊόντων
(εκτός των αποκλειόμενων που αναφέρονται παρακάτω) ή αλλαγή τιμών μπορεί να
γίνει μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης από το μισθωτή και έγγραφης έγκρισης από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Λειτουργίας του κυλικείου, με την εξαίρεση της
περίπτωσης στην οποία τιμές αναπροσαρμοστούν με νεότερη αγορανομική
νομοθετική διάταξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
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ΤΕΥΧΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Προδιαγραφές Ποιότητας περιλαμβάνουν:1
1.Ποσοτικές Προδιαγραφές
2.Ποιοτικές Προδιαγραφές
3.Ασφάλεια Μεταφορών
4.Υγιεινή Προσωπικού
5.Χειρισμός Προϊόντων
6.Αποθηκευτικοί χώροι
7.Διαχείριση απορριμμάτων
8.Εξοπλισμός Κυλικείων
9.Απολυμάνσεις

Σε εφαρμογή της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β ́/8
-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

1.Ποσοτικές Προδιαγραφές
1.1.Βάρος προϊόντος
Το βάρος του προϊόντος καθώς και τα υλικά όλων των παρασκευασμάτων και των
τυποποιημένων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα από τις
εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις.
1.2.Το περιεχόμενο του προϊόντος
Το περιεχόμενο του προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα από τις
εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις
και να προσφέρεται σταθερά, χωρίς παραλλαγή.
1.3.Η σύσταση του προϊόντος
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Το προϊόν θα πρέπει να περιέχει τα συστατικά και τα ποσοστά υλικών που είναι
απαραίτητα για την παραγωγή του σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών (π.χ. Τυρόπιτα
-ποσοστό φέτας και ποσοστό άλλων τυριών).
2.Ποιοτικές Προδιαγραφές
2.1.Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή.
2.2.Τα μικροβιακά φορτία των υλικών όλων των παρασκευασμάτων θα πρέπει να
είναι εντός των κρατικών προδιαγραφών που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών.
2.3.Οι θερμοκρασίες που θα επικρατούν κατά την συντήρηση των προϊόντων θα
πρέπει να είναι οι ενδεδειγμένες για την ασφαλή κατανάλωσή τους.
2.4.Οι ημερομηνίες λήξης τόσο των υλικών των μη τυποποιημένων ειδών, όσο και
των τυποποιημένων ειδών θα πρέπει να τηρούνται αυστηρότατα.
2.5. Η σύνθεση των προϊόντων θα πρέπει να αποτελείται από υλικά, εγκεκριμένα
βάση της νομοθεσίας. Γενικότερα η λειτουργία του κυλικείου καθώς και των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων των παραγωγών και προμηθευτών των υλικών
αυτών θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 487/2000 «υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με
την οδηγία 93/43/ΕΟΚ», ΦΕΚ 1219/Β/4-10-2000.
3.Ασφάλεια Μεταφορών
3.1Κατά την μεταφορά των προϊόντων θα πρέπει να αποφεύγονται οι βλάβες στη
συσκευασία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος κατά την παραλαβή
τους.
3.2Στα προϊόντα που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την
διατήρηση τους θα πρέπει να τηρείται η συγκεκριμένη θερμοκρασία κατά την
μεταφορά τους.
3.3 Tα προϊόντα που μεταφέρονται θα πρέπει να είναι συσκευασμένα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η αρχική τους ποιότητα.
3.4 Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές μεταφοράς που
ορίζει ο Νόμος.
4. Υγιεινή προσωπικού
4.1. Υγεία Προσωπικού
4.1.1 Όλοι οι εργαζόμενοι στους χώρους επεξεργασίας -παραγωγής τροφίμων και
ποτών θα πρέπει να έχουν Βιβλιάριο Υγείας στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος
του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε ότι πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο
νόσημα μη συμβατό με την απασχόληση του.
4.1.2 Το Βιβλιάριο Υγείας θα πρέπει να θεωρείται αφού συμπληρωθούν πέντε έτη
από την ημερομηνία έκδοσης του, ή της τελευταίας θεώρησης του.
