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Άπθπο 1 Διζαγυγή 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξόκελε σο ΑΜ) κε ζηόρν ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ, έρεη δεκνζηεύζεη ζηνλ Σύπν 
ζρεηηθή πεξίιεςε θαη έρεη θαηαρσξήζεη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν, 
ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ηε 
ζπλνδεύνπλ, γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 

 

Άπθπο 2 Ανηικείμενο 

Ο δηαγσληζκόο ζθνπό έρεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ελδηαθεξόκελα θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα, γηα ηελ εθκίζζσζε 9 Καηαζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη ηα 
παξαθάησ: 
 

 

 

 

 

 

Α. ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΡΟ ΤΓΓΡΟΤ ΦΙΞ 

Α/Α ΘΔΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΦΩΣO./ 
ΥΔΓΙΟY 

ΔΠΙΦΑ- 
ΝΔΙΑ (Μ2) 

NΔΡΟ 
ΣΟΤΑ- 
ΛΔΣΑ 

Α1. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 1 / 11 34,70 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α2. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 2 / 10 52,85 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α3. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 3 / 9 40,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α4. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 4 / 8 36,50 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α5. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 5 / 7 38,50 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α6. ΤΠΟΓΔΙΟ -1 ΥΩΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΗ 6 / 6 25,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Β. ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΡΟ ΑΓΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 

Α/Α ΘΔΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΦΩΣO./ 
ΥΔΓΙΟY 

ΔΠΙΦΑΝΔΙ
Α (Μ2) 

NΔΡΟ 
ΣΟΤΑ- 
ΛΔΣΑ 

Β1. ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΓΟΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 15 / 15 111,87 ΝΑΙ ΝΑΙ- 2 

Β2. ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΓΟΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 16 / 16 54,80 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Β3. ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΓΟΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 18 / 18 99,00+4,20 ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Κσδηθόο CPV ηεο ύκβαζεο είλαη: 70130000-1 «Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο 
ηδηόθηεησλ αθηλήησλ». 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο πξνζθνξέο από πξώελ 
Μηζζσηέο θαηαζηεκάησλ, πνπ ππήξμαλ δύζηξνπνη πξνο ηελ ΣΑΤ ΑΔ (π.ρ. 
δεκηνπξγία ρξεώλ θιπ). Οη πξνζθνξέο απηέο δελ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Άπθπο 3 Γιαδικαζία Γιαγυνιζμού 

3.1 Ο δηαγσληζκόο πνπ ζα δηελεξγεζεί ζα είλαη αλνηθηόο, πιεηνδνηηθόο κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. Αλάδνρνο γηα θάζε θαηάζηεκα, κεηαμύ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ζα επηιεγεί εθείλνο κε ηελ πςειόηεξε πξνζθνξά κίζζσζεο 
θαη πνπ παξάιιεια ζα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

3.2 Πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη ελδηαθεξόκελνη ζα 
έρνπλ ειέγμεη κε επί ηόπνπ απηνςία όηη ην αθίλεην θαηάζηεκα ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηνπο  αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπο θαη 
επηζπκνύλ λα ην αμηνπνηήζνπλ γηα ηνπο εκπνξηθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο 
ζθνπνύο ηνπο. Κάζε θιεηζηόο θάθεινο πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα 
ζπλνδεύεηαη από όξνπο ή δηαηππώζεηο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
αβεβαηόηεηα, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

3.3 O Αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε κε δαπάλε, θαη θξνληίδα 
ηνπ λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ πνπ απαηηνύληαη από νπνηαδήπνηε 
Αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζήο ηνπ. Οπδεκία απαίηεζε ζα έρεη θαηά 
ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.  

 

Άπθπο 4 Σεύση Γιαγυνιζμού 

Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, κε ζεηξά ηζρύνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 
κεηαμύ ηνπο, είλαη ηα εμήο: 

 πκθσλεηηθό Μίζζσζεο 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

 Πξόζθιεζε 

 ρέδηα 2 θαη Φσην. 18 

 
Σα αλσηέξσ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο ΑΜ ζην δηαδίθηπν θαη ε 
πεξίιεςε απηώλ έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθό Σύπν. 
 
