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Μαρούσι, 28/12/2021 

Αριθ. Πρωτ: 6/9277 

Αριθ. διακ.: 291 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  

 

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Σπύρου Λούη αρ.1, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο Βιδάκη      

έχοντας υπόψη  

1) τα άρθρα 12-21 του ν. 1646/86, όπως ισχύει, 

2) την Υ.Α 998/1988 περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», 

3) τα άρθρα 1-11, 35 παρ. 2, 39, 41 του ν. 3342/2005( ΦΕΚ Α 131/6.6.2015), όπως ισχύει, 

4) τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3492/2006 ( ΦΕΚ Α 210/5.10.2016), 

5) τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 

Α175/ 8.8.2013), και του άρθρου 57, παρ. 2 ε του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.8.2011), 

6) την Α.ΠΥΠΟΑΙΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΕΕ/421165/17284/2210/464/ημ. 31/08/18 με ΑΔΑ 

63ΘΝ4653Π4-811 πράξη αδειοδότησης της εγκατάστασης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος 

Αντισφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α, όπως τροποποιημένης ισχύει ( ΦΕΚ Β 3993/30,8,2021)   

7) τις διατάξεις του άρθρου μόνου της με αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/ ημ. 29/08/2019 (ΦΕΚ Β' 3358/2019) 

περί παράτασης της άδειας λειτουργίας του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α. 

«Σπύρος Λούης»  

8) Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/305275/1048/131/22 με θέμα «Καθορισμός όρων δυνάμει 

των οποίων θα χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού η άδεια λειτουργίας των εξής 

αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυταντζόγλειο Θεσσαλονίκης και Ε.Α.Κ.Ν. 
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Αγίου Κοσμά» (ΦΕΚ Β΄ 3319/2014), 

9) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ 484983/29.9.2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 

αφορά στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α. (ΦΕΚ 836/Υ.Ο.Δ.Δ/05.10.2021) 

10) Τις αποφάσεις της 1ης συνεδρίασης (8.10.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α. (θέμα 2ο), 

κατά την οποία παρεσχέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο κ. Νεκτάριο 

Βιδάκη και αυτού κωλυόμενου ή απόντος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δετοράκη Εμμανουήλ επ' 

ονόματι και για λογαριασμό του ν.π.ι.δ. Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» να υπογράφουν παντός είδους 

συμβάσεις, διακηρύξεις και αναθέσεις κατά εφαρμογή του υπ' αριθμ. πρωτ. 5/173/11/01/2019 έγγραφο 

της ΓΓΑ και των διατάξεων του ν. 4270/2014, όπως τροποποιημένος ισχύει, του π.δ. 80/2016 καθώς 

και των εγκυκλίων περί ενίσχυσης του πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

11) Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/120875/4707/1135 /91/13.03.2020 και (ΦΕΚ 173/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ/13-03-2020) περί αντικατάστασης  του Συντονιστή Γενικού  Διευθυντή και Αναπληρωτή 

Διευθυντή στο O.A.K.A. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». 

12) Την 1η Συνεδρίαση  08-10-2021 του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α, θέμα 2ο, κατά την οποία παρεσχέθη από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ  κ. Νεκτάριο Βιδάκη   και αυτού 

κωλυόμενου ή απόντος  στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δετοράκη  Εμμανουήλ  όπως επ΄ ονόματι και 

για λογαριασμό του Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης»  υπογράφουν, παντός είδους  συμβάσεις, 

διακηρύξεις  και αναθέσεις κατά εφαρμογή του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5/173/11/01/2019 έγγραφο της ΓΓΑ 

και των σχετικών διατάξεων του Ν.4270/2014 , όπως τροποποιημένου ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 

καθώς και των σχετικών εγκυκλίων περί ενίσχυσης του πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και αποφασίζει παύση κάθε άλλης προηγούμενης σχετικής απόφασης.  

13) Τον εγκριθέντα Κανονισμό Μισθώσεων του Ο.Α.Κ.Α. με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ο.Α.Κ.Α κατά την 5η/8.12.2021.Συνεδρίαση του   

14) Την απόφαση της 37ης/05.07.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α κατά την 

οποία ελήφθη απόφαση για την διενέργεια προκήρυξης διαγωνισμού παραχώρησης χρήσης με 

μακροχρόνια μίσθωση  για τον προσφορότερο  τρόπο διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συνόλου του 

Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ             

15) Την εισήγηση του Γενικού Συντονιστή Διευθυντή και την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη κατά την 7η 

Συνεδρίαση της 23/12/2021 (Θέμα 1.13) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α., η οποία αφορά 

στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του Ολυμπιακού 

Κέντρου Αντισφαίρισης που ανήκει στη διαχείριση του Ο.Α.Κ.Α. κι ευρίσκεται στον Δήμο 
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Αμαρουσίου. 

16) Τις από 15.12.2021 εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών (ΣΚΟΥΤΑΚΗΣ Ι. και KMSC Κ. 

ΣΤΡΙΓΓΟΣ), οι οποίοι ορίσθηκαν με την 40η/31.08.2021 (θέμα 1.7) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

1. Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του συνόλου του υπαίθριου 

χώρου μετά των κτιριακών, και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και των υποδομών που ευρίσκονται εντός 

της  περίφραξης καθώς και του χώρου προσωρινής στάθμευσης που βρίσκεται εξωτερικά της περίφραξης με 

όριο την οδό Πιτταρά του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» στο Ο.ΑΚ.Α., όπως η 

έκταση αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό του διαγράμματος κάλυψης του 

Ο.Α.Κ.Α., ήτοι του κεντρικού γηπέδου, περιλαμβανομένων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, αιθουσών, 

υποδομών και εξοπλισμού αυτού, του βοηθητικού αυτού Κ1 γηπέδου, περιλαμβανομένων του κτιρίου και 

όλων των πάσης φύσης εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού αυτού, επτά (7) βοηθητικών και έξι (6) 

προπονητικών γηπέδων στον υπαίθριο χώρο, περιλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών 

αυτών, καθώς και πάσης φύσης βοηθητικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον 

υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης και του συνόλου της υπαίθριας έκτασης περίπου 

εβδομήντα (70) στρεμμάτων καθώς και την εκτέλεση ελάχιστων εργασιών με σκοπό την αναβάθμιση, 

ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση των Μισθωτικών Χωρών.  

2. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος των Μισθωτικών Χώρων ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Πέντε 

Χιλιάδων (15.000,00 €) € πλέον ΦΠΑ, ενώ η εκτέλεση των ελάχιστων εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και συντήρησης, που θα λάβει χώρα με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου, θα κοστίσει 

τουλάχιστον το ποσό των πέντε  εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία 

ανάρτησης 

διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

Ο.Α.Κ.Α. 

www.oaka.com.gr 

Ημερομηνία 

έναρξης υποβολής 

προσφορών 

Καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

 Κεντρικό Γήπεδο 

Ποδοσφαίρου (Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.), 

Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

Τρίτη  28 Δεκεμβρίου 

2021 

 Δευτέρα 10 

Ιανουαρίου 2022 

 

Δευτέρα 21 

Φεβρουαρίου 2022 

ώρα 14:00 μμ  

Μετά την ανωτέρω 

ώρα δεν θα γίνονται 

δεκτές προσφορές. 

 

Ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας 

διαγωνισμού 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

 
Τετάρτη 23/02/2022 , 

ώρα 10:30 

 Κεντρικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

 (Κεντρικό Στάδιο)  

Αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης 

Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α. 

Λ. Σπ. Λουη 1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι 

3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23.02.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, 

στο Κεντρικό Στάδιο (Αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., Λ. Σπύρου Λούη 

1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης. 

1.2. Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι την 21 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00, στο Κτίριο  Κεντρικό Στάδιο (Γήπεδο Ποδοσφαίρου - Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.) [Λ. 

Σπύρου Λούη 1], Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης και 

παραλαβής. Μετά την ανωτέρω ώρα δεν γίνονται δεκτές προσφορές. Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προκειμένου να αποσφραγιστούν από αυτήν. 

1.3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

1.4. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

1.5. Στο φάκελο αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, ήτοι το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία, η διεύθυνση και ο ΑΦΜ, το δε διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του υποψηφίου ή, προκειμένου περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών, από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 

μέλους αυτής. Ο φάκελος αυτός περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (Α και Β), οι 

οποίοι περιέχουν: 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ (Α): όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της 

Διακήρυξης, ήτοι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα δικαιολογητικά της τεχνικής επάρκειας και τεχνικής 

προσφοράς. 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ (Β): την οικονομική προσφορά του υποψηφίου, επί της οποίας αναφέρονται τα στοιχεία 

αυτού. Το ποσό αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η ολόγραφη 

αναφορά. Η προσφορά δηλώνεται ότι ισχύει τουλάχιστον έξι (6) μήνες, περίοδο που αρχίζει την επόμενη της 

ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1.6.1. Ενστάσεις κατά του κύρους της Διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται μόνο έως το μισό του 

διαστήματος μεταξύ της δημοσίευσης της Διακήρυξης και της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

1.6.2. Ενστάσεις κατά της πράξης διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής υποψηφίων μπορούν 

να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του 

σχετικού πρακτικού σε εκείνον που ασκεί την ένσταση. 
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1.6.3. Επί ενστάσεων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. 

εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της σχετικής ένστασης. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον άλλου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΙΔΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -  

2.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματά της (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 

αυτής) αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Κ.Α. [www.oaka.com.gr] καθώς και στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Περαιτέρω ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε 

μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.2.1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης 

Αντίγραφο της Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων αυτής καθώς και του συνημμένου στο παρόν 

τοπογραφικού του διαγράμματος κάλυψης του Ο.Α.Κ.Α. διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. 

(, στο Κεντρικό Στάδιο Ποδοσφαίρου, Λ. Σπύρου Λούη 1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες από 08:00 έως και 14:30 (πληροφορίες: κος Νίκος Καστόρας, τηλ.: 210.6834569, email: 

supplies@oaka.gr, φαξ: 2106834021).  

Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος των Μισθωτικών Χώρων ανέρχεται στο ποσό των 

Δέκα Πέντε Χιλιάδων (15.000,00 €) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η εκτέλεση των ελάχιστων εργασιών 

αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, που θα λάβει χώρα 

με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου, θα κοστίσει τουλάχιστον το ποσό των πέντε  εκατομμυρίων [5 

.000.000 €] ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να παραλάβει τα παραπάνω 

στοιχεία και ταχυδρομικά, με εντολή του σε ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του, με χρέωση του 

παραλήπτη και χωρίς το Ο.Α.Κ.Α. να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.2.2. Παροχή διευκρινίσεων 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις, με συνημμένα τα αιτήματα, κοινοποιούνται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υποψηφίους. Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, με χρήση ψηφιακής υπογραφής, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τους νομίμους εκπροσώπους των 
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μελών αυτής. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή που υποβάλλονται με 

ηλεκτρονικό αρχείο που δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή δεν εξετάζονται. Σε κάθε περίπτωση, το Ο.Α.Κ.Α., 

κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλλονται 

από ενδιαφερομένους, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των 

διακρίσεων και της διαφάνειας. Το γεγονός αυτό δεν γεννά ουδεμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Ο.Α.Κ.Α.. 

Το Ο.Α.Κ.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών. 

Όταν οι πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών δεν χορηγείται παράταση των προθεσμιών. 

2.2.3. Γλώσσα Διαδικασίας 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία ή δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης των 05-10-1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, είναι νόμιμα επικυρωμένα, η δε μετάφραση αυτών μπορεί 

να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο, 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπό οικονομικό φορέα με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο προξενείο της χώρας του φορέα, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με 

την σφραγίδα «Apostille» σύμφωνα με την προαναφερθείσα Συνθήκη της Χάγης των 05-10-1961. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο σύμφωνα με τα άρθρα 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Ο.Α.Κ.Α. και μεταξύ αυτού και των ενδιαφερομένων ή του μισθωτή 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΙΔΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2.3.1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στην εγκατάσταση του Ολυμπιακού Κέντρου 

Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» στο Ο.ΑΚ.Α., να λάβουν επιτόπου γνώση της κατάστασης των Μισθωτικών 

Χώρων και να σχηματίσουν ιδία αντίληψη και εικόνα επ’ αυτών, συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του 

Ο.Α.Κ.Α., κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους στην ελληνική γλώσσα. Οι επιτόπιες επισκέψεις 

πραγματοποιούνται κατά το διάστημα 09:00-15:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς να παρακωλύουν 

την απρόσκοπτη καθημερινή χρήση των εγκαταστάσεων από τους υπάρχοντες μισθωτές. 

2.3.2. Οι επιτόπιες επισκέψεις διεξάγονται χωριστά για κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει σχετικό αίτημα 

έως τρεις (3) μέρες πριν την αρχική ημερομηνία του ως άνω διαστήματος και πάντοτε με βάση τις αρχές της 

ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της διαφάνειας. Ο εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ.Α. δεν είναι 

υποχρεωμένος να απαντά σε ερωτήσεις και το Ο.Α.Κ.Α. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε 

τυχόν απάντηση από τον εν λόγω εκπρόσωπο του, καθώς και για οποιαδήποτε διαστρέβλωση, εσφαλμένη 

εντύπωση, σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη σε σχέση με την αξιολόγηση των Μισθωτικών Χώρων ή 

τμήματος αυτών από τον ενδιαφερόμενο που τυχόν θα προκύψει ως αποτέλεσμα της επιτόπιας επίσκεψης. 

2.3.3. Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 

πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της ΓΓΑ λόγω της πανδημίας 

Covid-19 για την είσοδο και κατά την παραμονή τους σε όλους τους χώρους, κλειστούς και υπαίθριους, του 

Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΙΣΘΩΜΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΧΡΗΣΗ 

3.1. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος των Μισθωτικών Χώρων ανέρχεται στο ποσό των Δέκα 

Πέντε Χιλιάδων (15.000,00 €) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η εκτέλεση των ελάχιστων εργασιών αναβάθμισης, 

ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, που θα λάβει χώρα με αποκλειστική 
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δαπάνη του αναδόχου, θα κοστίσει τουλάχιστον το ποσό των πέντε  εκατομμυρίων ευρώ (5 .000.000 €) πλέον 

ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα των Μισθωτικών Χώρων (π.χ. 

έξοδα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τέλη καθαριότητας και αποχέτευσης), τα οποία βαρύνουν τον μισθωτή 

(εφεξής: τα «Λειτουργικά Έξοδα»). 

3.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Οι ελάχιστες εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης που πρέπει να εκτελέσει 

ο μισθωτής με δικές του δαπάνες με στόχο την ουσιαστική ποιοτική βελτίωση των εγκαταστάσεων των 

Μισθωτικών Χώρων και οι οποίες θα παραμένουν προς όφελος της εκμισθώτριας μετά τη λήξη ή λύση της 

μίσθωσης χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση ή συμψηφισμό με μισθώματα 

είναι οι ακόλουθες: 

i. Ανακαίνιση του κεντρικού γηπέδου τουλάχιστον αναφορικά με τα καθίσματα (θεατών και 

δημοσιογραφικά), την γηπεδική επιφάνεια, τον ηλεκτροφωτισμό, τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις 

καθώς και τους κλειστούς χώρους που θα χρησιμοποιηθούν προς υποβοήθηση για τη διεξαγωγή 

διεθνών αγώνων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο κέντρο αντισφαίρισης ως συνολική εγκατάσταση 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές α) της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης και 

β) της ATP και της WTA για διοργάνωση αγώνων επιπέδου τουλάχιστον 250 (32 Draw). 

Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά στο κτιριακό κέλυφος του κεντρικού γηπέδου και λόγω της υποχρέωσης 

που απορρέει από το έργο 16932- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΑΚΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο μισθωτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στα πλαίσια της 

προσφοράς του, με σειρά προτεραιότητας και τις παρακάτω εργασίες:  

α) θερμομόνωση και υγρομόνωση των δωμάτων της ταράτσας βάσει των ισχυόντων κανονισμών  

β) αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτείται, λόγω φθορών, με νέα ενεργειακά κουφώματα,  

γ) θερμοπρόσοψη ανωδομής του υπόλοιπου κτιριακού κελύφους όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό.  

Το κόστος των ως άνω υπό α, β & γ εργασιών, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέρχεται στο 

ποσό των Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €), πλέον ΦΠΑ θα συμπεριληφθεί από τους 

υποψηφίους στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης προσφοράς τους και θα τεκμηριωθεί από τον μισθωτή με 

την υποβολή των οριστικών μελετών για την έκδοση των σχετικών αδειών.  

ii. Ανακαίνιση του γηπέδου Κ1 τουλάχιστον αναφορικά με τα καθίσματα (θεατών και δημοσιογραφικά), 

την γηπεδική επιφάνεια, τον ηλεκτροφωτισμό καθώς και τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις αυτού 

για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο κέντρο αντισφαίρισης ως 

συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές α) της διεθνούς 

ομοσπονδίας αντισφαίρισης και β) της ATP και της WTA για διοργάνωση αγώνων επιπέδου 
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τουλάχιστον 250 (32 Draw).  

iii.  ανακατασκευή με δικαίωμα αναδιάταξης των δεκατεσσάρων (14) υπαίθριων αγωνιστικών και 

προπονητικών γηπέδων εντός των Μισθωτικών Χώρων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο κέντρο 

αντισφαίρισης ως συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές α) της 

διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης και β) της ΑΤΡ / WTA σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διοργάνωσης 

αγώνων επιπέδου τουλάχιστον 250 (32 Draw) και για τουλάχιστον δυο διαφορετικά είδη επιφάνειας 

γηπέδων. 

iv. Η ανακαίνιση ή η ανακατασκευή αντίστοιχα των προαναφερομένων υπό (i), (ii) & (iii) γηπέδων πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε αυτά συνδυαζόμενα να μπορούν να καλύψουν τη διεξαγωγή αγώνων σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη επιφάνειας γηπέδων.  

v. Εφαρμογή του συνόλου των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/239871/13978/1314/460, με αρ. ΑΔΑ: ΩΓΤ3465ΦΘ3- 3ΞΡ 

έγγραφο της ΓΓΑ.  

Με τις εργασίες που θα προταθούν από τους υποψηφίους πρέπει να επιτυγχάνεται ο στόχος της ενεργειακής 

αναβάθμισης και του ενεργειακού αποτυπώματος του συνόλου του Κέντρου Αντισφαίρισης, η αυτόνομη 

λειτουργικότητα στην καθημερινή προπονητική και απλή αγωνιστική δραστηριότητα με επίλυση και του 

ζητήματος στάθμευσης οχημάτων εργαζομένων και χρηστών της εγκατάστασης δίχως επιβάρυνση των 

λοιπών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. και της περιοχής, η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Κέντρου 

Αντισφαίρισης και η ποιοτική αναβάθμιση παροχής αθλητικών και υποστηρικτικών αυτών υπηρεσιών.   