4.1.3 Σε κάθε επιχείρηση επεξεργασίας –παραγωγής –πώλησης τροφίμων θα πρέπει
να υπάρχει αναρτημένη σε κατάλληλη θέση, ονομαστική κατάσταση των
απασχολούμενων σε αυτή ατόμων, στην οποία θα αναφέρεται και το είδος της
εργασίας, με την οποία απασχολείται το κάθε άτομο. Η κατάσταση αυτή πρέπει να
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ενημερώνεται σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης (αποχώρηση ή πρόσληψη) του
προσωπικού της επιχείρησης.
4.2 Προστατευτικός ρουχισμός
4.2.1 Ο ρουχισμός θα πρέπει:
• Να είναι από υλικό κατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας,
• Να είναι ανοικτού χρώματος και να μην έχει κατά το δυνατόν στο μπροστινό
μέρος τσέπες, αγκράφες ή φερμουάρ,
• Να μπορεί να πλυθεί και να εξυγιανθεί εύκολα.
4.2.2 Τα γάντια θα πρέπει:
• Να μην χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση του πλυσίματος των χεριών,
• Να είναι μιας χρήσεως.
4.2.3 Τα καπέλα θα πρέπει:
• Να καλύπτουν τα μαλλιά πλήρως•
Να μπορούν να πλυθούν και να εξυγιανθούν εύκολα
• Να επιτρέπουν τον αερισμό του κεφαλιού
4.2.4
Για εργασίες όπως πλύσιμο των πιάτων, καθαρισμός χώρων και εργασίες
όπου ο χειριστής έρχεται σε επαφή με χώμα ή με προϊόντα με υψηλό μικροβιακό
φορτίο, συνιστάται προστατευτικός ρουχισμός μίας χρήσης
4.3 Προσωπική υγιεινή
4.3.1 Οι χειριστές των τροφίμων θα πρέπει να είναι υγιείς
και να γνωρίζουν την σημαντικότητα και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.
4.3.2 Άτομα, τα οποία εργάζονται για πρώτη φορά θα πρέπει να
αποδεικνύουν, ότι δεν υπάρχουν λόγοι υγείας που να εμποδίζουν την απασχόληση
τους.
4.3.3 Η επιχείρηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο θα πρέπει να ελέγχει την υγεία
των εργαζομένων.
4.3.4
Απαγορεύεται το προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα να ασχολείται
συγχρόνως και με τον καθαρισμό.
4.3.5Άτομα, τα οποία είναι προσβεβλημένα από τις παρακάτω ασθένειες, ή υπάρχει
υπόνοια γι' αυτό, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον προϊστάμενο σχετικά:
• Χολέρα
• Μολυσματική εντερίτις
• Τύφος
• Σιγκέλλωση
• Ηπατίτιδα
• Πόνοι σε μύτη, αυτιά, μάτια
• Τροφικές δηλητηριάσεις
Μεταδοτική φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων
• Οστρακιά
• Δερματικές ασθένειες, οι οποίες μεταδίδονται από τα τρόφιμα
4.3.6 Θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό οι κανόνες προσωπικής υγιεινής:
• Ατομική καθαριότητα,
• Συνεχής χρήση προστατευτικού ρουχισμού.
4.3.7 Ο προστατευτικός ρουχισμός θα πρέπει να φοριέται πριν την είσοδο στον
χώρο εργασίας.
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4.3.8 Ο προστατευτικός ρουχισμός θα πρέπει
να απολυμαίνεται κάθε εβδομάδα.
4.3.9 Για εργασίες όπως: πλύσιμο των πιάτων, καθαρισμός χώρων και εργασίες
όπου ο χειριστής έρχεται σε επαφή με χώμα ή με προϊόντα με υψηλό μικροβιακό
φορτίο συνίσταται προστατευτικός ρουχισμός μιας χρήσης.
4.3.10 Τα μαλλιά των χειριστών θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα από το
καπέλο.
4.3.11 Πάνω από το καπέλο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοκαλάκια,
τσιμπιδάκια κλπ.
4.3.12 Οι χειριστές δεν θα πρέπει να φορούν κοσμήματα κατά την εργασία
4.3.13 Όταν υπάρχουν πληγές θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένες.
4.3.14 Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους χειρισμού τροφίμων.
4.3.15 Δεν επιτρέπεται το φτάρνισμα και το βήξιμο πάνω από τα τρόφιμα.
4.3.16 Δεν επιτρέπεται η δοκιμή των τροφίμων με το χέρι.
4.3.17 Συνιστάται η χρήση λαβίδων κατά τον χειρισμό των τροφίμων. Όπου αυτό
δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια.
4.3.18 Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός τροφίμων υψηλού κινδύνου όταν υπάρχουν
πληγές.
4.3.19 Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός τροφίμων όσων βρίσκονται υπό ανάρρωση ή