Πξνθεηκέλνπ νη δηαγσληδόκελνη λα ζπληάμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα 
πξνγξακκαηηζζνύλ από ηελ ΑΜ επηζθέςεηο ζηηο πεξηνρέο ηνπ ελδηαθέξνληνο. 
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Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 
επηζθέςεηο απηέο, επηθνηλσλώληαο κε ηα γξαθεία ηεο ΑΜ ην αξγόηεξν κία 
εβδνκάδα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  
  
Τπεύζπλε : θα. Ινπιία Μαξίλνπ 
Tειέθσλν  :  210-6792086  

Ηι.Tαρπδξνκείν:  imarinou@ametro.gr 

 

Άπθπο 5 Τποβολή Πποζθοπάρ,  

5.1 Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ πξέπεη λα θαηαηεζεί ή λα απνζηαιεί ζπζηεκέλα 
ή κε ππεξεζία courier ζηελ έδξα ηεο ΑΜ. Πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο, 
θέξνληαο εμσηεξηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ππνρξεσηηθά 
ηελ παξαθάησ εηηθέηα: 

ΔΝΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
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Ππορ ηην: ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Λευθ. Μεζογείυν 191-193 

115 25 Αθήνα 

Τπότη : Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού 

## ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ## 

 

5.2 Η πποθεζμία ςποβολήρ ησλ πξνζθνξώλ ιήγεη ηελ 28/06/2019 ημέπα 
Παπαζκεςή και ώπα 15:00. Οη δηαγσληδόκελνη δεζκεύνληαη από ηελ 
πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο. 

Οη δηαγσληδόκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξώλ ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κε ζπζηεκέλε απνζηνιή ή 
courier δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δηαγσληδόκελνη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο έγθαηξεο 
παξαιαβήο ηεο από ηελ ΑΜ, δεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ ΑΜ 
κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα θαη όρη απιώο λα έρεη ηαρπδξνκεζεί 
κέρξη ηόηε. Δθπξόζεζκε ππνβνιή θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 
απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 
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Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή 
ελώζεηο κεηαμύ ηνπο (θνηλνπξαμίεο, ζπκπξάμεηο θ.α)  

 

Άπθπο 6 Πεπιεσόμενα Φακέλος Πποζθοπάρ 

Ο Φάκελορ θάζε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη δύο 
ζθπαγιζμένοςρ αδιαθανείρ ςπο-θακέλοςρ, πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα 
πεξηιακβάλνπλ: 

6.1 Ο ππώηορ ςπο-θάκελορ, κε ηελ έλδεημε «Α΄ ΦΑΚΔΛΟ», ζα πεξηέρεη: 

α) ηελ Αίηηζη ςμμεηοσήρ πνπ ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν 
εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ή ηνλ δηαγσληδόκελν - θπζηθό πξόζσπν. Θα 
ππάξρεη θαη αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο εμσηεξηθά ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο γηα 
ηελ θαηαρώξεζή ηεο από ηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο ΑΜ.  
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα δειώλεηαη ν νξηζζείο αληίθιεηνο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, γηα θάζε επηθνηλσλία πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζεί, θάηνηθνο 
Αζελώλ, κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, αξηζκό 
ηειεθώλνπ, fax θπι). Ο σο άλσ αληίθιεηνο ζα δειώλεη γξαπηώο ηελ 
απνδνρή ηνπ κε ζρεηηθή «ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/89», πνπ ζα 
ζπλππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο.  

β) ηα ηοισεία ηος πποζθέπονηορ, πξνζσπηθά / νηθνλνκηθήο επάξθεηαο / 
εκπεηξίαο, ήηνη: 

 Ολνκαηεπώλπκν (θπζηθά πξόζσπα) ή ηελ πιήξε επσλπκία (λνκηθά 
πξόζσπα), δηεύζπλζε, έδξα, ηειέθσλν, αξηζκό Γειηίνπ Σαπηόηεηαο θαη 
Α.Φ.Μ. 

 ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα γηα θπζηθό πξόζσπν, ή ηζηνξηθό ηεο 
εηαηξείαο κε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

 Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηώζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
επάξθεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Η επάξθεηα ζα βεβαηώλεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε ρξεκαηηθό πνζό πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
επαξθέο γηα ηελ θάιπςε θαηά πξνζέγγηζε ηεο επέλδπζεο, ηεο ηάμεο ησλ 
5.000 ΔΤΡΩ θαη άλσ γηα θάζε θαηάζηεκα πνπ ζα θαηαηεζεί πξνζθνξά .  

γ) ηελ Ππόηαζη εκμεηάλλεςζηρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7, 
ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα 
απνηειέζεη θαη ηε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί.  