Όλες οι εργασίες που θα προταθούν από τους υποψηφίους, στις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να 

περιλαμβάνονται και οι ανωτέρω, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται εκ του νόμου για 

την έκδοση άδειας οικοδομικών εργασιών καθώς και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού και την οικεία ομοσπονδία κάθε αθλήματος που αφορούν. Ο υποψήφιος δικαιούται 

να προτείνει ήπια συμπληρωματική κάλυψη και δόμηση εντός των ορίων των κανονισμών και της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί συντελεστών δόμησης του Ο.Α.Κ.Α.. Οι προτάσεις εμπεριέχονται με σαφήνεια και 

συνοδεύονται από επαρκείς προμελέτες στον φάκελο με την τεχνική προσφορά του.  

3.3. ΧΡΗΣΗ  

Οι Μισθωτικοί Χώροι πρόκειται να λειτουργήσουν: 

i. για την καλλιέργεια του αθλήματος της αντισφαίρισης καθώς και λοιπών αθλημάτων ρακέτας, ήτοι για 

προπονήσεις και αγώνες αθλημάτων ρακέτας καθώς και για τη φιλοξενία και άλλων αθλημάτων 

σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας άδειας λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Ο.Α.Κ.Α.,  
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ii. για την διεξαγωγή αγώνων / τουρνουά των αθλημάτων που θα φιλοξενούνται στην εγκατάσταση,  

iii. για τη διεξαγωγή, διοργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως μη αθλητικών προσωρινών 

καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης για 

τη διενέργεια των ως άνω εκδηλώσεων, ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στην εκμισθώτρια τον 

χρόνο διενέργειάς τους και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες. 

iv. Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί σε κάθε, μόνιμη και προσωρινή, χρήση που επιτρέπεται από τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α. και τους σκοπούς της εκμισθώτριας έχει όμως υποχρέωση να 

θέσει έμφαση στην ανάπτυξη του αθλήματος της αντισφαίρισης και γενικά των αθλημάτων ρακέτας, 

διατηρώντας τουλάχιστον τον αριθμό των σημερινών γηπέδων ανεξάρτητα από τυχόν αναδιάταξη στον 

χώρο.  

v. Σε περίπτωση διοργάνωσης διεθνών αγώνων αντισφαίρισης ή άλλου αθλήματος που θα φιλοξενείται 

στις εγκαταστάσεις καθώς και σε περιπτώσεις μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων όπου αναμένεται 

προσέλευση μεγάλου πλήθους κοινού, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να κάνει χρήση για συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια επαρκούς τμήματος των κεντρικών χώρων στάθμευσης του Ο.Α.Κ.Α. - κατόπιν 

συνεννόησης με την εκμισθώτρια - ικανού ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις αδειοδότησης της 

διοργάνωσης. Η παραπάνω παραχώρηση χρήσης γίνεται δίχως αντίτιμο εφόσον δεν υπάρχει χρέωση 

του κοινού ενώ, εάν υπάρχει χρέωση, η εκμισθώτρια δικαιούται το 15% του αντιτίμου ως αποζημίωση 

παραχώρησης χρήσης. 

vi. Ο μισθωτής δικαιούται να αξιοποιεί τους χώρους των Μισθωτικών Χώρων για διαφημιστικές και 

προωθητικές ενέργειες προϊόντων εντός του πλαισίου των επιτρεπόμενων σε οργανωμένες αθλητικές 

εγκαταστάσεις και να υπομισθώνει χώρους της εγκατάστασης για την προώθηση προϊόντων συναφών 

με την άσκηση των αθλημάτων που θα φιλοξενεί η εγκατάσταση, και εν γένει τον αθλητισμό και τον 

πολιτισμό . 

vii. Ο μισθωτής δικαιούται να λειτουργεί ή να υπομισθώνει τμήματα των Μισθωτικών Χώρων για την 

εστίαση και ως εντευκτήριο αθλουμένων και επισκεπτών καθώς και ως κυλικείο με τραπεζοκαθίσματα 

ή άνευ. Οι ως άνω χώροι οφείλουν να πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

3.4. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι Μισθωτικοί Χώροι λειτουργούν δυνάμει της με αρ. ΑΔΑ: ΩΓΤ3465ΦΘ3-3ΞΡ και με αρ. 

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/239871/13978/1314/460/3.9.2015 άδεια λειτουργίας στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι όροι για την παράταση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας του Κέντρου 

Αντισφαίρισης  

Δεδομένου ότι ο μισθωτής θα αναλάβει να προβεί με δικές του δαπάνες στις εργασίες αναβάθμισης, 

ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, οι οποίες και θα παραμείνουν επ’ 
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ωφέλεια της εκμισθώτριας, πρέπει στην προσφορά του να περιλαμβάνει και την εκτέλεση εργασιών για την 

πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην υπ΄αρ. 

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/239871/13978/1314/460/3.9.2015, με αρ. ΑΔΑ: ΩΓΤ3465ΦΘ3- 3ΞΡ  

πράξη.  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των 

Μισθωτικών Χώρων, ο μισθωτής οφείλει, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με την εκμισθώτρια, να 

προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση αναθεωρημένης Αδείας Λειτουργίας των Μισθωτικών 

Χώρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Οι Μισθωτικοί Χώροι θα παραδοθούν στο μισθωτή στην κατάσταση που ευρίσκονται και της οποίας ο 

μισθωτής δικαιούται να λάβει πλήρη γνώση εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

μίσθωσης. 

4.2. Οι βασικοί όροι της σύμβασης μίσθωσης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη 

ως Παράρτημα [IV], είναι οι κάτωθι: 

i. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το πρώτο πενθήμερο (5) εκάστου μισθωτικού μηνός 

το συμβατικό μηνιαίο μίσθωμα πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των Μισθωτικών Χώρων καθώς και το ποσό 

που αντιστοιχεί στα Λειτουργικά Έξοδα των Μισθωτικών Χώρων. Με την συμπλήρωση δέκα (10) 

οικονομικών ετών από την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην 

εκμισθώτρια επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (στο οποίο  θα συμπεριλαμβάνονται και τα 

οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας) και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 

επιπροσθέτως ως μίσθωμα  από την 1η Ιανουαρίου του έτους ,που έπεται της συμπλήρωσης δέκα (10) 

οικονομικών ετών από την έναρξη της μίσθωσης (ήτοι του ενδέκατου οικονομικού έτους), ποσό που 

θα ισούται με το 10% των κερδών προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

αποσβέσεων (ibita) πλέον ΦΠΑ, ως αυτά θα προκύπτουν από τις εγκεκριμένες οικονομικές 

καταστάσεις του μισθωτή. Το επιπρόσθετο αυτό μίσθωμα θα είναι καταβλητέο την 1η Οκτωβρίου του 

επόμενου οικονομικού έτους, ήτοι του 12ου. Ρητά συμφωνείται ότι, αφού εκδοθούν οι απαραίτητες 

άδειες και αρχίσουν οι ελάχιστες απαιτούμενες από την Διακήρυξη εργασίες αναβάθμισης, 

ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, ο μισθωτής δεν υποχρεούται 

να καταβάλλει μίσθωμα για περίοδο έξι (6) μηνών, διάστημα που κρίνεται ως το ελάχιστο τεχνικά 

αναγκαίο για την εκτέλεση των εργασιών και κατά το οποίο δεν θα έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα οι εγκαταστάσεις θα είναι κλειστές για την εκτέλεση των 
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εργασιών. Σε περίπτωση που λειτουργεί τμήμα της εγκατάστασης, τότε θα καταβάλλεται τίμημα για 

το τμήμα αυτό. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να παραταθεί ανεξαρτήτως του πραγματικού γεγονότος 

ολοκλήρωσης των εργασιών από τον μισθωτή παρά μόνο εάν έχουν παραταθεί οι σχετικές προθεσμίες 

υποχρεώσεών του με υπαιτιότητα της εκμισθώτριας. 

ii. Ο μισθωτής δικαιούται να τοποθετεί στους Μισθωτικούς Χώρους διαφημιστικές πινακίδες και να κάνει 

χρήση των εγκαταστάσεων για διαφημιστικούς σκοπούς με κάθε νόμιμο τρόπο που επιτρέπεται εντός 

οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

iii. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβαίνει σε υπομίσθωση ή σε παραχώρηση της χρήσεως μέρους ή του 

συνόλου των Μισθωτικών Χώρων σε προπονητές αντισφαίρισης που είτε έχουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος σε ισχύ εκδοθείσα από αρμόδια αρχή κράτους, του οποίου η εθνική ομοσπονδία 

αντισφαίρισης είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, ή σε σχολές, ομάδες 

αντισφαίρισης ή σωματεία συναφή με την αντισφαίριση αντιστοίχως αδειοδοτηθέντα ή και σε τρίτους 

που έχουν κάνει έναρξη αντίστοιχου επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ, σε προπονητές, ακαδημίες και 

σωματεία κάθε αθλήματος που θα φιλοξενείται εντός της εγκατάστασης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

καθώς και εν γένει σε τρίτους, υπό τον όρο ότι η χρήση της υπομίσθωσης είναι συναφής ή 

υποστηρικτική με τη χρήση των Μισθωτικών Χώρων και επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. 

Περαιτέρω ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβαίνει σε υπομίσθωση ή σε παραχώρηση της χρήσεως 

μέρους των Μισθωτικών Χώρων για τη λειτουργία υποστηρικτικών των αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων (π.χ, υπαίθρια και κλειστά γυμναστήρια, χώρους αποφόρτισης, μετατραυματικής 

αποκατάστασης, προμήθειας, συντήρησης και επισκευής αθλητικού εξοπλισμού αναγκαίου για την 

προπονητική και αγωνιστική δραστηριότητα) καθώς και για την προώθηση υπηρεσιών/προϊόντων των 

χορηγών του.  Επίσης ο μισθωτής δικαιούται να ασκεί τη λειτουργία ο ίδιος ή να υπομισθώνει εντός 

της εγκατάστασης μόνιμες -και πρόσθετες προσωρινές κατά τη διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων- 

μονάδες εστίασης και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση χρηστών και 

επισκεπτών αυτής με μόνη υποχρέωση την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας 

λειτουργίας τους. Η εκμισθώτρια οφείλει να συνδράμει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση 

των αναγκαίων αδειών για τη λειτουργία των μονάδων αυτών.  

iv. Σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών: 

α) Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκκινήσει τη σύνταξη των οριστικών μελετών 

σύμφωνα με τις προμελέτες και το master plan που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του 

εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ενώ 

οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη και παράδοση αυτών εντός τεσσάρων  μηνών (4 ) από 

την προθεσμία αυτή. Εφόσον για την προηγούμενη έναρξη των εργασιών απαιτηθεί έκδοση 

οικοδομικής αδείας, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί εντός δεκαπέντε [15] 

ημερών από την ολοκλήρωση των  οριστικών μελετών στην υποβολή στην αρμόδια αρχή του 
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συνόλου των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής άδειας. Η εκμισθώτρια 

οφείλει, όπου απαιτούνται ενέργειές της ή συναίνεσή της για την έκδοση αδειών, να συνδράμει 

δίχως καθυστερήσεις το μισθωτή και να παράσχει τυχόν έγγραφα εντός δέκα [10] εργασίμων 

ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση αναιτιολόγητων 

καθυστερήσεων για τις αναγκαίες ενέργειες της εκμισθώτριας επέρχεται αυτομάτως ισόχρονη 

παράταση των υποχρεώσεων του μισθωτή και της μισθωτικής περιόδου. Για δε το διάστημα 

καθυστερήσεων με ευθύνη της εκμισθώτριας, ο μισθωτής δεν οφείλει μίσθωμα. Κατόπιν της 

έκδοσης της αδείας, ο μισθωτής θα οφείλει να εκπονήσει τις  μελέτες εφαρμογής (soft drawings) 

εντός  τριών (3 ) μηνών από την έκδοση της αδείας και να εκκινήσει τις εργασίες εντός  δύο (2)  

μηνών από την πάροδο του τριμήνου . Το σύνολο των εργασιών οφείλει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξή τους με δικαίωμα παράτασης έως και το ήμισυ του 

διαστήματος αυτού μόνο εξαιτίας σοβαρού αιτιολογημένου λόγου. Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει και τα as built σχέδια στην εκμισθώτρια μαζί με τον 

πλήρη τεχνικό φάκελο των κατασκευαστικών σχεδίων και της αδείας. Ο μισθωτής θα καταβάλει 

κάθε προσπάθεια να έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις κατασκευής το αργότερο έως την 31η  

Μαρτίου 2023. Περαιτέρω, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει τα 

οικεία έργα κατασκευής  το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2024, άλλως εφαρμόζονται οι όροι 

του άρθρου 6 της παρούσας.   

β) Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση οι εργασίες που θα εκτελέσει να είναι σύμφωνες με 

την ισχύουσα νομοθεσία, την εκδοθείσα οικοδομική άδεια καθώς και με το master plan και τις 

προμελέτες που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του στο διαγωνισμό. 

γ) Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί σε μεταρρυθμίσεις κτιριακών χώρων, των υποδομών και της 

υπαίθριας έκτασης προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι οποίες είναι 

σύμφωνες με το master plan που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του. 

v. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο μισθωτής υποβάλλει στην εκμισθώτρια εντός [7] ημερολογιακών 

ημερών το σύνολο των τιμολογίων που αποπλήρωσε ώστε να πιστοποιείται ότι το σύνολο των 

εργασιών που εκτελέστηκε ανταποκρίνεται στο ύψος της προσφοράς του καθώς και στο Master Plan. 

Σε περίπτωση που το ύψος των εργασιών που εκτελέστηκαν, υπολείπεται του ύψους της προσφοράς 

του μισθωτή έως του 1/5, ο τελευταίος αναλαμβάνει να καταβάλει στην εκμισθώτρια τη διαφορά αυτή 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της εκμισθώτριας στο 

υπ’ αρ. GR 72 0110 1000 0000 1004 8010 671 λογαριασμό που τηρεί η εκμισθώτρια στην ΕΘΝΙΚΗ 

τράπεζα. Άλλως με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εκμισθώτρια δύναται να προβεί σε 

καταγγελία της σύμβασης. Δικαίωμα της εκμισθώτριας για καταγγελία της μίσθωσης γεννάται και στην 

περίπτωση που το κόστος των εργασιών που εκτελέστηκαν υπολείπεται του ύψους της προσφοράς σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του ενός πέμπτου αυτής (1/5) . 
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vi. Κάθε εργασία ή / και κατασκευή των Μισθωτικών Χώρων παραμένει προς όφελος αυτών μετά τη λήξη 

ή λύση της μίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση ή συμψηφισμό 

με μισθώματα. Από την παράδοση του χώρου στο Ο.Α.Κ.Α. εξαιρούνται πάσης φύσεως κινητά 

πράγματα (εμπορεύματα, εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) που εξυπηρετούν τη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων πάσης φύσεως του μισθωτή. 

vii. Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους Μισθωτικούς Χώρους κατά την λήξη της μισθωτικής 

σύμβασης στην κατάσταση στην οποία αυτοί ήταν με την ολοκλήρωση των εργασιών  ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αυτών με τη συνήθη φθορά του χρόνου. Ο μισθωτής οφείλει να 

μεριμνά για την περιοδική συντήρηση και τυχόν εκσυγχρονισμό των υποδομών της εγκατάστασης και 

του εξοπλισμού της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ηλεκτρομηχανολογικού και επιφανειών 

γηπέδων) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης 

Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ και της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης. Εφόσον απαιτείται περιοδική 

ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τη ΓΓΑ, οι αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη 

της είναι αποκλειστική ευθύνη του Μισθωτή.  

viii. Ο μισθωτής, έναντι της εκμισθώτριας, έχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα του προσωπικού του πάσης φύσεως, όσων προπονεί και όσων κάνουν χρήση των γηπέδων 

καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, που οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού ή των αντιπροσώπων, υπαλλήλων του 

ή σε άλλες παραλείψεις επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας. Η εκμισθώτρια απαλλάσσεται από κάθε 

ποινική και αστική ευθύνη  διότι μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή ή των οργάνων του δεν 

υπάρχει σχέση προστήσεως. Εάν παρ' όλα αυτά ήθελε αποδοθεί στην εκμισθώτρια οποιασδήποτε 

φύσεως ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι αυτής για κάθε εντεύθεν 

ζημία του και υποχρεωμένος προς αποζημίωση για την ζημία αυτή.  Ο εκάστοτε χρήστης αναλαμβάνει 

την πλήρη ευθύνη για την ιατρική μέριμνα κατά τη διάρκεια των προπονήσεών του στον ανωτέρω 

αναφερόμενο χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και ο δε μισθωτής υποχρεούται να επιβλέπει την πιστή τήρηση της.    

ix. Η φύλαξη, η συντήρηση καθώς και ο καθαρισμός των Μισθωτικών Χώρων αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη των μισθωτή, την οποία αναλαμβάνει έναντι της εκμισθώτριας. 

x. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των Μισθωτικών Χώρων οφείλουν να συμφωνούν με τις ισχύουσες 

διατάξεις για κάθε επιτρεπόμενη χρήση του χώρου και το ωράριο λειτουργίας τους εντός του πλαισίου 

αυτού θα είναι στην αποκλειστική κρίση του μισθωτή. Σε περίπτωση αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων 

στο Ο.Α.Κ.Α. οι Μισθωτικοί Χώροι δύναται να λειτουργούν εκτός εάν προκύψει ειδικός λόγος (π.χ. 