υποφέρουν από τροφική δηλητηρίαση
Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους χειρισμού τροφίμων
4.3.20 Θα πρέπει να αναφέρεται στο υπεύθυνο οποιαδήποτε αδιαθεσία.
4.3.21Η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει:
• Για την ύπαρξη ντουλαπιών ασφαλείας για το προσωπικό, προκειμένου να μην
μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα στους χώρους παρασκευής
• Για την επάρκεια, την συντήρηση και τον καθαρισμό του προστατευτικού
ρουχισμού.
4.4.Υγιεινή χεριών
4.4.1 Οι χειριστές των τροφίμων θα πρέπει να πλένουν πάντοτε τα χέρια τους:
• Όταν εισέρχονται στον χώρο της κουζίνας και πριν έρθουν σε επαφή με τα
τρόφιμα, τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό
αυτής,
• Με τη λήξη της εργασίας,
• Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα
• Μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος, πουλερικών, λαχανικών και
αυγών
• Μετά τον χειρισμό απορριμμάτων
• Μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων
• Μετά την ενασχόληση τους με καθαρισμό
• Μετά από βήξιμο εντός της παλάμης ή φύσημα της μύτης
• Μετά το φαγητό ή το κάπνισμα
• Μετά το χτένισμα
4.4.2 Τα χέρια θα πρέπει να στεγνώνουν μετά το πλύσιμο ή την απολύμανση με
αέρα ή χαρτί μιας χρήσεως
4.4.3 Δεν πρέπει οι χειριστές να φορούν δακτυλίδια παρά μόνο απλές βέρες
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4.4.4 Σε κάθε χώρο εργασίας θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νιπτήρας για
το πλύσιμο των χεριών εφοδιασμένος με τον κατάλληλο εξοπλισμό
4.4.5 Η χρήση γαντιών κατά την εργασία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
εναλλακτική λύση του πλυσίματος των χεριών
5. Χειρισμός Προϊόντων
5.1Προσωπικό
Το προσωπικό που χειρίζεται τα τρόφιμα στα σημεία εξυπηρέτησης θα πρέπει:
Να τηρεί τους κανόνες ορθής προσωπικής υγιεινής
Να φορά κατάλληλη στολή εργασίας και να την διατηρεί καθαρή
Να μην πάσχει από ασθένειες που μπορεί να μεταδοθούν στα τρόφιμα
Να καθαρίζει και να απολυμαίνει τα χέρια του με τον ενδεδειγμένο τρόπο
Να μην αφήνει εκτεθειμένα τα τρόφιμα
Να χειρίζεται τα τρόφιμα με λαβίδες,
Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση λαβίδας να χειρίζεται τα τρόφιμα με γάντια και να
τα
αλλάζει συχνά
Να είναι σωστά εκπαιδευμένο για τον τρόπο και τον τόπο τοποθέτησης των
τροφίμων καθώς και για τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για την διασφάλιση
της υγιεινής των τροφίμων
5.Σημεία Εξυπηρέτησης
5.2.1 Στα σημεία εξυπηρέτησης θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχική ποιότητα και
η ακεραιότητα των προϊόντων που διατίθενται
5.2.2 Όταν τα προϊόντα δεν είναι συσκευασμένα θα πρέπει:
• Να βρίσκονται σε διαφορετικούς περιέκτες όταν πρόκειται για διαφορετικά
τρόφιμα
• Να τοποθετούνται μέσα σε ειδικές κλειστές προθήκες,
• Ανά είδος να υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει το είδος του προϊόντος
5.2.3 Να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη θερμοκρασία διάθεσης
5.2.4 Να μην τοποθετούνται στις ίδιες προθήκες ωμά με επεξεργασμένα τρόφιμα
6. Διαχείριση απορριμμάτων
6.1.Τα δοχεία και οι περιέκτες απορριμμάτων θα πρέπει:
• Να είναι κατασκευασμένα από αδιαπέραστα, ανθεκτικά και
ουδέτερα υλικά,
• Η κατασκευή τους να είναι ισχυρή ώστε να μην παραμορφώνονται ή
καταστρέφονται
κατά την χρήση τους,
• Να είναι διαμορφωμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απουσία
εντόμων και τρωκτικών,
• Να κλείνουν καλά,
• Να είναι ευδιάκριτα σημασμένα
• Το σχήμα τους να παρέχει επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την εύκολη
εκκένωση τους,
• Να πλένονται εύκολα και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά
• Να αδειάζονται καθημερινά
• Να αποθηκεύονται εξωτερικά του κτιρίου σε ειδικά