ασφάλειας κ.λπ.) όπου η πρόσβαση προς το χώρο θα είναι μη επιτρεπτή αφού προηγηθεί εγγράφως 

έγκαιρη ενημέρωση του μισθωτή από την εκμισθώτρια. 

xi. Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει, με δικά του έξοδα τους Μισθωτικούς Χώρους επ’ ονόματί του 

και για λογαριασμό της εκμισθώτριας κατά κατονομαζομένων κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, 

περιουσιακής ζημίας, πλημμύρας, καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για όλη τη διάρκεια της 
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μίσθωσης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παντός κινδύνου θα είναι αρχικά κατ’ ελάχιστον ύψους  τριών 

εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατ’ ελάχιστον ύψους έξι 

εκατομμυρίων ευρώ [6.000.000 €). Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στην εκμισθώτρια 

αντίγραφα του πρώτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων 

εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των Μισθωτικών Χώρων. Κάθε χρόνο, ένα μήνα (1) πριν 

από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο μισθωτής οφείλει να το ανανεώνει και να παραδίδει 

στην εκμισθώτρια αντίγραφα του συμβολαίου και της απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων. 

xii. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση 

των Μισθωτικών Χώρων, κατά την φύση και τον προορισμό τους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την τακτική και έκτακτη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής τους και των 

εγκαταστάσεών τους και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν προκύψει κατά την χρήση τους. 

xiii. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές των 

αστυνομικών αρχών και λοιπών φορέων σχετιζόμενες με κάθε είδους αγώνα που θα διεξάγεται στις 

λοιπές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α..  

xiv. Απαγορεύεται στο μισθωτή να αποθηκεύσει στους Μισθωτικούς Χώρους εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες. 

xv. Η εκμισθώτρια δεσμεύεται να μην επιτρέπει σε όλη τη μισθωτική διάρκεια τη λειτουργία (ασχέτως αν 

θα εκχωρούνται με οικονομικό αντάλλαγμα χρήσης ή δωρεάν και ασχέτως αν η λειτουργία τους 

ασκείται από την ίδια ή από άλλο μισθωτή της ή κάθε είδους φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί 

χρήση έκτασης ή κλειστών χώρων εντός του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.) αθλητικών 

εγκαταστάσεων για το άθλημα και μόνο της αντισφαίρισης, εντός της σημερινής ή όποιας άλλης 

στο μέλλον τυχόν προστεθεί σε αυτή έκτασης του Ο.Α.Κ.Α, ρητώς εξαιρουμένων εκ της εν λόγω 

δεσμεύσεως, των λοιπών αθλημάτων ρακέτας πλην του αθλήματος της αντισφαίρισης (τέννις), 

τα οποία δύναται να αναπτύσσει η εκμισθώτρια κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της 

ευχέρεια. Η παραβίαση του όρου αυτού εκ μέρους της εκμισθώτριας επιφέρει δικαίωμα αξίωσης 

αποζημίωσης υπέρ του μισθωτή ίση με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για 

όσο χρονικό διάστημα τέτοιες εγκαταστάσεις λειτουργούν. 

xvii. O μισθωτής δεσμεύεται πως τις καθημερινές κάθε εβδομάδος του έτους (εξαιρουμένων των αργιών) 

θα παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος τη χρήση 3 υπαίθριων γηπέδων αντισφαίρισης της επιλογής του, 

μεταξύ των ωρών 12:00 και 16:00 στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν 

αυστηρά και μόνο για προπονήσεις αθλητών των εθνικών ομάδων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται 

τα διαστήματα διεξαγωγής εθνικών και διεθνών αγώνων στους Μισθωτικούς Χώρους.  

xviii.  Εάν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από τους Μισθωτικούς Χώρους κατά τη λήξη ή λύση της μισθώσεως, 

υποχρεούται στην καταβολή ποσού ευρώ ίσου προς το 1/16 του μηνιαίου μισθώματος, για κάθε ημέρα 
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καθυστέρησης και μέχρι παράδοσης των Μισθωτικών Χώρων, λόγω ποινικής ρήτρας που 

συνομολογείται πρόσθετα, ως αναπόδεικτη περιουσιακή ζημία. 

xix.    Περαιτέρω η εκμισθώτρια έχει ήδη προβεί στην εγκατάσταση φυσικού αερίου σε τμήμα του Ο.Α.Κ.Α. 

και με τη σύμβαση μίσθωσης θα αναλαμβάνει με δικές τις δαπάνες την εγκατάσταση φυσικού αερίου 

στους Μισθωτικούς Χώρους με διακριτό μετρητή, καθώς και την τοποθέτηση ρολογιών του ΔΕΔΔΗΕ 

στους Μισθωτικούς Χώρους και συγκεκριμένα σε καθ’ ένα από τους δύο υποσταθμούς των 

Μισθωτικών Χώρων με σκοπό να καταστεί εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της χρεούμενης 

κατανάλωσης του ρεύματος στους Μισθωτικούς Χώρους από το μισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

5.1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης μίσθωσης και λήγει μετά την πάροδο τριάντα πέντε (35) ετών από την υπογραφή αυτής, με 

δυνατότητα παράτασης μόνο για τις περιπτώσεις του όρου 4.2 (iv) α της παρούσας.  

5.2. Μετά τη λήξη του οριζόμενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η μίσθωση και ο μισθωτής υποχρεούται να 

αποδώσει τη χρήση των Μισθωτικών Χώρων χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

6.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου από τον μισθωτή της παρούσας διακήρυξης και της μέλλουσας 

σύμβασης μίσθωσης, της οποίας η διακήρυξη είναι αναπόσπαστο μέρος, αποτελούν, κατά την κρίση της 

εκμισθώτριας, λόγο λύσης της σύμβασης με καταγγελία και υποχρέωση του μισθωτή για αποζημίωση, υπό 

τους κατωτέρω όρους: 

6.1.1. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του μισθωτή, είτε από τον ίδιο είτε από τον υπομισθωτή 

ή τον παραχωρησιούχο, η εκμισθώτρια τάσσει  προς τον μισθωτή εγγράφως προθεσμία εξήντα (60) ημερών, 

προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει 

άπρακτη και δεδομένου ότι ο όρος αυτός θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ουσιώδης, η εκμισθώτρια δικαιούται 

να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αποβολή του μισθωτή ως και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώματα ως προς το σύνολο ή μέρος των Μισθωτικών Χώρων καθώς και να 

προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια. 

6.1.2. Με την επιφύλαξη του όρου 4.2.(i), συμφωνείται πως η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος 

από τον μισθωτή πέραν των δύο (2) μηνών και εφόσον επαναληφθεί για περισσότερες από δύο (2) φορές ανά 

μισθωτικό έτος, καθώς και η παράβαση από τον μισθωτή οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού μισθώσεως 

και μη άρση της παραβίασης αυτής εντός των προθεσμιών της παρ. 6.1.1. του παρόντος, συνεπάγεται, κατά 

την κρίση της εκμισθώτριας, σωρευτικά: 

α) Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής /εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της μίσθωσης του άρθρου 

8.2.1.(ii)  υπέρ της εκμισθώτριας. λόγω ποινικής ρήτρας που καθίσταται αμέσως απαιτητή. 
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β) Την πρόωση λύση της μίσθωσης με καταγγελία από την εκμισθώτρια και την αποβολή του μισθωτού 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,. Στην περίπτωση αυτή η εκμισθώτρια δικαιούται 

μονομερώς και κατά την απόλυτη ανέλεγκτη κρίση της, προ πάσης τυχόν δικαστικής του προσφυγής ή 

ενεργείας, να προβεί στη διακοπή λειτουργίας των Μισθωτικών Χώρων, χωρίς κανένα δικαίωμα 

αποζημίωσης του μισθωτή, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη - εκτελεστή δικαστική απόφαση ή διαταγή 

αποβολής του από το μίσθιο χώρο. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα 

δε και με διακοπή των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, έχοντας την προς τούτο ανεπιφύλακτη 

συναίνεση του μισθωτή, που  θα παρασχεθεί με την σύμβαση μίσθωσης.  

γ) Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος από τον μισθωτή συνεπάγεται την υποχρέωση αυτού να 

καταβάλει στην εκμισθώτρια τόκους υπερημερίας επί των μη εμπροθέσμως καταβαλλομένων μισθωμάτων 

μέχρι της εξοφλήσεώς αυτών. 

6.2.1. Ειδικά σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών του όρου 4.2 (iv) και με την επιφύλαξη των όσων 

αναφέρονται εκεί, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών από τις στον ως άνω όρο 

προθεσμίες εκτέλεσης, η οποία οφείλεται σε ευθύνη του μισθωτή, καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας ποινική 

ρήτρα ύψους ίσου με το μηνιαίο μίσθωμα τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 

έξι (6) μηνών από τις στον ως άνω όρο προθεσμίες εκτέλεσης, η οποία οφείλεται σε ευθύνη του μισθωτή, 

γεννάται δικαίωμα της εκμισθώτριας για καταγγελία της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κατά την 30η 

Ιουνίου 2024 δεν έχουν ολοκληρωθεί τα οικεία έργα κατασκευής με υπαιτιότητα του μισθωτή, γεννάται 

δικαίωμα της εκμισθώτριας για καταγγελία της μίσθωσης και κατάπτωση υπέρ της εκμισθώτριας της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

6.2.2.  Ο μισθωτής  υποχρεούται να αποχωρήσει από τους Μισθωτικούς Χώρους εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την καταγγελία της μίσθωσης, άλλως αποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

7.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

7.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

καθώς και β) κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων που έχουν ως δραστηριότητα ή σκοπό την προώθηση, 

ανάπτυξη και εκμάθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης. Για τις ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δεν 

απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Απαιτείται όμως κάθε μέλος αυτών να υποβάλει τα 

αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά. 

7.1.2. Οι υποψήφιοι που υποβάλουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή έγγραφα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

7.1.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία 
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όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει αυτό ως μέλος, καθώς και η τυχόν μεμονωμένη 

προσφορά του μετέχοντος και (ως μέλους) ένωσης ή κοινοπραξίας. 

7.1.4. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης και φακέλου προσφοράς, οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού έστω 

και για ένα μέλος της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας, η ένωση ή η κοινοπραξία αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό. Ειδικότερα: 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:  

(α) Όσοι στο παρελθόν υπήρξαν μισθωτές σε άλλους χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Α.Κ.Α. ή σε στάδια και 

γυμναστήρια εποπτείας του Υπουργού Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς 

και δημοσίων εν γένει χώρων, οι οποίοι αποδεδειγμένα είτε παραβίασαν ουσιώδεις όρους των σχετικών 

μισθωτικών συμβάσεων είτε δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους είτε βρίσκονται σε 

αντιδικία με τους εκμισθωτές τους.  

(β) Όσοι εξέπεσαν τελεσίδικα από σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή μίσθωσης με φορέα του δημόσιου 

τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις,  

(γ) Όσοι αποδεδειγμένα υπέπεσαν σε σοβαρές παραβάσεις σχετικά με τους όρους υγιεινής και λειτουργίας, 

τις αστυνομικές, υγειονομικές ή διοικητικές διατάξεις, τις διατάξεις για το ωράριο λειτουργίας, τις 

διατάξεις για την απασχόληση προσωπικού. 

7.1.5. Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο επί ποινή 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής, συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα: 

Α. Υποφάκελος Α: (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Επάρκειας, Τεχνική Προσφορά) 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τον Υποφάκελο Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Επάρκειας, Τεχνική 

Προσφορά), ο οποίος περιέχει τα κάτωθι (7.2) δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής επάρκειας, την 

τεχνική προσφορά καθώς και την εγγυητική επιστολή, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

7.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

7.2.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αφορούν στα κριτήρια προσωπικής κατάστασης. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κατωτέρω:  

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

7.2.1.1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986  

(α) περί μη συνδρομής λόγου που θα στερούσε από το μεμονωμένο συμμετέχοντα ή μέλος συμμετέχοντος 

σχήματος το δικαίωμα συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
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 (β) περί μη τελεσίδικης καταδίκης του για διάπραξη αδικημάτων περί την περιουσία ή συναφών με την 

επαγγελματική / επιχειρηματική του δραστηριότητα, 

 (γ) ότι έλαβε επαρκή γνώση της θέσης και κατάστασης των Μισθωτικών Χώρων, την οποία και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, 

 (δ) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση,  

(ε) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του 

Ο.Α.Κ.Α., ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, 

 στ) ότι δεν υπήρξε μισθωτής σε άλλους χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Α.Κ.Α. ή σε στάδια και γυμναστήρια 

εποπτείας του Υπουργού Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και δημοσίων εν 

γένει χώρων, ο οποίος είτε παραβίασε ουσιώδεις όρους των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων είτε δεν 

ανταποκρίθηκε επαρκώς στις υποχρεώσεις του είτε βρίσκεται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές του,  

ζ) ότι δεν εξέπεσε τελεσίδικα από σύμβαση παροχής υπηρεσιών  ή μίσθωσης με φορέα του δημόσιου τομέα, 

γιατί δεν εκπλήρωσε συμβατικές του υποχρεώσεις, και  

η) ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις σχετικά με τους όρους υγιεινής και λειτουργίας, τις 

αστυνομικές, υγειονομικές ή διοικητικές διατάξεις, τις διατάξεις για το ωράριο λειτουργίας, τις διατάξεις για 

την απασχόληση προσωπικού. 

7.2.1.2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Σε περίπτωση που η ένωση 

προσώπων ή η κοινοπραξία δεν έχει συσταθεί, τα αναφερόμενα στο παρόν πιστοποιητικά προσκομίζονται 

από κάθε μέλος της υπό σύσταση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας. 

7.2.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον υποψήφιο ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της 

Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής, και ότι τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή εκπρόσωπό του σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της 

παρούσας και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή 

συμβολαιογράφο, με την οποία θα βεβαιώνονται και τα υπό (β) έως και (ε) του όρου 7.1.2.9. κατωτέρω. 

7.2.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία του και αντίγραφο ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, εάν ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο.  

7.2.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια δημόσια αρχή, εκδοθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν τον διαγωνισμό. 

7.2.1.6. Για την αντιπροσώπευση των φυσικών προσώπων που θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, 

αρκεί απλή εξουσιοδότηση του εκπροσωπουμένου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια 
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αρχή. 

β) Οι αλλοδαποί: 

7.2.1.7. Τα δικαιολογητικά των ως άνω παραγράφων 7.2.1.1-7.2.1.6 του παρόντος άρθρου. 

7.2.1.8. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν με την προσφορά 

είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο προξενείο στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου ή του 

μέλους αυτού είτε με την επίθεση επισημείωσης («Apostille») σύμφωνα με την προαναφερθείσα Συνθήκη 

της Χάγης των 5-10-1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή 

εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της συνθήκης αυτής. 

7.2.1.9. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους δεν 

εκδίδεται από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του υποψηφίου, ο υποψήφιος 

προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπό του ή τον ίδιο τον 

υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας 

και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο, με 

την οποία βεβαιώνεται η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από τις αρχές του τόπου 

εγκατάστασης. Επίσης με την ανωτέρω δήλωση βεβαιώνεται, κατά περίπτωση, η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού που ορίζονται στην παρ. 7.2.1.1. και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων κατά την παρ. 7.2.1.2.. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

7.2.1.10. Τα δικαιολογητικά των ως άνω παραγράφων 7.2.1.1.-7.2.1.9. του παρόντος άρθρου. Οι εκπρόσωποι 

των ν.π. προσκομίζουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό του ν.π., τυχόν ΦΕΚ, με τις τυχόν 

τροποποιήσεις κ.λπ.) ή, αν εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζουν 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου του ν.π.  

7.2.1.11. Απόφαση ή απόσπασμα απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου του υποψηφίου με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της διακήρυξης, δυνάμει της οποίας (α) αποφασίζεται η συμμετοχή του 

υποψηφίου στον διαγωνισμό και η υποβολή από αυτόν προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

(β) αποφασίζεται η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης των Μισθωτικών Χώρων, σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο, (γ) συνομολογείται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση όλων 

των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς χωρίς επιφύλαξη, (δ) δηλώνεται 

ότι ο υποψήφιος παραιτείται του δικαιώματός του να αξιώσει αποζημίωση κατά του Ο.Α.Κ.Α., των 

εκπροσώπων του, των συνεργατών του, των υπαλλήλων του και των συμβούλων για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία στο πλαίσιο του διαγωνισμού και ιδιαίτερα σε περίπτωση οποιασδήποτε αναβολής, ακύρωσης, 

ματαίωσης, αναστολής, επανάληψης ή τροποποίησης του Διαγωνισμού ή ακύρωσης του αποτελέσματός του 

και (ε) δηλώνεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είναι σχετικές με 
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οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο απορρέει από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.  

δ) Ενώσεις προσώπων / κοινοπραξίες: 

7.2.1.12. Το συστατικό έγγραφο της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας (εφόσον έχει συσταθεί) και όλα τα 

ανωτέρω των ως άνω παραγράφων 7.2.1.1. -7.2.1.11. του παρόντος άρθρου έγγραφα που αφορούν τα 

κοινοπρακτούντα μέλη / μέλη της ένωσης, κατάλληλα προσαρμοσμένα όπου αυτό απαιτείται, ξεχωριστά για 

κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

με την εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2.1.3.  και 7.2.1.11., τα οποία υποβάλλονται 

για την ίδια την ένωση προσώπων / κοινοπραξία. 

7.2.1.13. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που θα κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι τα πρωτότυπα 

ή τα νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφά τους. Απλά φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών ή εγγράφων δεν 

θα γίνουν αποδεκτά, πλην αν συντρέχει περίπτωση εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας). 

7.2.1.14. Οι υπογραφές επί των υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούνται, φέρουν βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή από συμβολαιογράφο ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)910/2014. 

7.2.1.15. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν με την προσφορά, 

είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο προξενείο στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου ή του 

μέλους αυτού είτε με την επίθεση Επισημείωσης («Apostille») σύμφωνα με την προαναφεθείσα Συνθήκη της 

Χάγης των 5-10-1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή 

εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της συνθήκης αυτής. 

7.2.1.16. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους δεν 

εκδίδεται από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του υποψηφίου, ο υποψήφιος 

προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον 

ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της 

παρούσας και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή 

συμβολαιογράφο, με την οποία βεβαιώνεται αφενός η μη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την 

αρμόδια αρχή και αφετέρου το περιεχόμενο που απαιτείται από τη σχετική παράγραφο. 

7.2.1.17. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση που αυτός 

συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που το 

τελευταίο συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν υπογράφει τα δικαιολογητικά άλλο 

πρόσωπο, το τελευταίο το δηλώνει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και προσκομίζει το νόμιμο 

πληρεξούσιο. 

7.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι η προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον υποψήφιο που 
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την υπέβαλε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Προσφορά που τάσσει μικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το Ο.Α.Κ.Α. Η ανωτέρω 

αναφερόμενη αρχική περίοδος ισχύος της προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως 

τέσσερις (4) ακόμη μήνες κατόπιν μονομερούς δηλώσεως του Ο.Α.Κ.Α. προς τον υποψήφιο που την υπέβαλε. 

Στην περίπτωση αυτή το Ο.Α.Κ.Α. δύναται με απλό γραπτό αίτημά του προς την τράπεζα ή το άλλο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πριν την ημερομηνία λήξης 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, να ζητήσει την παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) ακόμη μήνες. 

 

7.3. Δικαιολογητικά Τεχνικής Επάρκειας - Τεχνικής Προσφοράς 

7.3.1. Κάθε υποψήφιος οφείλει να καταδείξει πρόσφατη αποδεδειγμένη εμπειρία πληρώντας τα κριτήρια 

τεχνικής επάρκειας στους τομείς:  

α) της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων αντισφαίρισης προδιαγραφών 

τουλάχιστον αντίστοιχων με τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» και για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της Διακήρυξης και 

β) της προαγωγής, ανάπτυξης και εκμάθησης του αθλήματος της αντισφαίρισης.  

7.3.2. Ειδικότερα, ως προς τον όρο 7.3.1.  

α) οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν υπογράψει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ανάλογου φύσεως 

με τα αντικείμενα του διαγωνισμού, προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης ή ότι ασκούν τη 

λειτουργία αποδεδειγμένα τον τελευταίο ένα χρόνο ιδιωτικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης γηπέδων 

προδιαγραφών τουλάχιστον αντίστοιχων με τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ «Σπύρος 

Λούης» ως προς τον αριθμό αυτών με ελάχιστο τις εγκαταστάσεις δέκα (10) γηπέδων με δυνατότητα και 

προδιαγραφές των γηπέδων αυτών για τη φιλοξενία  αγώνων της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης. 

β) οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι ασκούσαν τη λειτουργία ακαδημιών αντισφαίρισης ή 

συνεργάζονταν με σύμβαση με ακαδημίες και πτυχιούχους προπονητές εκμάθησης αντισφαίρισης σε 

ιδιόκτητες ή μισθωμένες αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις προ της ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσης. 

7.3.3. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα κριτήρια τεχνικής επάρκειας πρέπει να 

πληρούνται από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, το οποίο συμμετέχει στην ένωση προσώπων / κοινοπραξία με 

ποσοστό όχι μικρότερο του 30%. Το εν λόγω μέλος της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας διατηρεί το ως 

άνω ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης.  

7.3.4. Προς απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων τεχνικής επάρκειας οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω 
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στοιχεία: 

(i) Πίνακες συνταγμένοι σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Α/Α 

Αποδέκτης 

παροχής 

υπηρεσιών 

(Δημόσιος / 

ιδιωτ.τομέας) 

Αντικείμενο 

Σύμβασης 

(σύντομη 

περιγραφή) 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

(από-έως) 

Ιδιότητα 

(μισθωτής, 

μέλος 

κοινοπραξίας 

κ.λπ.) 

Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης 

      

      

      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Α/Α 

Αποδέκτης 

παροχής 

υπηρεσιών 

(Δημόσιος / 

ιδιωτ. τομέας) 

Αντικείμενο 

Σύμβασης 

(σύντομη 

περιγραφή) 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

(από-έως) 

Ιδιότητα 

(μισθωτής, 

μέλος 

κοινοπραξίας 

κ.λπ.) 

Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης 

      

      

      

 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα 

που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς. 

(iii) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εργοδότη / αναθέτοντος ως προς τις συμβάσεις ή τις συμβάσεις που θα 

περιληφθούν στους πίνακες της περιπτώσεως (i) της παρούσας παραγράφου, με τα οποία βεβαιώνεται 

από τον εργοδότη / αναθέτοντα η φύση των υπηρεσιών που παρέσχε ο υποψήφιος, το χρονικό διάστημα 

της παροχής των υπηρεσιών με προσδιορισμό χρόνου έναρξης και λήξης, η φύση της οικείας 

σύμβασης, καθώς και ο βαθμός και ο τρόπος συμμετοχής του υποψηφίου στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. 

ποσοστό συμμετοχής σε κοινοπραξία, κ.λπ.) και, τέλος, τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης 

αντισφαίρισης, στην οποία αφορούσε η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 

7.3.5. Ως προς τον όρο 3.2. της Διακήρυξης, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν πλήρη φάκελο τεχνικής 

προσφοράς. Ειδικότερα:  

 7.3.5.1. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει: 
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i)Το “Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης» “Master Plan”, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι 

προτεινόμενες εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης που θα αναλάβουν, εάν 

επιλεγούν ως μισθωτές, εκπληρώνουν το σκοπό του διαγωνισμού και ικανοποιούν τις ελάχιστες ποιοτικές 

προδιαγραφές του. Το Master Plan πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ως προς το σχέδιο ανάπτυξης, 

ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από  πλήρεις προμελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, 

περιβαλλοντικές και συγκοινωνιολογικές) από αδειοδοτημένα μελετητικά γραφεία για το σύνολο των 

εργασιών που δεσμεύεται να αναλάβει ο υποψήφιος για την αναβάθμιση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και 

συντήρηση των εγκαταστάσεων των Μισθωτικών Χώρων, ως παρατίθενται  στο Παράρτημα I της παρούσας 

Διακήρυξης. Οι προαναφερόμενες προμελέτες πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένα από τα μελετητικά 

γραφεία ηλεκτρονικά αντίγραφα επίσημων σχεδίων και να είναι σε τέτοιο επίπεδο τεχνικής ανάλυσης έργου 

ώστε οι οριστικές μελέτες να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί εντός της προθεσμίας του όρου 4.2 (v) της 

παρούσας. Επίσης, στις προμελέτες που θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια οι προδιαγραφές που θα 

τηρηθούν για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Μισθωτικών Χώρων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί 

και  να αποδεικνύεται ότι πληρούν τις ποιοτικές απαιτήσεις για τη διοργάνωση αγώνων επιπέδου ATP 

τουλάχιστον 250 και για τουλάχιστον δύο επιφάνειες γηπέδων και WTA τουλάχιστον 250 (32 draw) καθώς 

και της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης (ITF)  και τις προδιαγραφές που τίθενται από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και την οικεία ομοσπονδία κάθε αθλήματος που αφορούν.  

7.3.6. Εφόσον στον  Υποφάκελο Α δεν περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά/συνοδευτικά έγγραφα του όρου 7.3 

ως περαιτέρω αυτά αναλύονται στο Παράρτημα I της παρούσας, ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα αποκλείεται. 

 

7.4. Εγγύηση Συμμετοχής 

7.4.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους υποψήφιους εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής ποσοστού 5% ήτοι ύψους (9.000€), επί του ετήσιου ελάχιστου προσφερομένου 

μισθώματος η οποία εκδίδεται από τραπεζικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΕΟΧ και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν 

επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς 

ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτει δικαίωμα εκδόσεως εγγυήσεων, διάρκειας 

αρχομένης από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και λήξης έξι (6) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της 

προσφοράς της παραγράφου 7.5 του υποψηφίου, ήτοι μέχρι 21/08/2022. Στην περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

7.4.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον μισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού που αντιστοιχεί σε 

έξι [6] μηνιαία κατακυρωθέντα μισθώματα και επιπλέον το 10% του ελαχίστου ορίου εργασιών αναβάθμισης, 
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ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύψους  πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(500.000,00  ) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.  

7.4.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Κ.Α. σε περίπτωση άρνησης του προσωρινού 

μισθωτή να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης ή να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων του 

συμφωνητικού μίσθωσης μέσα στην καθοριζομένη από το Ο.Α.Κ.Α. προθεσμία. 

 

Β. Υποφάκελος Β: Οικονομική Προσφορά 

7.5. Οικονομική Προσφορά 

7.5.1. Οι υποψήφιοι καταθέτουν «Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει την οικονομική 

προσφορά: 

i) του μηνιαίου μισθώματος για το σύνολο των Μισθωτικών Χώρων και  

ii)  για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντηρησης των 

εγκαταστάσεων των Μισθωτικών Χώρων για τις οποίες δεσμεύεται ο υποψήφιος με την υποβολή του 

τεχνικού φακέλου προσφοράς του και οι οποίες θα λάβουν χώρα με αποκλειστική δαπάνη του. Προς έλεγχο 

της οικονομικής προσφοράς των εργασιών, ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει αναλυτική προκοστολόγηση 

ανά τεχνικό αντικείμενο και εργασία που συμπεριλαμβάνεται στις προμελέτες του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς του, του κόστους του συνόλου των μελετών και αδειοδότησης . Η ως άνω αναλυτική 

προκοστολόγηση οφείλει να έχει συνταχθεί και σφραγιστεί από έκαστο μελετητή που έχει συντάξει την 

αντίστοιχη προμελέτη για το αντικείμενό του ή από αδειοδοτημένο σύμβουλο ή εταιρία διαχείρισης έργων 

με εμπειρία σε αντίστοιχα τεχνικά έργα αθλητικών εγκαταστάσεων τον οποίο βάση σύμβασης έχει προσλάβει 

ο υποψήφιος. 

iii) μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης του κάθε υποψηφίου σύμφωνα πάντοτε με το Επιχειρηματικό Σχέδιο 

«Business Plan» ως προς το σύνολο της μισθωτικής περιόδου η οποία οφείλει να έχει συνταχθεί και 

υπογραφεί από αδειοδοτημένο σύμβουλο ή εταιρεία ειδική και με αποδεδειγμένη εμπειρία ως προς το 

αντικείμενο αυτό. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες ως προς: α) την 

επιχειρηματική στρατηγική και ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, β) το εκτιμώμενο αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και των επιμέρους φάσεων αυτής, γ) το σχέδιο χρηματοδότησης 

και την ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων και δ) το σχέδιο λειτουργίας και της στρατηγικής προώθησης 

(marketing) των εγκαταστάσεων. 

iv) τα αποδεικτικά/συνοδευτικά έγγραφα που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

v) αναλυτική προκοστολόγηση ανά τεχνικό αντικείμενο και εργασία που συμπεριλαμβάνεται στις προμελέτες 

του φακέλου τεχνικής προσφοράς του, του κόστους του συνόλου των μελετών και αδειοδότησης. 
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vi) επιστολή απόδειξης κεφαλαίων από τραπεζικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του 

ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, προς απόδειξη της 

δυνατότητας του υποψηφίου να χρηματοδοτήσει τις υπό 4.2 (v) εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης (κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας). Οι επιστολές απόδειξης 

κεφαλαίων δύνανται ομοίως να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί 

νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτει δικαίωμα 

εκδόσεως εγγυήσεων ή  Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ  με την οποία οι μέτοχοι του υποψηφίου 

νομικού προσώπου βεβαιώνουν ότι διαθέτουν οι ίδιοι  τα ανωτέρω κεφάλαια και δεσμεύονται για την διάθεσή 

τους στο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, συνοδευόμενη από τη σχετική επιστολή 

απόδειξης κεφαλαίων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο για κάθε ένα εκ των μετόχων του νομικού 

προσώπου. 

7.5.2. Οι προσφορές υποχρεωτικά αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία και την διεύθυνση του 

υποψηφίου.  

7.5.3. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει την δεσμευτική και ανεπιφύλακτη προσφορά του υποψηφίου, 

ήτοι το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα (που ανέρχεται τουλάχιστον στην ελάχιστη τιμή εκκίνησης) και το 

ύψος των εργασιών  συντήρησης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των Μισθωτικών Χώρων 

στις οποίες δεσμεύεται με την προκοστολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ο υποψήφιος (που ανέρχεται 

τουλάχιστο στο ύψος εκκίνησης) και είναι υποχρεωμένος να προβεί, η οποία θα πρέπει να  είναι 

υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου ή από 

κάθε ένα από τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους ή τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας νομικών 

προσώπων, ενώ, σε περίπτωση ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, από κάθε φυσικό πρόσωπο και τον 

νόμιμο εκπρόσωπο εκάστου νομικού προσώπου ή από τον κοινό εκπρόσωπό τους.  

7.5.4. Το ποσόν αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ και, σε περίπτωση ασυμφωνίας, ισχύει η 

ολόγραφη αναφορά. 

7.5.5. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των Δέκα Πέντε Χιλιάδων 

(15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και με ελάχιστο ύψος εκτέλεσης εργασιών το ποσό των πέντε  εκατομμυρίων ευρώ 

[5.000.000,00  €] πλέον ΦΠΑ. 

7.5.6. Η κάλυψη της δυνατότητας του υποψηφίου να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των υπό 4.2 (v) 

εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης πρέπει να αποδεικνύεται από το 

περιεχόμενο της επιστολής απόδειξης κεφαλαίων. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου είναι δεσμευτική. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1. Διαδικασία αποσφράγισης 

8.1.1. Οι δύο υποφάκελοι Α (Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικής Επάρκειας, Τεχνική Προσφορά) και 

Β (Οικονομική Προσφορά) είναι τοποθετημένοι εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος φέρει τον 

τίτλο του διαγωνισμού “ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»”, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του 

υποψηφίου που καταθέτει προσφορά. 

8.1.2. Οι δύο υποφάκελοι Α και Β δεν είναι διαφανείς και είναι κατάλληλα σφραγισμένοι, ούτως ώστε να μην 

δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να μείνουν ίχνη. Στους υποφακέλους μπορεί 

να περιέχονται  κλειδωμένα ηλεκτρονικά μέσα (CD, DVD, USB) π.χ. με τα τεχνικά σχέδια μελετών. 

8.1.3. Σε περίπτωση που ο υποφάκελος Α περιέχει εμπιστευτικά έγγραφα ή/και πληροφορίες, τα εν λόγω 

εμπιστευτικά έγγραφα ή/και πληροφορίες φέρουν ευδιάκριτα την ένδειξη «Εμπιστευτικές Πληροφορίες». 

8.1.4.   Επί ποινή αποκλεισμού, κανένα έγγραφο των υποφακέλων Α και Β δεν περιέχει επιφυλάξεις, όρους, 

αιρέσεις και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα. 

8.1.5. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε ένα (1) στάδιο, το οποίο πραγματοποιείται σε δύο (2) φάσεις. Κατά την 

πρώτη φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής επάρκειας και των 

τεχνικών προσφορών και κατά τη δεύτερη φάση η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.  

 8.1.5.1. Ειδικότερα:  

Α) Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιείται η αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου Α και 

συγκεκριμένα:  

α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους υποφακέλους Α κι εν συνεχεία συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής επάρκειας και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. H 

αποσφράγιση των ως άνω υποφακέλων γίνεται δημόσια, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως των υποψηφίων, οι 

οποίοι μπορούν να παρασταθούν στη σχετική διαδικασία αυτοπροσώπως ή δι’ εκπροσώπου τους νομίως 

εξουσιοδοτημένου .  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η πλήρωση των 

κριτηρίων τεχνικής επάρκειας αποδεικνύεται από το περιεχόμενο των υπό του άρθρου 7.3 της παρούσας 

προσκομιζόμενων εγγράφων  
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γ) Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς κρίνεται η συμβατότητα αυτής με τις υπό όρο 3.2 ελάχιστες 

ποιοτικές προδιαγραφές των εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 

Μισθωτικών Χώρων.  

δ) Οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων βαθμολογούνται με μέγιστη τιμή τις είκοσι (20) μονάδες. Για τη 

συμμετοχή στη δεύτερη φάση του πρώτου σταδίου (αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών) οι υποψήφιοι 

πρέπει να έχουν λάβει βαθμολόγηση ίση με τουλάχιστον το 50% της μέγιστης τιμής αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, ήτοι δέκα (10) μονάδες κατ’ ελάχιστον. 

Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται ως εξής:  

o έως 10 μονάδες για την ποιότητα του Master Plan και ειδικότερα: 

o 0 έως 4 μονάδες για τον ενεργειακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του 

συνόλου των Μισθωτικών Χώρων καθώς και τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος . Για 

την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού εκτιμώνται ιδίως: α) οι τεχνολογίες που θα επιλεγούν για 

κάθε είδους εξοπλισμό που απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργειακή κλάση 

αυτού και η περιβαλλοντική του επίπτωση, β) η έκταση εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 

συστημάτων ελέγχου και συγκεκριμένα του BMS με εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων και λειτουργίας, γ) η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, 

δ) ο ολιστικός εκσυγχρονισμός των ηχητικών συστημάτων και των συστημάτων εποπτείας 

(CCTV) και ασφάλειας του συνόλου της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Master Plan του 

υποψηφίου 

o 0 έως 3 μονάδες για τη συνολική περιβαλλοντική αναβάθμιση των Μισθωτικών Χώρων με 

στόχους τη δημιουργία όσο το δυνατό πιο φιλικής προς το περιβάλλον εγκατάστασης, την 

επίτευξη δυνατότητας αυτόνομης λειτουργίας κατά την καθημερινή συνήθη προπονητική και 

αγωνιστική χρήση δίχως επιβάρυνση της λειτουργίας των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ 

και της οικιστικής περιοχής στην οποία εντάσσεται αυτό, συμπεριλαμβανομένων επαρκών 

προβλέψεων για την αυτόνομη κάλυψη των αναγκών στάθμευσης εργαζομένων, αθλούμενων 

και συνοδών αυτών καθώς και λοιπών επισκεπτών  Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού 

θα αξιολογηθεί α) η πληρότητα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, β) οι προτάσεις για 

να γίνει αυξηθεί το ποσοστό πρασίνου στην έκταση της εγκατάστασης, γ) οι προτάσεις για τη 

βέλτιστη χρήση υδάτινων πόρων και διαχείρισης απορριμμάτων και δ) η συγκοινωνιολογική 

μελέτη, σύμφωνα με το Master Plan του υποψηφίου 

o 0 έως 3 μονάδες για την επίτευξη δυνατότητας ανάπτυξης κυρίως του αθλήματος της 

αντισφαίρισης, ερασιτεχνικής και αγωνιστικής, αλλά και των λοιπών αθλημάτων που θα 

φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις με εκμάθηση και άσκηση από και σε όσο το δυνατό ευρύτερο 

κοινό και για τη μέγιστη δυνατή περίοδο του έτους συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για τη 

φιλοξενία συλλόγων, ακαδημιών και φορέων. Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού 
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εκτιμώνται ιδίως (με κύρια έμφαση στο άθλημα της αντισφαίρισης): α) η ανάπτυξη ακαδημιών 

εκμάθησης και αγωνιστικού αθλητισμού με ένταξη από όσο το δυνατό μικρότερες ηλικίες, β) οι 

προβλέψεις για την ενεργή στήριξη ένταξης και συμμετοχής στην αθλητική ζωή ειδικών 

κοινωνικών ομάδων, γ) οι προβλέψεις για την ενεργή στήριξη ένταξης στην αθλητική ζωή της 

τοπικής κοινωνίας με έμφαση στη νεολαία, δ) προβλέψεις μέσω των οποίων οι εγκαταστάσεις 

θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα αθλήματα που θα φιλοξενούν το μέγιστο χρονικό 

διάστημα του έτους και ε) προβλέψεις μέσω των οποίων θα προωθείται συνολικά η αθλητική 

παιδεία και επιμόρφωση αναφορικά με τα αθλήματα που θα φιλοξενούνται, σύμφωνα με το 

Master Plan του υποψηφίου 

o 0 έως 5 μονάδες για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων προδιαγραφών της ομοσπονδίας των 

υπολοίπων πλην αντισφαίρισης αθλημάτων ρακέτας ή και για την κατασκευή νέων 

εγκαταστάσεων υποβοηθητικών για τη δυνατότητα πλήρους αγωνιστικής προετοιμασίας και 

υποστήριξης αθλούμενων και προπονητών και οι ποιοτικές δυνατότητες των νέων 

εγκαταστάσεων αντισφαίρισης. Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού εκτιμώνται ιδίως: α) 

η ανάπτυξη εγκαταστάσεων με δυνατότητα φιλοξενίας εθνικών ή / και διεθνών αγώνων των 

λοιπών πλην αντισφαίρισης αθλημάτων ρακέτας που καλύπτονται από την οικεία ομοσπονδία, 

β) εγκαταστάσεων για την ολιστική υποστήριξη των αθλούμενων όπως γυμναστηρίων, κέντρων 

εργομετρικών μετρήσεων, μονάδων αποφόρτισης και φυσιοθεραπείας και μετατραυματικής 

αποθεραπείας και γ) η δυνατότητα των εγκαταστάσεων αντισφαίρισης με κατάλληλες 

προσαρμογές να φιλοξενήσουν διεθνείς αγώνες ανωτέρου επιπέδου, σύμφωνα με το Master 

Plan/Business Plan του υποψηφίου. 

o  0 έως 5 μονάδες για την ολιστική ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των 

βοηθητικών χώρων του Κεντρικού γηπέδου και του συνόλου των Μισθωτικών Χώρων επιπλέον 

και πέραν των ελάχιστων αναγκαίων για τη διεξαγωγή διεθνών τουρνουά με στόχο τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση αθλουμένων, προπονητών, συνοδών και κοινού. Για την βαθμολόγηση του 

κριτηρίου αυτού εκτιμώνται ιδίως: α) οι προτάσεις αξιοποίησης και το είδος αυτής των αιθουσών 

και ημιυπαίθριων χώρων του Κεντρικού Σταδίου που δεν δεσμεύονται για υποχρεωτικές χρήσεις 

για τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών αγώνων, β) οι προτάσεις αξιοποίησης και το είδος αυτής 

της ελεύθερης υπαίθριας έκτασης του κέντρου γ) οι δυνατότητες του συνόλου της εγκατάστασης 

για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Master 

Plan/Business Plan του υποψηφίου 

ε) Μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους ως άνω όρους και τις 

απαιτήσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και για την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών πληρούν 

τα ανωτέρω, τις οποίες κατατάσσει με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής επάρκειας και των τεχνικών προσφορών συντάσσει ενιαίο πρακτικό, 

ΑΔΑ: ΨΚ6Θ469Η3Π-0ΧΔ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

31 

 

το οποίο κοινοποιεί στο Ο.Α.Κ.Α. καθώς και τους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση 

σύμφωνα με τον όρο 1.6. της Διακήρυξης.  