19
διαμορφωμένο χώρο και πάντοτε μακριά από τον χώρο επεξεργασίας των
τροφίμων.
6.2.Απαγορεύεται η συγκέντρωση απορριμμάτων σε ξύλινα ή χάρτινα κιβώτια, σε
καλάθια ή καφάσια και σε κάθε είδος καλυμμένα ή ακάλυπτα δοχεία, που δεν
πληρούν τους παραπάνω όρους
6.3. Συνιστάται η χρήση ειδικών πλαστικών σάκων που θα δένονται για να μην
ρυπαίνεται εύκολα το εσωτερικό των δοχείων απορριμμάτων.
6.4. Συνιστάται η απομάκρυνση των κάδων που βρίσκονται στο χώρο της κουζίνας
από το χώρο αμέσως μετά την λήξη των εργασιών
6.5. Συνιστάται η απομάκρυνση των απορριμμάτων των τροφίμων καθημερινά από
τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας και των γενικών απορριμμάτων τουλάχιστον δύο
φορές
την εβδομάδα
6.6. Συνιστάται ο ψεκασμός των απορριμμάτων με εντομοκτόνο όταν παραμένουν
για αρκετό χρόνο στους χώρους υποδοχής απορριμμάτων ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
7. Αποθηκευτικοί χώροι
7.1.Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται από
τέτοια υλικά που να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν προγράμματα:
• Αερισμού,
• Καθαρισμού,
• Απολύμανσης,
• Καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων.
7.2 Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την ξεχωριστή και
την επαρκή αποθήκευση πρώτων υλών έτοιμων προϊόντων υλικών συσκευασίας
7.3 Οι αποθηκευτικοί χώροι
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να
εξασφαλιστούν και να πιστοποιηθούν οι εκάστοτε
απαιτούμενες συνθήκες και να διατηρούν τα τρόφιμα υπό ιδιαίτερες συνθήκες
(θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού)
7.4 Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό
7.5 Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο σύστημα
πυρασφάλειας
7.6 Η τήρηση των κανόνων αποθήκευσης και ο εξοπλισμός για σωστή αποθήκευση
αποτελεί ευθύνη του μισθωτή
8.Εξοπλισμός Κυλικείων
Ο εξοπλισμός κυλικείων θα πρέπει:
8.1. Να είναι κατασκευασμένος από
υλικά ανθεκτικά, που μπορούν να
καθαριστούν και είναι κατάλληλα για τρόφιμα.
8.2.Να διασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων από κάθε πηγή μόλυνσης
8.3.Να κλείνουν ερμητικά ώστε να εμποδίζεται η είσοδος τρωκτικών, εντόμων και
σκόνης.
8.4. Να διασφαλίζει την διατήρηση των προϊόντων στις θερμοκρασίες που
απαιτούνται
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8.5. Να επιτρέπεται η καταγραφή και ο έλεγχος της θερμοκρασίας
(υποχρεωτική παρουσία θερμομέτρου).
8.6. Να λειτουργεί σωστά και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8.7. Να μην επιτρέπουν την συσσώρευση ρύπων
8.8.
Να αποσυναρμολογείται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός
καθαρισμός και η απολύμανσή του
8.9. Να επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό των προϊόντων που τοποθετούνται σε
αυτούς.
8.10. Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για ωμά και ψημένα τρόφιμα
8.11. Να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
9.Απολυμάνσεις
Έλεγχος εντόμων –τρωκτικών
Θα πρέπει να γίνεται συχνά έλεγχος για:
9.1 Σημάδια παρουσίας εντόμων και τρωκτικών:
• Ζωντανά ή νεκρά τρωκτικά, έντομα ή πουλιά
• Κουτσουλιές, περιττώματα
• Ροκανισμένες επιφάνειες
•Σάκοι, κουτιά ή σακούλες σχισμένες
• Ίχνη σε σκονισμένες επιφάνειες
• Σκουρόχρωμα λιπαρά σημάδια στις επιφάνειες
9.2 Για να αποφευχθεί η παρουσία τρωκτικών και εντόμων θα πρέπει:
• Να αποθηκεύονται τα τρόφιμα συσκευασμένα ή σκεπασμένα μακριά από το
έδαφος και τους τοίχους
• Να διατηρούνται τα σκουπίδια σε κλειστούς κάδους μέχρι την απόρριψή τους
• Να καθαρίζεται ο χώρος επεξεργασίας καθημερινά με την λήξη των εργασιών
• Το πρόγραμμα καθαρισμού να περιλαμβάνει και τις δυσπρόσιτες περιοχές πίσω
από τον εξοπλισμό
• Τα σιφώνια και οι αποχετεύσεις να είναι κλειστά
• Να μην υπάρχει μόνιμη υγρασία στο χώρο
9.3
Η εξολόθρευση των τρωκτικών και οι απεντομώσεις θα πρέπει να
γίνονται από ειδικά συνεργεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΧΑΝΙΑ
Χανιά, 17.8.2015
ΤΗΛ. 28210 43188 FAX. 28210 54882
Αρ.Πρωτ: 646
e-mail eakchan@otenet.gr