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ.Α. αποφασίζει, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, επί των τυχόν ασκηθεισών ενστάσεων, εγκρίνει ή απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει το 

πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κι εν συνεχεία κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου την απόφασή του στους υποψηφίους.  

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 

προσφορών.  

Β) Κατά τη δεύτερη φάση, πραγματοποιείται η αποσφράγιση, και η αξιολόγηση των Υποφακέλων Β των 

υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ως προς 

τη συνδρομή των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας. Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. H αποσφράγιση των ως άνω υποφακέλων γίνεται 

δημόσια, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στη σχετική 

διαδικασία αυτοπροσώπως ή δι’ εκπροσώπου τους νομίμως εξουσιοδοτημένου .  

β) Εν συνεχεία η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών, η οποία γίνεται με μέγιστη τιμή τις τριάντα (30) μονάδες  

Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται ως εξής:  

• 0  έως 15 μονάδες για την επαύξηση του δεσμευτικού ποσού έργων συντήρησης, ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των Μισθωτικών Χώρων επιπλέον του ελαχίστου 

απαιτούμενου των πέντε   εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με απόδοση τριών  (3 ) μονάδων  για 

κάθε 5 % ως ποσοστό επαύξησης 

• 0  έως 15 μονάδες για την επαύξηση προσφερόμενου ενοικίου επιπλέον του ελάχιστου 

απαιτούμενου με απόδοση τριών (3) μονάδων για κάθε επιπλέον 5% ως ποσοστό επαύξησης.  

γ) Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας προβαίνει στην κατάταξη των προσφορών με βάση την αθροιστική 

βαθμολογία που συγκεντρώνουν από την αξιολόγηση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών με 

μέγιστη συνολική τιμή τις πενήντα (50) μονάδες.  

Συγκεκριμένα: 

γ1) 30 μονάδες αντιστοιχούν στην οικονομική προσφορά  

γ2) 20 μονάδες αντιστοιχούν στην τεχνική προσφορά.  
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ως προς τη συνολική βαθμολογία -αφού αθροιστεί 

η βαθμολόγηση της αξιολόγησης της οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς- αυτοί καλούνται εγγράφως 

να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, προφορική βελτιωμένη οικονομική προσφορά ως προς το 

προσφερόμενο μίσθωμα, η οποία οφείλει να είναι τουλάχιστον κατά 5% μεγαλύτερη της προηγούμενης, εντός 

48 ωρών σε χώρο που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία 

αυτή, κάθε προσφορά πλειοδότη είναι δεσμευτική για αυτόν, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πλειοδότη στον ή στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο εξ 

αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση, τελική οικονομική προσφορά θεωρείται εκείνη για τον υπολογισμό της οποίας αθροίζεται 

το σύνολο του προσφερόμενου οικονομικού αντιτίμου συνυπολογιζομένου του προσφερόμενου ποσού για τη 

διενέργεια των έργων αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης της εγκατάστασης και 

του προσφερόμενου συνολικού ποσού των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου.  

δ) Μετά το πέρας της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την κατάταξη των υποψηφίων κατά τα 

ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων οικονομικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης καθώς και την αποδοχή όσων οικονομικών προσφορών 

τους πληρούν, τις οποίες κατατάσσει με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Στο ίδιο πρακτικό 

κατατάσσει τους υποψηφίους με βάση την αθροιστική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από την αξιολόγηση 

των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών και εκφέρει τη γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της 

προσφοράς του πλειοδότη. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στο Ο.Α.Κ.Α. και σε όλους τους υποψηφίους, οι 

οποίοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση σύμφωνα με τον όρο 1.6 της Διακήρυξης.  

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ.Α. αποφασίζει, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, επί των τυχόν ασκηθεισών ενστάσεων, εγκρίνει ή απορρίπτει εν όλων ή εν μέρει 

το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την 

υψηλότερη βαθμολογία προσωρινό μισθωτή κι εν συνεχεία κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

απόφασή του στους υποψηφίους. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1.6. της παρούσας. 

8.1.6. Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

8.2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης 

8.2.1. Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση στον προσωρινό μισθωτή, με την οποία τον καλεί 

να προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών: 

i. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ελαχίστου ορίου εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, 
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εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων ύψους  πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00 ) ευρώ 

εκδοθείσα από τραπεζικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα 

με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή δύναται ομοίως να προέρχεται 

και από τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή 

πολυμερούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτει το σχετικό δικαίωμα εκδόσεως εγγυήσεων. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και 

συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων ανανεώνεται ανά έτος για την τήρηση των συμφωνηθέντων. Αντί για 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο προσωρινός μισθωτής μπορεί να καταθέσει χρηματική εγγύηση 

αντιστοίχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ο.Α.Κ.Α.. Η εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια του 

Ο.Α.Κ.Α. ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού 

και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, στις οποίες έχει δεσμευτεί με την υποβολή του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μισθωτή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από 

την ολοκλήρωση του συνόλου των ως άνω εργασιών και αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας ποσοστού 5% επί του ελάχιστου ορίου εργασιών, ήτοι ποσού διακοσίων  πενήντα χιλιάδων 

(250.000,00 ) ευρώ, η οποία επιστρέφεται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση και αποδοχή 

του συνόλου των εργασιών από την εκμισθώτρια. Η εκμισθώτρια δια του διοικητικού συμβουλίου αυτής 

οφείλει εντός [30] ημερών από τη λήψη των τιμολογίων να επιβεβαιώσει αν το σύνολο των εργασιών που 

εκτελέστηκε ανταποκρίνεται στο ύψος της προσφοράς του καθώς και στο Master Plan.  

ii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδοθείσα από τραπεζικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Η 

εγγυητική επιστολή δύναται ομοίως να προέρχεται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί 

νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτει το σχετικό 

δικαίωμα εκδόσεως εγγυήσεων. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με έξι [6] μηνιαία 

μισθώματα επί του κατακυρωθέντος μισθώματος θα ανανεώνεται ανά έτος για την τήρηση των 

συμφωνηθέντων. Αντί για εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο προσωρινός μισθωτής μπορεί να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση αντιστοίχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ο.Α.Κ.Α.. Η εγγύηση αυτή παραμένει 

στα χέρια του Ο.Α.Κ.Α. ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή 

δεν συμψηφίζεται ούτε με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της μισθώσεως και εφ' όσον δεν ήθελε καταπέσει ως ποινική ρήτρα 

υπέρ της εκμισθώτριας σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της μισθώσεως και αφού 

ελεγχθούν και παραδοθούν οι Μισθωτικοί Χώροι στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν κατόπιν των 

εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων με τη 

φθορά από τη συνήθη χρήση και με την υποχρέωση να έχει τηρηθεί η αναγκαία τεχνική συντήρηση σε όλη 

τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου. 

iii. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν 
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από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : 

α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β)  ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 

με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και 

τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά: α) τους διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε., β) όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή το μονομελές 

όργανο διοίκησης όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

iv. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ. 

v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 

τριών (3) μηνών πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να φαίνεται 

ότι ο προσωρινός μισθωτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

vi. Πιστοποιητικό εγγραφής του στο οικείο επιμελητήριο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσωρινού μισθωτή σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα του κατά την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού και αφετέρου ότι αυτός εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοσή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

vii. Πιστοποιητικό, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός μισθωτής δεν τελούσε 

σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούσε σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το περιεχόμενου του όρου 7.9, όπου δηλώνεται ότι ο 

προσωρινός μισθωτής εξακολουθεί να μην εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του ως άνω όρου. 

x.Tα πλήρη στοιχεία τεσσάρων (4) τουλάχιστον απασχολούμενων από αυτόν προπονητών αντισφαίρισης είτε 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, μετά της άδειας 
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ασκήσεως επαγγέλματος που υποχρεωτικά εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού προπονητή, από την αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης της εν λόγω αδείας την οποία και θα πρέπει 

να αναγνωρίσει η Επιτροπή Ισοτιμιών της ΓΓΑ προκειμένου να δύναται να ασκεί το επάγγελμα στην Ελλάδα, 

ή σύμβαση με αναγνωρισμένες ακαδημίες αντισφαίρισης οι οποίες οφείλουν να απασχολούν αθροιστικά 

τουλάχιστον τέσσερις (4) προπονητές με τα ως άνω προσόντα. Τέλος οφείλει (σε περίπτωση αθλητικού 

σωματείου) να καταθέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον 

αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης που έχει καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο 

μισθωτής οφείλει κατά τη διάρκεια όλης της μισθωτικής περιόδου να διατηρεί τον ελάχιστο αριθμό 

προπονητών και να επιδεικνύει τις συμβάσεις αυτές στην εκμισθώτρια εφόσον αυτή τις ζητήσει. 

8.2.2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους δεν 

εκδίδεται από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του υποψηφίου, ο υποψήφιος 

προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον 

ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της 

παρούσας και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή 

συμβολαιογράφο, με την οποία βεβαιώνεται αφενός η μη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την 

αρμόδια αρχή και αφετέρου το περιεχόμενο που απαιτείται από τη σχετική παράγραφο. 

8.2.3. Εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις ή τα ως άνω 

δικαιολογητικά δεν έχουν προσκομισθεί, η εκμισθώτρια παρέχει προθεσμία στον προσωρινό μισθωτή να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού ηλεκτρονικού 

μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι υπέβαλαν προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8.2.4. Εφόσον ο προσωρινός μισθωτής, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν ανταποκριθεί στην 

παραπάνω υποχρέωση του, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Κ.Α. η εγγύηση 

συμμετοχής του. 

8.2.5. Ακολούθως καλείται ο υποψήφιος που υπέβαλε την αμέσως επόμενη οικονομική προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 

8.2.6 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η εκμισθώτρια ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία  για τους 

λόγους μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών.  

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που 
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σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την εκμισθώτρια, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην 

περίπτωση περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ 

9.1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εκδίδει 

πρακτικό για την κατακύρωση του διαγωνισμού, το οποίο αποστέλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ο.Α.Κ.Α., προκείμενου το τελευταίο να εκδώσει απόφαση κατακύρωσης, την οποία και γνωστοποιεί 

εγγράφως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο στον τελικό πλειοδότη όσο και στους λοιπούς συμμετέχοντες 

που υπέβαλαν προσφορές, καλώντας συγχρόνως τον τελικό πλειοδότη για την υπογραφή του συμφωνητικού 

μίσθωσης, εντός τριάντα (30) ημερών, το αργότερο, από τη γνωστοποίηση αυτή. 

9.2. Εφόσον ο υποψήφιος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ.Α. τον 

κηρύσσει έκπτωτο. Στην συνέχεια το ίδιο όργανο μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση, χωρίς διαγωνισμό, 

στον αμέσως επόμενο πλειοδότη και η τυχόν διαφορά επί το έλαττον του μισθώματος που θα προκύψει θα 

βαρύνει τον έκπτωτο πλειοδότη για όλη τη μισθωτική διάρκεια που ορίζεται στην παρούσα. Επιπλέον ο 

έκπτωτος πλειοδότης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας προξενούμενης στο Ο.Α.Κ.Α. από 

την αθέτηση της υποχρεώσεώς του. 

9.3. Η εκμισθώτρια οφείλει να παραδώσει τους Μισθωτικούς Χώρους ελεύθερους προς χρήση στον μισθωτή 

εντός δέκα  (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και προς πιστοποίηση αυτού θα συνταχθεί 

πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής, με εξαίρεση τις κάτωθι αναφερόμενες μισθώσεις, Ελληνικού 

Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) με λήξη 30.6.2022, ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «PERFORMANCE 22» με 

λήξη 14.01.2025, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ με λήξη 30.06.2022, ΣΑΒΒΑΚΗΣ Θ. – ΚΑΡΥΠΙΑΔΗΣ Β. 

Ο.Ε. με λήξη 31.01.2023 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΡΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με λήξη 31.01.2023 

- ΣΤΑΔΙΟ 2020 (Αποθήκη και reception με λήξη 30.06.2022, Κεντρικού γηπέδου κλπ. με λήξη 02.07.2022).  

Δεδομένου ότι ο μισθωτής δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων χώρων έως την παράδοσή τους 

σε αυτόν, θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο από τους μισθωτές αυτών μίσθωμα, 

το οποίο θα του καταβάλλεται με συμψηφισμό με το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα. Για τον σκοπό αυτό ο 

μισθωτής δικαιούται να παρακρατά από το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα το ποσό της συμφωνημένης 

αποζημίωσης, πλην της περίπτωσης του  όρου 4.2 (ι) της παρούσας όπου χορηγείται στον μισθωτή 

περίοδο χάριτος 6 μηνών ένεκα των εργασιών ανακαίνισης και ως εκ τούτου δεν θα λαμβάνει καμία 

αποζημίωση.     

Περαιτέρω η εκμισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει ως όρο στις συμβάσεις με τους 

υφιστάμενους μισθωτές των οποίων οι μισθωτικές σχέσεις δεν έχουν λήξει την υποχρέωσή τους για την πλήρη 

συνεργασία με τον μισθωτή και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τεχνικών παρεμβάσεων για 
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την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων των Μισθωτικών Χώρων. Τυχόν μη συμμόρφωση αυτών με τα ως άνω θα αποτελεί 

αιτιολογημένο λόγο παράτασης της υποχρέωσης εκτέλεσης των εργασιών για ίσο χρονικό διάστημα με εκείνο 

αδυναμίας εκτέλεσής του συνεπεία της συμπεριφοράς τους καθώς και αιτία έξωσής τους.  

9.4. Σε περίπτωση μη παράδοσης του συνόλου των Μισθωτικών Χώρων εντός της προθεσμίας του όρου 9.3. 

η διάρκεια της σύμβασης και όλες οι υποχρεώσεις εργασιών του μισθωτή που απορρέουν από την παρούσα 

ή / και θα απορρέουν από την σύμβαση παρατείνονται για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της καθυστέρησης 

παράδοσης των Μισθωτικών Χώρων και για όσο διάστημα δεν παραδίδονται οι Μισθωτικοί Χώροι, ο 

μισθωτής δεν θα οφείλει μίσθωμα ασχέτως αν η μη παράδοση αφορά το σύνολο των Μισθωτικών Χώρων ή 

τμήμα αυτών και αν ο μισθωτής κάνει χρήση του ελεύθερου τμήματος των μισθωτικών χώρων.  

9.5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση των 

Μισθωτικών Χώρων χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας.  

9.6. Η παρούσα διακήρυξη και η μέλλουσα να υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης, της οποίας η παρούσα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος, δημιουργούν σε περίπτωση παράβασης, οποιουδήποτε όρου του από τον μισθωτή κατά 

την κρίση της εκμισθώτριας λόγο λύσης της σύμβασης και υποχρέωση του μισθωτή για αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10.1. μίσθωση υπόκειται στην διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 3342/2005 (μη εμπορική μίσθωση μη 

υπαγόμενη στο καθεστώς του π.δ. 34/1995). 

10.2. Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας ή τη σύμβαση 

μίσθωσης που θα υπογραφεί, υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. Ο 

παρών διαγωνισμός και η σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της 

Ελλάδας. 

10.3. Ο μισθωτής παραιτείται από της υποβολής της προσφοράς του από κάθε δικαίωμα που του παρέχει 

μελλοντική διάταξη νόμου που θα παρατείνει αναγκαστικά τη μίσθωση πέρα από τη συμβατική διάρκειά της 

που καθορίζεται σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε ένδικο μέσο, 

καθώς και από το δικαίωμα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί. 

H Τμηματάρχης Προμηθειών 
 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  

του ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

   

 

   

να  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Δικαιολογητικά  Υποφακέλου Α «Τεχνική Προσφορά»: 

Στον Υποφάκελο Α «Τεχνική Προσφορά» οι υποψήφιοι υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς, τα εξής στοιχεία: 

• Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Προμελέτης: 

o Σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:500 

o Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1:500 

o Σχέδιο προσβάσεων / κυκλοφορίας / στάθμευσης σε κλίμακα 1:500 

o Γενικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) των κτηρίων σε κλίμακα 1:100 

o Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις 

o Τεχνική περιγραφή 

• Παραδοτέα Η/Μ Προμελέτης: 

o :Τεύχος Στοιχείων Έρευνας Τοπικών Συνθηκών και Δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται οι 

θέσεις συνδέσεων με τα υφιστάμενα δίκτυα στην περιοχή και ειδικότερα προς τα δίκτυα: 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Λυμάτων, Ομβρίων, Πυρόσβεσης, Ηλεκτρικού ρεύματος, 

Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Θα αναφέρονται επίσης τα Κλιματολογικά Δεδομένα της 

Περιοχής  

o Τεύχος Προγραμματικής Τεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει: • Καθορισμό προδιαγραφών 

σχεδιασμού των διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία θα ληφθούν από τους ισχύοντες 

κανονισμούς. • Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών κάθε εγκατάστασης • Βασική δομή της 

εγκατάστασης που θα αποτυπώνεται και σε προκαταρκτικό διάγραμμα • Καθορισμός των 

απαιτούμενων χώρων για την χωροθέτηση των μηχανημάτων (προσεγγιστικός) • 

Ομαδοποιημένοι πίνακες όπου θα αναφέρονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις, ανά χώρο, με 

αναφορά στα αντίστοιχα σχέδια 

o Σχέδια Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: • Τοπογραφικό σχέδιο με τις 

συνδέσεις προς τα διάφορα δίκτυα. • Σχέδια κατόψεων (στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής 

προμελέτης) στα οποία θα σημειώνονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις σε κάθε επιμέρους χώρο, 

καθώς και οι πορείες των διαφόρων γενικών δικτύων.  

o  
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• Παραδοτέα Στατικής Προμελέτης 

Στη φάση της στατικής προμελέτης θα καθοριστούν τα βασικά γεωμετρικά μεγέθη των κατασκευών 

ώστε να είναι δυνατή η πρώτη κοστολόγηση του έργου.  

Τα παραδοτέα της στατικής μελέτης εφαρμογής θα περιλαμβάνουν:  

o Τεχνική Περιγραφή 

o Σχέδιο Γενικής Διάταξης με παραπομπές σε σχέδια τυπικών λεπτομερειών 

o Σχέδια Διάταξης Φέροντος Οργανισμού όπου απαιτείται για γήπεδα, στέγαστρα και νέα κτίρια 

ή σε ουσιώδεις μεταβολές υφιστάμενων βοηθητικών κτιρίων (σε κλίμακα 1:50) 

o Σχέδια Τυπικών Λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 

o Προσεγγιστικές Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

• Παραδοτέα Περιβαλλοντικής Προμελέτης: 

Οφείλει να περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και πλήρη καταγραφή 

όλων των αναγκαίων μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής 

που πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, προκειμένου τελικά να 

εξασφαλιστεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (σύμφωνα με τα 

περιεχόμενα της Υ.Α. 170225/20.01.2014 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α οικ. 1915/2018, ΦΕΚ 

304/Β/2.2.2018). Επίσης, οφείλει να περιλαμβάνει τεχνική έκθεση σχεδιασμού των ενεργειών για την 

έκδοση ή αναθεώρηση της ΑΕΠΟ εφόσον απαιτηθεί για την αδειοδότηση του έργου (σε συνεργασία 

με το ΟΑΚΑ ή / και την ΓΓΑ αναλόγως τεχνικών και νομοθετικών απαιτήσεων). 

 

• Παραδοτέα Συγκοινωνιολογικής Προμελέτης: 

o Τεχνικά θέματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού (Γεωμετρικές διαμορφώσεις κόμβων/πυλών εισόδου 

/ εξόδου στην εγκατάσταση και κυκλοφοριακή σύνδεση εγκατάστασης, Καθορισμός και 

διαμόρφωση των σημείων ελέγχου εισόδου και εξόδου των οχημάτων, Διάταξη θέσεων στάθμευσης 

και εσωτερική κυκλοφορία, Καθορισμός και διαμόρφωση χώρων drop-off και φορτοεκφορτώσεων) 

o Τεχνική Έκθεση σχεδιασμού της Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (Επίδραση από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων στο άμεσα γειτνιάζον οδικό δίκτυο προσπέλασης, Διερεύνηση της 

κατάταξης των παρακείμενων οδών της εγκατάστασης, Διερεύνηση των προσπελάσεων στην 

εγκατάσταση, Συλλογή πρόσφατων στοιχείων κυκλοφοριακών φόρτων) που πρέπει να παραδοθεί 

με τις οριστικές μελέτες για την αδειοδότηση του έργου. 
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o Το Master Plan  που θα υποβληθεί με τον Υποφάκελο A, οφείλει να περιέχει τα ακόλουθα παραδοτέα 

σε διακριτές ενότητες / κεφάλαια: 

 

▪ Αναλυτική παρουσίαση της χωροθέτησης (landscape) των Μισθωτικών Χώρων στο 

σύνολο της υπαίθριας έκτασης και της αναμόρφωσης των εσωτερικών (κλειστών) 

και ημιυπαίθριων χώρων του Κεντρικού Σταδίου. 

▪ Παρουσίαση των παρεμβάσεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η ανακαίνιση, ο 

εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των Μισθωτικών Χώρων. 

▪ Παρουσίαση των βασικών στόχων, μεθόδου επίτευξης και αρχών λειτουργίας της 

επενδυτικής πρότασης των υποψηφίων. 

▪ Παρουσίαση των επιχειρηματικών μονάδων (business units) που θα υφίστανται και 

των παραδοχών και αρχών λειτουργίας αυτών. 

▪ Παρουσίαση (και με φωτορεαλιστικές απεικονίσεις) όποιων αρχιτεκτονικών 

παρεμβάσεων στο Κεντρικό Στάδιο, στον υπαίθριο και περιβάλλοντα χώρο  καθώς 

και των αρχών λειτουργικότητας της νέας εγκατάστασης. 
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Δικαιολογητικά  Υποφακέλου Β «Οικονομική Προσφορά»: 

Στον Υποφάκελο Β «Οικονομική Προσφορά» οι υποψήφιοι υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς, τα εξής στοιχεία: 

• Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Προμελέτης: Προσεγγιστικός προϋπολογισμός (προκοστολόγηση) 

αρχιτεκτονικών εργασιών  

• Παραδοτέα Η/Μ Προμελέτης: Σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης ανά είδος 

εγκατάστασης και συνολικά, που θα βασίζεται σε τιμές μονάδας από συντελεστές παρομοίων έργων. 

• Παραδοτέα Στατικής Προμελέτης Προσεγγιστικός προϋπολογισμός (προκοστολόγηση) εργασιών 

 

• Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) που θα υποβληθεί με τον Υποφάκελο Β της οικονομικής 

προσφοράς, οφείλει να περιέχει τα ακόλουθα παραδοτέα σε διακριτές ενότητες / κεφάλαια: 

a. Προσδιορισμός επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος: 

i. Ανάλυση Αγοράς του αθλήματος αντισφαίρισης 

ii. Ανάλυση Ανταγωνισμού του αθλήματος της αντισφαίρισης 

iii. Ανάλυση Αγοράς και ανάλυση Ανταγωνισμού των υπολοίπων αθλημάτων ρακέτας 

(πχ padel) εφόσον προβλέπεται η ανάπτυξή τους στο νέο Ολυμπιακό Κέντρο 

Αντισφαίρισης 

iv. Ανάλυση Ανταγωνισμού του συνόλου λοιπών -αθλητικών και μη- δραστηριοτήτων 

που θα προβλέπονται στο Master Plan και εν γένει στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

(Business Plan) 

b. Κατάρτιση σχεδίου ανάπτυξης 

i. Γενικές Παραδοχές (ημέρες λειτουργίας, ώρες λειτουργίας, ώρες αιχμής, ώρες 

τεχνητού φωτισμού, διάρκεια παιχνιδιού, πλήθος και είδος γηπέδων) 

ii. Παραδοχές εσόδων (utilization rate, τιμολογιακή πολιτική για μέλη και μη, για 

ακαδημίες διαφορετικών αθλημάτων και ηλικιών, κατανομή παιχνιδιών μεταξύ 

διαφορετικών κατηγοριών παικτών ανά είδος γηπέδου, παραδοχές εσόδων λοιπών 

υπηρεσιών) 

iii. Παραδοχές εξόδων (μισθολογικό κόστος, ενοίκιο, ηλεκτρισμός γηπέδων και 

περιβάλλοντος χώρου, ύδρευση, ασφάλεια, αναλώσιμα, λοιπά) 

iv. Επενδυτικό Πλάνο και ανάλυση αρχικού κόστους επένδυσης 

v. Προσδιορισμός απαιτούμενου CapEx συντηρήσεων και κυκλικής αντικατάστασης 

και εκσυγχρονισμού πάσης φύσης εξοπλισμού (πχ καθίσματα γηπέδων, προβολείς 

γηπέδων, Η/Μ εξοπλισμός)  

vi. Προβλέψεις και εκτιμώμενα αποτελέσματα 

vii. Αξιολόγηση της επένδυσης (IRR & NPV) 

c. Παρουσίαση του εκτιμώμενου αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης 

και των επιμέρους φάσεων αυτής 

i. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης 

ii. Χρονοδιάγραμμα πλάνου συντηρήσεων και αντικαταστάσεων κρίσιμου εξοπλισμού 

iii. Αναγνώριση κρίσιμων οροσήμων 

d. Κατάρτιση και παρουσίαση του σχεδίου χρηματοδότησης και ανάλυση οικονομικών 

επιπτώσεων   

i. Πλάνο χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, δάνεια, συνδυασμός) 

ii. Παρουσίαση εγγυήσεων και εξασφαλίσεων  
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e. Κατάρτιση σχεδίου λειτουργίας και στρατηγικής προώθησης (marketing) των 

εγκαταστάσεων 

i. Επικοινωνιακή Στρατηγική 

ii. Κοινό - στόχος 

iii. Εργαλεία προβολής και προώθησης 

iv. Σχέδιο δράσεων προβολής και προώθησης 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚ6Θ469Η3Π-0ΧΔ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

44 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει τον όρο 7.5.1 (vi) της προκήρυξης)  

 

Ο υπογράφων, …  μέτοχος που εκπροσωπεί ποσοστό …% του υποψήφιου ….  δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 

Διαθέτω ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των εργασιών, συντήρησης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού 

και αναβάθμισης, που περιγράφονται στον όρο 4.2.(v) της από 28/12021 προκήρυξης με αντικείμενο την 

«ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» και δεσμεύομαι να προβώ στην διάθεσή τους προς τον υποψήφιο …  σε 

περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

Σχέδια – Κατόψεις – Τοπογραφικά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την ………..στα γραφεία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 

Αθηνών «Σπύρος Λούης – Ο.Α.Κ.Α» τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη  

α) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – Ο.Α.Κ.Α» (εφεξής και: «το Ο.Α.Κ.Α» ή «η 

εκμισθώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικης, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον 

Πρόεδρο του ΔΣ αυτού κον Νεκτάριο Βιδάκη, και  

β) ………………………………………………. (εφεξής μισθωτής) 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι  

1. Το ΟΑΚΑ έχει τη διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και 

εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του 

Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της Επιτροπής 

Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), μεταξύ των οποίων και του συνόλου του υπαίθριου χώρου μετά 

των κτιριακών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης του 

Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης- Ο.Α.Κ.Α», όπως η έκταση αυτή 

αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό του διαγράμματος κάλυψης του Ο.Α.Κ.Α. 

2. Με την υπ’ αριθ. [*] πρωτοκόλλου απόφαση του ΔΣ το ΟΑΚΑ προκήρυξε τη διενέργεια ανοικτού 

πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για  την εκμίσθωση του συνόλου του 

υπαίθριου χώρου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής 

περίφραξης του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης- ΟΑΚΑ», όπως η έκταση 

αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν από [*] τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του 

Ο.Α.Κ.Α (Παράρτημα Α). 

3. Με την υπ’ αριθ. [*] απόφαση του ΔΣ του ΟΑΚΑ ανακηρύχθηκε πλειοδότης του κατά την [*] 

διενεργηθέντα δημόσιου διαγωνισμού η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Oι Μισθωτικοί χώροι 

To  ΟΑΚΑ εκμισθώνει στον μισθωτή και ο μισθωτής αποδέχεται τη μίσθωση του χώρου προσωρινής 

στάθμευσης που βρίσκεται εξωτερικά της περίφραξης με όριο την οδό Πιτταρά του Ολυμπιακού 

Κέντρου Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» στο Ο.ΑΚ.Α καθώς και του συνόλου του υπαίθριου 

χώρου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης του 

Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» στο Ο.ΑΚ.Α, ήτοι το κεντρικό γήπεδο, 
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περιλαμβανομένων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, αιθουσών, υποδομών και εξοπλισμού 

αυτού, το βοηθητικό αυτού Κ1 γήπεδο, περιλαμβανομένων του κτιρίου και όλων των πάσης φύσης 

εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού αυτού, επτά (7) βοηθητικά και έξι (6) προπονητικά 

γήπεδα στον υπαίθριο χώρο, περιλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών αυτών, 

καθώς και πάσης φύσης βοηθητικά κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον 

υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης και το σύνολο της υπαίθριας έκτασης 

περίπου εβδομήντα (70) στρεμμάτων (εφεξής και: οι «Μισθωτικοί Χώροι»). Οι ως άνω 

Μισθωτικοί Χώροι εμφαίνονται στο από [*] τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο υπογραφόμενο από 

τα μέρη προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Α και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 2: Χρήση των Μισθωτικών χώρων-Δικαίωμα υπομίσθωσης 

2.1. Οι Μισθωτικοί Χώροι πρόκειται να λειτουργήσουν: 

i. για την καλλιέργεια του αθλήματος της αντισφαίρισης καθώς και λοιπών αθλημάτων 

ρακέτας, ήτοι για προπονήσεις και αγώνες αντισφαίρισης, καθώς και για τη φιλοξενία και άλλων 

αθλημάτων σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας άδειας λειτουργίας και τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.,  

ii. για την διεξαγωγή αγώνων / τουρνουά των αθλημάτων που θα φιλοξενούνται στην 

εγκατάσταση,  

iii. για τη διεξαγωγή, διοργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως μη αθλητικών προσωρινών 

καλλιτεχνικών ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης 

για τη διενέργεια των ως άνω εκδηλώσεων, ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στην εκμισθώτρια 

τον χρόνο διενέργειάς τους και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες. 

2.2. Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί σε κάθε μόνιμη και προσωρινή χρήση που επιτρέπεται από 

τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α. και τους σκοπούς της εκμισθώτριας, έχει όμως 

υποχρέωση να θέσει έμφαση στην ανάπτυξη του αθλήματος της αντισφαίρισης και γενικά των 

αθλημάτων ρακέτας, διατηρώντας τουλάχιστον τον αριθμό των σημερινών γηπέδων ανεξάρτητα από 

τυχόν αναδιάταξη στον χώρο.  

2.3. Σε περίπτωση διοργάνωσης διεθνών αγώνων αντισφαίρισης ή άλλου αθλήματος που θα 

φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις καθώς και σε περιπτώσεις μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 

όπου αναμένεται προσέλευση μεγάλου πλήθους κοινού, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να κάνει χρήση 

για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια επαρκούς τμήματος των κεντρικών χώρων στάθμευσης του 

Ο.Α.Κ.Α. - κατόπιν συνεννόησης με την εκμισθώτρια - ικανού ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις 

αδειοδότησης της διοργάνωσης. Η παραπάνω παραχώρηση χρήσης γίνεται δίχως αντίτιμο εφόσον 

δεν υπάρχει χρέωση του κοινού ενώ, εάν υπάρχει χρέωση, η εκμισθώτρια δικαιούται το 15% του 
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αντιτίμου ως αποζημίωση παραχώρησης χρήσης. 

2.4. Ο μισθωτής δικαιούται να αξιοποιεί τους χώρους των Μισθωτικών Χώρων για διαφημιστικές 

και προωθητικές ενέργειες προϊόντων εντός του πλαισίου των επιτρεπόμενων σε οργανωμένες 

αθλητικές εγκαταστάσεις και να υπομισθώνει χώρους της εγκατάστασης για την προώθηση 

προϊόντων συναφών με την άσκηση των αθλημάτων που θα φιλοξενεί η εγκατάσταση, και εν γένει 

τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 

2.5. Ο μισθωτής δικαιούται να λειτουργεί ή να υπομισθώνει τμήματα των Μισθωτικών Χώρων 

για την εστίαση και ως εντευκτήριο αθλουμένων και επισκεπτών καθώς και ως κυλικείο με 

τραπεζοκαθίσματα ή άνευ. Ο μισθωτής δικαιούται να ασκεί τη λειτουργία ο ίδιος ή να υπομισθώνει 

εντός της εγκατάστασης μόνιμες -και πρόσθετες προσωρινές κατά τη διεξαγωγή αγώνων και 

εκδηλώσεων- μονάδες εστίασης και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση 

χρηστών και επισκεπτών αυτής με μόνη υποχρέωση την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για 

την έκδοση άδειας λειτουργίας τους. Η εκμισθώτρια οφείλει να συνδράμει σε κάθε απαιτούμενη 

ενέργεια για την έκδοση των αναγκαίων αδειών για τη λειτουργία των μονάδων αυτών. 

2.6. Ο μισθωτής δικαιούται να προβαίνει σε υπομίσθωση ή σε παραχώρηση της χρήσεως μέρους 

ή του συνόλου των Μισθωτικών Χώρων σε προπονητές αντισφαίρισης που είτε έχουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ εκδοθείσα από αρμόδια αρχή κράτους, του οποίου η εθνική 

ομοσπονδία αντισφαίρισης είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, ή σε σχολές, 

ομάδες αντισφαίρισης ή σωματεία συναφή με την αντισφαίριση αντιστοίχως αδειοδοτηθέντα ή και 

σε τρίτους που έχουν κάνει έναρξη αντίστοιχου επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ, σε προπονητές, 

ακαδημίες και σωματεία κάθε αθλήματος που θα φιλοξενείται εντός της εγκατάστασης, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, καθώς και εν γένει σε τρίτους, υπό τον όρο ότι η χρήση της υπομίσθωσης είναι 

συναφής ή υποστηρικτική με τη χρήση των Μισθωτικών Χώρων και επιτρέπεται από την σχετική 

νομοθεσία. Περαιτέρω ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβαίνει σε υπομίσθωση ή σε παραχώρηση 

της χρήσεως μέρους των Μισθωτικών Χώρων για τη λειτουργία υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

(π.χ, υπαίθρια και κλειστά γυμναστήρια, χώρους αποφόρτισης, μετατραυματικής αποκατάστασης  

προμήθειας, συντήρησης και επισκευής αθλητικού εξοπλισμού αναγκαίου για την προπονητική και 

αγωνιστική δραστηριότητα) καθώς και για την προώθηση υπηρεσιών/προϊόντων των χορηγών του.  

 

Άρθρο 3: Διάρκεια της μίσθωσης 

3.1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη, αρχόμενη από την υπογραφή 

του παρόντος και λήγουσα μετά την πάροδο τριάντα πέντε (35) ετών, ήτοι στις [*], με την επιφύλαξη 

των όσων ορίζονται στο άρθρο 4.4. του παρόντος και στον όρο 4.2 (iv) της διακήρυξης .  

3.2. Μετά τη λήξη του οριζόμενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η μίσθωση και ο μισθωτής 

υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση των Μισθωτικών Χώρων χωρίς άλλη ειδοποίηση, όπως ορίζεται 
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στο άρθρο 11 του παρόντος συμφωνητικού. 

Άρθρο 4: Παράδοση των Μισθωτικών χώρων  

4.1. Οι Μισθωτικοί Χώροι θα παραδοθούν στο μισθωτή ελεύθεροι προς χρήση, με την επιφύλαξη 

όσων αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στην κατάσταση που είναι και ευρίσκονται, 

εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, με την υπογραφή σχετικού 

πρωτόκολλου παράδοσης -παραλαβής.  