Προς : Εφημερίδα : Χανιώτικα Νέα
Αγώνας της Κρήτης
Θέμα : Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
κυλικείου του σταδίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά, Ανδρέα Παπανδρέου 59,
που νομίμως εκπροσωπείται από την Επιτροπή Διοίκησης έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/79) «Περί τρόπου
ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών,
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων
κινητών».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανάδειξη μισθωτή των χώρων του σκοπευτηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Χανίων που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου, για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:00μμ στα γραφεία του σταδίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων
και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνετε τους όρους της
διακήρυξης από τα γραφεία του σταδίου, Α.Παπανδρέου 59, από τις 09:00πμ έως
13:30πμ καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή
Επίσης όλη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του
et.diavgeia.gov.gr , εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
υπουργείο πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος
Κουκλάκης Κυριάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΧΑΝΙΑ
Χανιά, 17.8.2015
ΤΗΛ. 28210 43188 FAX. 28210 54882
Αρ.Πρωτ: 646
e-mail eakchan@otenet.gr

Προς : Εφημερίδες : Αγώνας της Κρήτης
Χανιώτικα Νέα

Κύριοι,

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης
Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο στάδιο του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων στο σκοπευτήριο του Εθνικού Αθλητικού
Κέντρου Χανίων που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου, για χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών , την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015.

Στην διάθεσή σας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος

Ο Γραμματέας

Κουκλάκης Κυριάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ. 28210 43188 FAX. 28210 54882
e-mail eakchan@otenet.gr

Χανιά, 17.8.2015
Αρ.Πρωτ: 646

Προς : Δήμο Χανίων

Θέμα : Θέμα : Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
κυλικείου του σταδίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά, Ανδρέα Παπανδρέου 59,
που νομίμως εκπροσωπείται από την Επιτροπή Διοίκησης έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/79) «Περί τρόπου
ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών,
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων
κινητών».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανάδειξη μισθωτή των χώρων του σκοπευτηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Χανίων που βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου, για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
, ημέρα
και ώρα
στα γραφεία του σταδίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Χανίων και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνετε τους όρους της
διακήρυξης από τα γραφεία του σταδίου, Α.Παπανδρέου 59, από τις 09:00πμ έως
13:30πμ καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή
Επίσης όλη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του
et.diavgeia.gov.gr , εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
υπουργείο πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος

Κουκλάκης Κυριάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ. 28210 43188 FAX. 28210 54882
e-mail eakchan@otenet.gr

Χανιά, 17.8.2015
Αρ.Πρωτ: 646

Προς : Δήμο Χανίων

Κύριοι,

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης
Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των χώρων του
σκοπευτηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων που βρίσκεται στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών & μας αποστείλετε το
αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος

Ο Γραμματέας

Κουκλάκης Κυριάκος