4.2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι κάτωθι μισθωτικοί χώροι για τους οποίους υπάρχουν ήδη 

ενεργείς μισθώσεις, των Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) με 

λήξη 30.6.2022, ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «PERFORMANCE 22» με λήξη 14.01.2025, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ με λήξη 30.06.2022, 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ Θ. – ΚΑΡΥΠΙΑΔΗΣ Β. Ο.Ε. με λήξη 31.01.2023 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΡΑΣΗ ΜΑΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με λήξη 31.01.2023 - ΣΤΑΔΙΟ 2020 (Αποθήκη και reception με λήξη 30.06.2022, 

Κεντρικού γηπέδου κλπ. με λήξη 02.07.2022), θα παραδοθούν στον μισθωτή το αργότερο εντός 30 

ημερών  μετά την λήξη τους. Δεδομένου ότι ο μισθωτής δεν μπορεί να κάνει χρήση των 

συγκεκριμένων χώρων έως την παράδοσή τους σε αυτόν, ρητά συμφωνείται ότι θα λαμβάνει ως 

αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο από τους μισθωτές αυτών μίσθωμα, το οποίο θα του 

καταβάλλεται με συμψηφισμό το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα. Για τον σκοπό αυτό ο μισθωτής 

δικαιούται να παρακρατά από το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα το ποσό της συμφωνημένης 

αποζημίωσης, πλήν των όσων ορίζονται στον όρο 4.2 (ι) της διακήρυξης.   

4.3. Η εκμισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει ως όρο στις συμβάσεις με τους 

υφιστάμενους μισθωτές των οποίων οι μισθωτικές σχέσεις δεν έχουν λήξει την υποχρέωσή τους για 

την πλήρη συνεργασία με τον μισθωτή και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τεχνικών 

παρεμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων των Μισθωτικών Χώρων. Τυχόν μη συμμόρφωση των μισθωτών 

με τα ως άνω αποτελεί αιτιολογημένο λόγο παράτασης της υποχρέωσης εκτέλεσης των εργασιών 

για ίσο χρονικό διάστημα με όσο διαρκεί η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συνεπεία της 

συμπεριφοράς των μισθωτών καθώς και αιτία έξωσης.  

4.4. Σε περίπτωση μη παράδοσης του συνόλου των Μισθωτικών Χώρων -πλην των 

εξαιρούμενων με την παρ. 2 του παρόντος άρθρο- εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, η διάρκεια της σύμβασης και όλες οι υποχρεώσεις εργασιών του μισθωτή που απορρέουν 

από την παρούσα μίσθωση παρατείνονται για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της καθυστέρησης 

παράδοσης των Μισθωτικών Χώρων. Ρητά συμφωνείται ότι για όσο διάστημα δεν παραδίδονται οι 

Μισθωτικοί Χώροι, ο μισθωτής δεν θα οφείλει μίσθωμα, ασχέτως αν η μη παράδοση αφορά στο 

σύνολο των Μισθωτικών Χώρων ή τμήμα αυτών και αν ο μισθωτής κάνει χρήση του ελεύθερου 

τμήματος των μισθωτικών χώρων, πλήν των όσων ορίζονται στον όρο 4.2 (ι) της διακήρυξης   

ΑΔΑ: ΨΚ6Θ469Η3Π-0ΧΔ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

50 

 

Άρθρο 5: Μίσθωμα -Περίοδος χάριτος 

5.1.  Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται στο ποσό των [*] πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των 

Μισθωτικών Χώρων και για όλη την διάρκεια της μίσθωσης, καταβαλλόμενο το πρώτο πενθήμερο 

(5) εκάστου μισθωτικού μηνός. Περαιτέρω με την συμπλήρωση δέκα (10) οικονομικών ετών από 

την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην εκμισθώτρια 

επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (στο οποίο  θα συμπεριλαμβάνονται και τα οικονομικά 

αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας)  και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 

επιπροσθέτως ως μίσθωμα  από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συμπλήρωσης δέκα (10) 

οικονομικών ετών από την έναρξη της μίσθωσης (ήτοι του ενδέκατου οικονομικού έτους), ποσό που 

θα ισούται με το 10% των κερδών προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

αποσβέσεων (ibita) πλέον ΦΠΑ, ω ς αυτά θα προκύπτουν από τις εγκεκριμένες οικονομικές 

καταστάσεις του μισθωτή. Το επιπρόσθετο αυτό μίσθωμα θα είναι καταβλητέο την 1η Οκτωβρίου 

του επόμενου οικονομικού έτους (ήτοι του 12ου). 

5.2. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα σε τραπεζικό 

λογαριασμό που τηρεί η Εκμισθώτρια στην Τράπεζα [*] με αριθμό IBAN GR[*]. Τυχόν αλλαγή των 

στοιχείων του λογαριασμού θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Εκμισθώτρια στη 

Μισθώτρια. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη της 

Εκμισθώτριας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

5.3. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος και των λειτουργικών δαπανών από τον μισθωτή 

άρχεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση των απαραίτητων  αδειών για την εκτέλεση των 

ελάχιστων συμφωνούμενων με το παρόν (άρθρο 6) εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων. Το ως άνω διάστημα των 6 μηνών 

κρίνεται ως το ελάχιστο τεχνικά αναγκαίο για την εκτέλεση των εργασιών κατά το οποίο ο μισθωτής 

δεν θα έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας των μισθωτικών χώρων. Καθ’ όλο αυτό το 

διάστημα οι εγκαταστάσεις θα είναι κλειστές για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που 

λειτουργεί τμήμα της εγκατάστασης, τότε θα καταβάλλεται τίμημα για το τμήμα αυτό. Το διάστημα 

αυτό δεν μπορεί να παραταθεί ανεξαρτήτως του πραγματικού γεγονότος της μη ολοκλήρωσης των 

εργασιών από τον μισθωτή παρά μόνο εάν έχουν παραταθεί οι σχετικές προθεσμίες υποχρεώσεών 

του με υπαιτιότητα της εκμισθώτριας όπως αυτές συμφωνούνται στο άρθρο [*] του παρόντος. 

5.4.  Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση των Μισθωτικών Χώρων χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας 

παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: πανδημίες, σεισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες, 

εχθροπραξίες, φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντικά ατυχήματα). 

Άρθρο 6: Εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης εκσυγχρονισμού και συντήρησης-

τροποποιήσεις των Μισθωτικών Χώρων  
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6.1.  Για την λειτουργία και χρήση των Μισθωτικών Χώρων στο πλαίσιο της παρούσας μίσθωσης, 

ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει με δικές του δαπάνες ελάχιστες εργασίες 

αναβάθμισης, ανακαίνισης εκσυγχρονισμού και συντήρησης αυτών με στόχο την ουσιαστική 

ποιοτική βελτίωση των εγκαταστάσεων των Μισθωτικών Χώρων, οι οποίες θα παραμένουν προς 

όφελος της εκμισθώτριας μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του 

μισθωτή για αποζημίωση ή συμψηφισμό με μισθώματα. 

6.2. Η δαπάνη του μισθωτή για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών  θα ανέρχεται κατ’ 

ελάχιστον στο ποσό των πέντε  εκατομμυρίων ευρώ (5 .000.000 €) πλέον ΦΠΑ.  

6.3.α. Οι ελάχιστες εργασίες που αναλαμβάνει ο μισθωτής την υποχρέωση να εκτελέσει στο 

πλαίσιο της παρούσας μίσθωσης είναι οι ακόλουθες: 

i. Ανακαίνιση του κεντρικού γηπέδου τουλάχιστον αναφορικά με τα καθίσματα (θεατών και 

δημοσιογραφικά), την γηπεδική επιφάνεια, τον ηλεκτροφωτισμό, τις οπτικοακουστικές 

εγκαταστάσεις καθώς και τους κλειστούς χώρους που θα χρησιμοποιηθούν προς υποβοήθηση για 

τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο κέντρο αντισφαίρισης ως 

συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές α) της διεθνούς 

ομοσπονδίας αντισφαίρισης και β) της ATP και της WTA για διοργάνωση αγώνων επιπέδου 

τουλάχιστον 250 (32 Draw) και για τουλάχιστον δυο διαφορετικά είδη επιφάνειας γηπέδων. 

Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά στο κτιριακό κέλυφος του κεντρικού γηπέδου και λόγω της 

υποχρέωσης που απορρέει από το έργο 16932- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΑΚΑ το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο μισθωτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στα 

πλαίσια της ποσφοράς του, με σειρά προτεραιότητας και τις παρακάτω εργασίες:  

α) θερμομόνωση και υγρομόνωση των δωμάτων της ταράτσας βάσει των ισχυόντων 

κανονισμών  

β) αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτείται, λόγω φθορών, με νέα ενεργειακά 

κουφώματα,  

γ) θερμοπρόσοψη ανωδομής του υπόλοιπου κτιριακού κελύφους όπου αυτό είναι τεχνικά 

δυνατό.  

Το κόστος των ως άνω υπό α, β & γ εργασιών, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέρχεται 

στο ποσό των Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €) πλέον ΦΠΑ θα τεκμηριωθεί από 

τον μισθωτή με την υποβολή των οριστικών μελετών για την έκδοση των σχετικών αδειών.  

 

ii. Ανακαίνιση του γηπέδου Κ1 τουλάχιστον αναφορικά με τα καθίσματα (θεατών και 

δημοσιογραφικά), την γηπεδική επιφάνεια, τον ηλεκτροφωτισμό καθώς και τις οπτικοακουστικές 

εγκαταστάσεις αυτού για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο 
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κέντρο αντισφαίρισης ως συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές α) της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης και β) της ATP και της WTA για 

διοργάνωση αγώνων επιπέδου τουλάχιστον 250 (32 Draw) και για τουλάχιστον δυο διαφορετικά 

είδη επιφάνειας γηπέδων. 

iii.  Ανακατασκευή με δικαίωμα αναδιάταξης των δεκατεσσάρων (14) υπαίθριων αγωνιστικών και 

προπονητικών γηπέδων εντός των Μισθωτικών Χώρων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο 

κέντρο αντισφαίρισης ως συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές α) της διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης και β) της ΑΤΡ / WTA σε ό,τι αφορά 

τη δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων επιπέδου τουλάχιστον 250 (32 Draw) και για τουλάχιστον 

δυο διαφορετικά είδη επιφάνειας γηπέδων.  

6.3.β. Η ανακαίνιση ή η ανακατασκευή αντίστοιχα των προαναφερόμενων υπό 3α, γηπέδων θα 

είναι τέτοια ώστε αυτά συνδυαζόμενα να μπορούν να καλύψουν τη διεξαγωγή αγώνων σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη επιφάνειας γηπέδων.  

6.4. Περαιτέρω, ο μισθωτής με την υποβληθείσα προσφορά του έχει προτείνει τις εργασίες 

ανακαίνισης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο υπογραφόμενο από τα μέρη 

προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού. Ο μισθωτής 

δηλώνει και εγγυάται ότι η εκτέλεση όλων των  εργασιών πληροί  τις προδιαγραφές που απαιτούνται 

εκ του νόμου για την έκδοση άδειας οικοδομικών εργασιών καθώς και τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την οικεία ομοσπονδία κάθε αθλήματος που 

αφορούν και ότι θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, την εκδοθείσα οικοδομική άδεια 

καθώς και με το master plan και τις προμελέτες που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του στο 

διαγωνισμό.  

6.5. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε μεταρρυθμίσεις των κτιριακών χώρων, των υποδομών 

και της υπαίθριας έκτασης προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της παρούσα μίσθωσης, οι 

οποίες είναι σύμφωνες με το master plan που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του, το οποίο 

υπογραφόμενο από τα μέρη προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Γ. 

 

Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα για την  εκτέλεση των εργασιών 

7.1. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του 

παρόντος, ήτοι έως τις [*], να εκκινήσει τη σύνταξη των οριστικών κατασκευαστικών μελετών και 

των μελετών εφαρμογής των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με τις προμελέτες που υπογραφόμενες 

προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, και να ολοκληρώσει την σύνταξη αυτών εντός τριών 

μηνών (3) από την προθεσμία αυτή, ήτοι έως τις [*].  

7.2. Ο μισθωτής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις 

κατασκευής το αργότερο έως την 31η  Μαρτίου 2023. Περαιτέρω, ο μισθωτής αναλαμβάνει την 
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υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει τα οικεία έργα κατασκευής  το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2024, 

άλλως εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 19 του παρόντος.  Εφόσον για την προηγούμενη έναρξη 

των εργασιών απαιτηθεί έκδοση οικοδομικής αδείας, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προβεί εντός δεκαπέντε [15] ημερών από την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών μελετών στην 

υποβολή αυτών στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής άδειας.  

7.3. Η εκμισθώτρια οφείλει, όπου απαιτούνται ενέργειές της ή συναίνεσή της για την έκδοση 

αδειών, να συνδράμει δίχως καθυστερήσεις το μισθωτή, να παράσχει τυχόν έγγραφα εντός επτά [7] 

εργασίμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και να προβεί σε κάθε άλλη 

απαραίτητη ενέργεια, ενώ οφείλει να έχει ολοκληρώσει με δικές τις δαπάνες α) την εγκατάσταση 

του φυσικού αερίου στους Μισθωτικούς Χώρους, με διακριτό μετρητή, εντός 2 μηνών από την 

υπογραφή της παρούσας, και πάντως πριν την έκδοση της οικοδομική άδειας του όρου 4.2.i.v.a της 

παρούσας, και β) την τοποθέτηση των ρολογιών του ΔΕΔΔΗΕ στους Μισθωτικούς Χώρους και 

πάντως  τόσο για το α) όσο και για το β) πριν την έκδοση της οικοδομική άδειας του όρου 4.2.i.v.a 

της παρούσας. Σε περίπτωση αναίτιων καθυστερήσεων για τις αναγκαίες ενέργειες της εκμισθώτριας 

η/και της μη εγκατάστασης του φυσικού αερίου εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας, ή/και της τοποθέτησης των ρολογιών του ΔΕΔΔΗΕ, επέρχεται αυτομάτως ισόχρονη 

παράταση των υποχρεώσεων του μισθωτή και της μισθωτικής περιόδου. Ρητά συμφωνείται ότι για 

το διάστημα καθυστερήσεων για τις οποίες ευθύνεται η εκμισθώτρια, ο μισθωτής δεν οφείλει 

μίσθωμα.  

7.4. Κατόπιν της έκδοσης της απαιτούμενης αδείας, ο μισθωτής οφείλει να εκπονήσει τις μελέτες 

εφαρμογής εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της αδείας και να εκκινήσει τις εργασίες εντός 

δύο  (2) μηνών από την πάροδο του τριμήνου. Το σύνολο των εργασιών οφείλει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξή τους με δικαίωμα παράτασης έως και το ήμισυ του 

διαστήματος αυτού μόνο εξαιτίας σοβαρού αιτιολογημένου λόγου. Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει και τα as build σχέδια στην εκμισθώτρια μαζί με τον 

πλήρη τεχνικό φάκελο των κατασκευαστικών σχεδίων και της αδείας. 

 

Άρθρο  8 : Ολοκλήρωση των εργασιών  

8.1. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός επτα (7) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση των 

εργασιών να υποβάλει στην εκμισθώτρια το σύνολο των τιμολογίων που αποπλήρωσε ώστε να 

πιστοποιείται ότι το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκε ανταποκρίνεται στο ελάχιστο ύψος της 

προσφοράς του, ήτοι των 5.000.000,00€. Σε περίπτωση που το ύψος των εργασιών που 

εκτελέστηκαν υπολείπεται έως του 1/5 του ως άνω ποσού ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει 

στην εκμισθώτρια τη διαφορά αυτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση της εκμισθώτριας στο υπ’ αρ. [*]λογαριασμό που τηρεί η εκμισθώτρια στην τράπεζα 
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[*]. Άλλως, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εκμισθώτρια δύναται να προβεί σε 

καταγγελία της σύμβασης. Δικαίωμα της εκμισθώτριας για καταγγελία της μίσθωσης γεννάται και 

στην  περίπτωση που το κόστος των εργασιών που εκτελέστηκαν υπολείπεται του ύψους της 

προσφοράς σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός πέμπτου αυτής (1/5). 

Άρθρο 9: Άδεια λειτουργίας 

9.1. Οι Μισθωτικοί Χώροι λειτουργούν δυνάμει της με αρ. ΑΔΑ: ΩΓΤ3465ΦΘ3-3ΞΡ και με αρ. 

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/239871/13978/1314/460 άδεια λειτουργίας, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται  οι όροι για την παράταση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας του Κέντρου 

Αντισφαίρισης. 

9.2. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και 

συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων, ο μισθωτής οφείλει, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με 

την εκμισθώτρια, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση αναθεωρημένης Αδείας 

Λειτουργίας των Μισθωτικών Χώρων. 

9.3. Εφόσον απαιτείται περιοδική ανανέωση της άδειας λειτουργίας των Μισθωτικών Χώρων από 

τη ΓΓΑ, οι αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της είναι αποκλειστική ευθύνη του Μισθωτή.  

Άρθρο 10: Επισκευές- συντήρηση των Μισθωτικών χώρων  

10.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη 

χρήση των Μισθωτικών Χώρων, κατά την φύση και τον προορισμό τους.  

10.2. Η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των 

φθορών των Μισθωτικών χώρων, ακόμη και αν αυτές οφείλονται στην συνήθη ή/και συμφωνημένη 

χρήση. Η φύλαξη, η συντήρηση καθώς και ο καθαρισμός των Μισθωτικών Χώρων αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή, έναντι της εκμισθώτριας λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την τακτική και έκτακτη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής τους και των 

εγκαταστάσεών τους και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν προκύψει κατά την χρήση τους. 

10.3. Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά για την περιοδική συντήρηση και τυχόν εκσυγχρονισμό των 

υποδομών της εγκατάστασης και του εξοπλισμού της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

ηλεκτρομηχανολογικού και επιφανειών γηπέδων) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών 

και τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ και της διεθνούς ομοσπονδίας 

αντισφαίρισης.  

Άρθρο 11: Λήξη της μίσθωσης και παράδοση των Μισθωτικών χώρων  

11.1. Κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης ο  μισθωτής οφείλει να 

παραδώσει τους Μισθωτικούς Χώρους στην κατάσταση στην οποία αυτοί ήταν με την ολοκλήρωση 

της ανακαίνισης αυτών με τη συνήθη φθορά του χρόνου.  

11.2. Κάθε εργασία ή / και κατασκευή των Μισθωτικών Χώρων παραμένει προς όφελος αυτών 

μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση 
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ή συμψηφισμό με μισθώματα. Από την παράδοση του χώρου στο Ο.Α.Κ.Α. εξαιρούνται πάσης 

φύσεως κινητά πράγματα (εμπορεύματα, εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) που εξυπηρετούν τη 

λειτουργία των δραστηριοτήτων πάσης φύσεως του μισθωτή. 

11.3. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από τους Μισθωτικούς Χώρους κατά τη λήξη ή 

λύση της μισθώσεως, πέρα από την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της 

εκμισθώτριας λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των Μισθωτικών χώρων,  υποχρεούται στην 

καταβολή ποσού ίσου προς το 1/16 του μηνιαίου μισθώματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι 

παράδοσης των Μισθωτικών Χώρων, λόγω ποινικής ρήτρας που συνομολογείται πρόσθετα, ως 

αναπόδεικτη περιουσιακή ζημία. 

Άρθρο 12: Δικαιώματα του μισθωτή -Ωράριο λειτουργίας των Μισθωτικών χώρων 

12.1. Ο μισθωτής δικαιούται να τοποθετεί στους Μισθωτικούς Χώρους διαφημιστικές πινακίδες 

και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων για διαφημιστικούς σκοπούς με κάθε νόμιμο τρόπο που 

επιτρέπεται εντός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

12.2. Οι Μισθωτικοί Χώροι θα λειτουργούν, για κάθε επιτρεπόμενη χρήση αυτών, κατά την 

ελεύθερη και αποκλειστική κρίση του μισθωτή εντός του ωραρίου που προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. Οι Μισθωτικοί Χώροι δύναται να λειτουργούν και κατά την διάρκεια 

αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων στο Ο.Α.Κ.Α., εκτός εάν, για ειδικούς λόγους  (π.χ. ασφάλειας 

κ.λπ.), δεν είναι επιτρεπτή η πρόσβαση προς κάποιον ή όλους τους Μισθωτικούς Χώρους, υπό τον 

όρο της έγγραφης προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης του μισθωτή από την εκμισθώτρια για την 

μη λειτουργία των Μισθωτικών χώρων. 

12.3. Η εκμισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του μισθωτή  να μην επιτρέπει σε όλη 

της μίσθωσης τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για το άθλημα και μόνο της 

αντισφαίρισης, εντός της σημερινής ή όποιας άλλης στο μέλλον τυχόν προστεθεί σε αυτή 

έκτασης του Ο.Α.Κ.Α, ρητώς εξαιρουμένων εκ της εν λόγω δεσμεύσεως, των λοιπών 

αθλημάτων ρακέτας πλην του αθλήματος της αντισφαίρισης (τέννις), τα οποία δύναται να 

αναπτύσσει η εκμισθώτρια κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια. Η σχετική 

υποχρέωση τη εκμισθώτριας ισχύει ασχέτως αν η λειτουργία αυτή εκχωρείται με οικονομικό 

αντάλλαγμα χρήσης ή δωρεάν και ασχέτως αν αυτή ασκείται από την ίδια ή από άλλο μισθωτή της 

ή κάθε είδους φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί χρήση έκτασης ή κλειστών χώρων εντός του 

συνόλου των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. Σε περίπτωση παραβίασης της συγκεκριμένης 

υποχρέωσης της εκμισθώτριας, ο μισθωτής απαλλάσσεται από την  υποχρέωση καταβολής 

μισθώματος για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις του μισθωτή 

13.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές 

των αστυνομικών αρχών και λοιπών φορέων σχετιζόμενες με κάθε είδους αγώνα που θα διεξάγεται 
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στις λοιπές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.  

13.2.  O μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί τις καθημερινές, μεταξύ των ωρών 12:00 και 16:00, 

άνευ αντιτίμου, τη χρήση τριών (3) υπαίθριων γηπέδων αντισφαίρισης της επιλογής του, στην οικεία 

ομοσπονδία προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για προπονήσεις αθλητών 

των εθνικών ομάδων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται τα διαστήματα διεξαγωγής εθνικών και 

διεθνών αγώνων στους Μισθωτικούς Χώρους. Για την εύρυθμη λειτουργία των Μισθωτικών 

Χώρων, η οικεία ομοσπονδία οφείλει να γνωστοποιεί στον μισθωτή το τελευταίο πενθήμερο 

εκάστου μηνός: α) τις ημέρες εντός του επόμενου μήνα κατά τις οποίες θα κάνει χρήση των τριών 

υπαίθριων γηπέδων και τον αριθμό των γηπέδων που θα κάνει χρήση  καθώς και β) τα ονόματα των 

αθλητών και προπονητών που θα κάνουν χρήση των γηπέδων. Εφόσον η οικεία ομοσπονδία δεν 

προβεί εμπροθέσμως στην σχετική γνωστοποίηση του παρόντος, ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα 

να χρησιμοποιήσει τα γήπεδα όπως ο ίδιος επιθυμεί χωρίς τούτο να συνιστά παραβίαση των όρων 

της παρούσας μίσθωσης. 

13.3. Απαγορεύεται στο μισθωτή να αποθηκεύσει στους Μισθωτικούς Χώρους εύφλεκτες ή 

εκρηκτικές ύλες. 

13.4.1. Ο μισθωτής οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να διατηρεί κατ’ ελάχιστον τέσσερις 

(4) προπονητές αντισφαίρισης, απασχολούμενους από αυτόν, είτε με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που 

υποχρεωτικά εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι υποχρεωτική προκειμένου 

να ασκείται προπονητικό έργο.  Σε περίπτωση αλλοδαπού προπονητή, η άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του προπονητή, οποία και θα 

πρέπει να αναγνωρίσει εδώ δια της Επιτροπής Ισοτιμιών της ΓΓΑ προκειμένου να δύναται να ασκεί 

το επάγγελμα στην Ελλάδα ,, ενώ οι ακαδημίες θα πρέπει να απασχολούν αθροιστικά τουλάχιστον 

τέσσερις (4) προπονητές με τα ως άνω προσόντα. Σε περίπτωση συνεργασίας του μισθωτή με 

αθλητικό σωματείο ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει επιπλέον και την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του σωματείου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

σχετικής αίτησης που έχει καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

13.4.2. Ο μισθωτής έχει ήδη γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια τα πλήρη στοιχεία τεσσάρων (4) 

απασχολούμενων από αυτόν προπονητών αντισφαίρισης, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο 

στο παρόν Παράρτημα  [*] το οποίο υπογραφόμενο από τα μέρη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας μίσθωσης.  

Άρθρο 14: Ευθύνη του Μισθωτή από την λειτουργία των Μισθωτικών χώρων  

14. 1. Ο μισθωτής, έναντι της εκμισθώτριας, έχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για 

τυχόν ατυχήματα του προσωπικού του πάσης φύσεως, όσων προπονεί και όσων κάνουν χρήση των 

γηπέδων καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, που οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού ή των αντιπροσώπων, 
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υπαλλήλων του ή σε άλλες παραλείψεις επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας. Η εκμισθώτρια 

απαλλάσσεται από κάθε ποινική και αστική ευθύνη  διότι μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή 

ή των οργάνων του δεν υπάρχει σχέση προστήσεως. Εάν παρ' όλα αυτά ήθελε αποδοθεί στην 

εκμισθώτρια οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος 

έναντι αυτής για κάθε εντεύθεν ζημία του και υποχρεωμένος προς αποζημίωση για την ζημία αυτή. 

14.2. Ο εκάστοτε χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ιατρική μέριμνα κατά τη 

διάρκεια των προπονήσεών του στον ανωτέρω αναφερόμενο χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και ο δε μισθωτής 

υποχρεούται να επιβλέπει την πιστή τήρηση της 

Άρθρο 15: Υποχρέωση ασφάλισης των Μισθωτικών Χώρων  

15.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει, με δικά του έξοδα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική 

εταιρεία, τους Μισθωτικούς Χώρους επ’ ονόματί του και για λογαριασμό της εκμισθώτριας κατά 

κατονομαζομένων κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, περιουσιακής ζημίας, πλημμύρας, καθώς 

και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

παντός κινδύνου θα είναι αρχικά κατ’ ελάχιστον ύψους τριών εκατομμυρίων [3.000.000] ευρώ και 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατ’ ελάχιστον ύψους έξι εκατομμυρίων [6.000.000] €]. Ο 

μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την πιο πάνω ασφάλιση καθ’ όλο το χρόνο διαρκείας της 

παρούσης μίσθωσης και  μέχρι της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως και της 

αποδόσεως της χρήσεως των Μισθωτικών Χώρων  στην εκμισθώτρια. Ο μισθωτής υποχρεούται να 

παραδώσει στην εκμισθώτρια αντίγραφα του πρώτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της απόδειξης 

πληρωμής των ασφαλίστρων εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των Μισθωτικών Χώρων. 

Κάθε χρόνο, ένα μήνα (1) πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο μισθωτής οφείλει να 

ανανεώνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να παραδίδει στην εκμισθώτρια αντίγραφα της 

ανανέωσης και της απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων. 

Άρθρο 16: Τέλη – Φόροι Λογαριασμοί - Παροχές  

16.1. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των λειτουργικών εξόδων των Μισθωτικών Χώρων, 

τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην χρήση φυσικού αερίου,  ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, τέλη καθαριότητας και αποχέτευσης (εφόσον υφίστανται), εφεξής τα «Λειτουργικά 

Έξοδα». Προς τον σκοπό αυτό το ΟΑΚΑ  σε συνεργασία με τον μισθωτή  θα προβεί σε κάθε 

απαιτούμενη ενέργεια (π.χ χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το μισθωτή κλπ) ούτως ώστε 

εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας να τοποθετηθούν εντός των Μισθωτικών 

Χώρων με δαπάνες του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα σε καθ’ ένα από τους δύο υποσταθμούς των 

Μισθωτικών Χώρων ρολόγια του ΔΕΔΔΗΕ  προκειμένου να καταστεί εφικτός ο αντικειμενικός 

προσδιορισμός της χρεούμενης κατανάλωσης του ρεύματος στους Μισθωτικούς Χώρους από το 

μισθωτή. 

16.2. Περαιτέρω και μέχρι την τοποθέτηση των ρολογιών του ΔΕΔΔΗΕ στους Μισθωτικούς 
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Χώρους, η οποία και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δυο μηνών η  τιμή μονάδας 

ανά kWh και m3 αντίστοιχα, θα προσδιορίζεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους με βάση την 

συνολική μέση τιμή που τιμολογήθηκε στο ΟΑΚΑ το προηγούμενο έτος για την κατανάλωση 

ενέργειας και ύδατος συνολικά στις εγκαταστάσεις του. 

16.4. Περαιτέρω ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές τις δαπάνες (α) τη φύλαξη, (β) την συντήρηση 

του πρασίνου (που βρίσκεται εντός των Μισθωτικών Χώρων), (γ) τη συνήθη συντήρηση καθώς και 

(δ) τον καθαρισμό των Μισθωτικών Χώρων. 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις παρεχόμενες από τον μισθωτή 

17.1. Ο μισθωτής, για την έγκυρη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, έχει ήδη καταθέσει την υπ’ 

αριθ. [*] εγγυητική επιστολή συμμετοχής του τραπεζικού ιδρύματος [*], ποσού [9.000,00 ευρώ], το 

οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό  5% επί του ετήσιου ελαχιστου προσφερθέντος μισθώματος λήξης [*]. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στον μισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης μίσθωσης.  

17.2. Ο μισθωτής έχει ήδη παραδώσει στην εκμισθώτρια την υπ’ αριθ.  [*] Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, ποσού [*], που αντιστοιχεί σε έξι [6] μηνιαία κατακυρωθέντα μισθώματα  Η 

εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια του Ο.Α.Κ.Α. ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων 

της μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή δεν συμψηφίζεται ούτε με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών, θα 

αποδοθεί δε στον μισθωτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της μισθώσεως και εφ' 

όσον δεν ήθελε καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκμισθώτριας σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης των όρων της μισθώσεως και αφού ελεγχθούν και παραδοθούν οι Μισθωτικοί Χώροι 

στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν κατόπιν των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, 

εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων με τη φθορά από τη συνήθη χρήση και 

με την υποχρέωση να έχει τηρηθεί η αναγκαία τεχνική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια της 

μισθωτικής περιόδου. 

17.2.1. Ο μισθωτής έχει ήδη παραδώσει στην εκμισθώτρια την υπ’ αριθ. [*] εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ελαχίστου ορίου εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και 

συντήρησης των Μισθωτικών Χώρων ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, εκδοθείσα 

από [*], διάρκειας ενός έτους και λήξης [*]. Ο μισθωτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης 

των Μισθωτικών Χώρων ανά έτος, και το πολύ ένα μήνα πριν τη λήξη της, για την τήρηση των 

συμφωνηθέντων.  

17.2.2. Η εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια του Ο.Α.Κ.Α. ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση 

των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των Μισθωτικών 

Χώρων, στις οποίες έχει δεσμευτεί με την υποβολή του φακέλου τεχνικής προσφοράς. Η εγγυητική 

επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 
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ολοκλήρωση του συνόλου των ως άνω εργασιών και αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας ποσοστού 5% επί του ελάχιστου ορίου εργασιών, ήτοι ποσού διακοσίων  πενήντα 

χιλιάδων (250.000,00€) ευρώ, η οποία επιστρέφεται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την 

ολοκλήρωση και αποδοχή του συνόλου των εργασιών από την εκμισθώτρια. Η εκμισθώτρια δια του 

διοικητικού συμβουλίου αυτής οφείλει εντός [30] ημερών από τη λήψη των τιμολογίων να 

επιβεβαιώσει αν το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκε ανταποκρίνεται στο ύψος της προσφοράς 

του καθώς και στο Master Plan.  

  Άρθρο 18:  Συνέπειες παράβασης των όρων της μίσθωσης από τον μισθωτή 

18.1. Η παράβασης οποιουδήποτε όρου από τον μισθωτή της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, και 

της από [28/12/2021] διακήρυξης, η οποία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  αποτελούν 

κατά την κρίση της εκμισθώτριας, λόγο λύσης της σύμβασης με καταγγελία και υποχρέωση του 

μισθωτή για αποζημίωση, υπό τους κατωτέρω όρους: 

18.2.1. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του μισθωτή, είτε από τον ίδιο είτε από τον 

υπομισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, η εκμισθώτρια τάσσει  προς τον μισθωτή εγγράφως προθεσμία 

εξήντα (60) ημερών, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του. Εφόσον η 

προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεδομένου ότι ο όρος αυτός θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, 

ουσιώδης, η εκμισθώτρια δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αποβολή του 

μισθωτή ως και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώματα ως προς το 

σύνολο ή μέρος των Μισθωτικών Χώρων καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια. 

18.2.2. Με την επιφύλαξη του όρου 5.3 του παρόντος συμφωνητικού,  η καθυστέρηση καταβολής 

τους μισθώματος από τον μισθωτή πέραν των δύο (2) μηνών και εφόσον επαναληφθεί για 

περισσότερες από δύο (2) φορές ανά μισθωτικό έτος, καθώς και η παράβαση από τον μισθωτή 

οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού μισθώσεως και μη άρσης της παραβίασης αυτής εντός των 

προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται, κατά την κρίση της εκμισθώτριας, 

σωρευτικά: 

α) Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής /εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της μίσθωσης του 

άρθρου 16 παρ. 2 το παρόντος συμφωνητικού υπέρ της εκμισθώτριας. λόγω ποινικής ρήτρας που 

καθίσταται αμέσως απαιτητή. 

β) Την πρόωση λύση της μίσθωσης με καταγγελία από την εκμισθώτρια και την αποβολή του 

μισθωτού κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή η 

εκμισθώτρια δικαιούται μονομερώς και κατά την απόλυτη ανέλεγκτη κρίση της, προ πάσης τυχόν 

δικαστικής του προσφυγής ή ενεργείας, να προβεί στη διακοπή λειτουργίας των Μισθωτικών 

Χώρων, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη - 

εκτελεστή δικαστική απόφαση ή διαταγή αποβολής του από το μίσθιο χώρο. Η διακοπή λειτουργίας 

μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα δε και με διακοπή των παροχών ηλεκτρικής 
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ενέργειας και ύδατος, έχοντας την προς τούτο ανεπιφύλακτη συναίνεση του μισθωτή, που  παρέχεται 

ήδη με το παρόν.  

γ) Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος από τον μισθωτή συνεπάγεται την υποχρέωση 

αυτού να καταβάλει στην εκμισθώτρια τόκους υπερημερίας επί των μη εμπροθέσμως 

καταβαλλομένων μισθωμάτων μέχρι της εξοφλήσεώς αυτών. 

Άρθρο 19: Συνέπειες παραβίασης των όρων για την εκτέλεση των εργασιών από τον μισθωτή 

19.1. Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών των όρων 6 & 7 της παρούσας  και με την επιφύλαξη 

των όσων αναφέρονται εκεί, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών από 

τις στον ως άνω όρο προθεσμίες εκτέλεσης, η οποία οφείλεται σε ευθύνη του μισθωτή, καταπίπτει 

υπέρ της εκμισθώτριας ποινική ρήτρα ύψους ίσου με το μηνιαίο μίσθωμα τριών (3) μηνών. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των έξι (6) μηνών από τις στον ως άνω όρο προθεσμίες 

εκτέλεσης, οποία οφείλεται σε ευθύνη του μισθωτή, γεννάται δικαίωμα της εκμισθώτριας 

καταγγελίας της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά την 30η Ιουνίου 2024 δεν έχουν 

ολοκληρωθεί τα οικεία έργα κατασκευής με υπαιτιότητα του μισθωτή, γεννάται δικαίωμα της 

εκμισθώτριας για καταγγελία της μίσθωσης και κατάπτωση υπέρ της εκμισθώτριας της σχετικής 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

19.2.  Ο μισθωτής  υποχρεούται να αποχωρήσει από τους Μισθωτικούς Χώρους εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την καταγγελία της μίσθωσης, άλλως αποβάλλεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 20: Τελικές διατάξεις  

20.1. Η παρούσα μίσθωση υπόκειται στην διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 3342/2005, 

επομένως δεν πρόκειται για εμπορική μίσθωση υπαγόμενη στο καθεστώς του π.δ. 34/1995 και στο 

ν. 4221/2014. 

20.2. Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος 

συμφωνητικού, υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών και 

διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ελλάδας. 

20.3.  Ο μισθωτής με την συμμετοχή του στο διαγωνισμός και την υποβολή της προσφορά τους 

έχει ήδη παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα που του παρέχει μελλοντική διάταξη νόμου που θα 

παρατείνει αναγκαστικά τη μίσθωση πέρα από τη συμβατική διάρκειά της που καθορίζεται σήμερα, 

παραίτηση που επιβεβαιώνει, άλλως επαναλαμβάνει, σήμερα με το παρόν συμφωνητικό. Εν πάση 

περιπτώσει, ο μισθωτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε ένδικο μέσο, καθώς και 

από το δικαίωμα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί.  

20.4 Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν 

οι πλέον ευνοϊκές, για την εκμισθώτρια, ρυθμίσεις.  Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα για τον 

εαυτό της να προσθέσει κατά περίπτωση επιπλέον ειδικούς όρους κατά την υπογραφή της παρούσας 
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σύμβασης, στην περίπτωση που ειδικές συνθήκες  δημοσίου συμφέροντος ή οι απαιτήσεις της 

Διακήρυξης επιβάλλουν τούτο.  

20.5 Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως. 

Η μη έγκαιρη ενάσκηση από την εκμισθώτρια μία φορά ή κατ’ επανάληψη οποιουδήποτε 

δικαιώματός της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από το δικαίωμά της αυτό και δε δημιουργεί 

κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή . 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον   Ανάδοχο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

του ΟΑΚΑ ¨Σπύρος Λούης¨ 
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