6.2 Ο δεύηεπορ ςπο-θάκελορ, κε ηελ έλδεημε «Β΄ ΦΑΚΔΛΟ», ζα πεξηέρεη ηελ 
Οικονομική Πποζθοπά θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε, ενηόρ ζθπαγιζμένος 
αδιαθανή θακέλος επί ποινή αποκλειζμού. 

6.3 Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδόρνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα αθόινπζα: 

 Δπάπκεια Τποτηθίος:  
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ρεηηθή Δκπεηξία θαη Οηθνλνκηθή επάξθεηα. 

 Ππόηαζη εκμεηάλλεςζηρ:  

Πξόηαζε ζπκβαηή κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηνπ 
άξζξνπ 11, σο πξνο ηηο επηηξεπόκελεο ή κε ρξήζεηο. 

 Οικονομική Πποζθοπά Μίζθυζηρ: 

Η πςειόηεξε ηηκή. 

 

Άπθπο 7 Ππόηαζη εμποπικήρ εκμεηάλλεςζηρ  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα αλαθέξνπλ πώο πξνηίζεληαη λα εθκεηαιιεπηνύλ ην 
θαηάζηεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 11. 

Η πξόηαζε εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ, λα 
ηαπηίδεηαη κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκώλ θαη λα ηεξεί ηηο πξνβιέςεηο 
ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΑΜ δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα κόλν από ην ιόγν απηό λα απνθιείζεη ηνλ δηαγσληδόκελν από ηε 2ε 
θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ - Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ.  

Γελ ζα γίλεη απνδεθηή Πξνζθνξά ζηελ νπνία ε πξνηεηλόκελε εκπνξηθή 
ρξήζε θαιύπηεηαη από ηελ εκπνξηθή ρξήζε άιινπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ ίδην 
ζηαζκό. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο πιεηνδνηνύζεο 
πξνζθνξέο κε ηαπηόζεκε εκπνξηθή πξόηαζε ζε δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα 
ζηνλ ίδην ζηαζκό, ζα πξνθξίλεηαη απηή πνπ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 
θαηαζηήκαηνο απνδίδεη ζηελ ΑΜ ην πςειόηεξν ηίκεκα. Οη ινηπέο πξνζθνξέο 
ηεο θαηάηαμεο απηήο ζα απνξξίπηνληαη. Γηα θαηάζηεκα ή θαηαζηήκαηα πνπ 
ζα απνξξηθζεί ε πιεηνδνηνύζα πξνζθνξά ιόγσ ηεο πξνεγνύκελεο 
δηαδηθαζίαο, αλάδνρνο ζα πξνηαζεί ν επόκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο, εθόζνλ 
πξνηείλεη δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεγνύκελεο ρξήζε.  

Κάζε δηαγσληδόκελνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη γηα πεξηζζόηεξα ηνπ 
ελόο θαηαζηήκαηνο ή θαη γηα ην ζύλνιν απηώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηηο 
αληίζηνηρεο ζεηξέο ζηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Αληηζηνίρσο, ζε 
πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ζρεδηαδόκελε εθκεηάιιεπζε απαηηείηαη κεγαιύηεξν 
εκβαδόλ, κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ πξνζθνξέο γηα όκνξνπο ρώξνπο κε ζηόρν 
ηε ζπλέλσζε, απμάλνληαο αληίζηνηρα θαη ην ύςνο ησλ Σξαπεδηθώλ 
Βεβαηώζεσλ.  

Μεηαμύ πξνζθνξώλ παθέηνπ, δύν ή πεξηζζόηεξσλ θαηαζηεκάησλ ζε επαθή 
κε ζθνπό ηε ζπλέλσζε θαη ρσξηζηώλ πξνζθνξώλ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 
ρώξνπο από δηαθνξεηηθνύο δηαγσληδόκελνπο, ηόηε κόλν ζα πξνθξίλεηαη ν 
ππνςήθηνο ηνπ παθέηνπ ησλ πξνζθνξώλ εάλ, αζξνηζηηθά απνδίδεηαη 
πςειόηεξν ηίκεκα πξνο ηελ ΑΜ, ζε ζύγθξηζε κε ην άζξνηζκα κεκνλσκέλσλ 
αληηζηνίρσλ. 

Καηά ηε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πξνηάζεώλ ηνπο νη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα 
γλσξίδνπλ όηη δελ ζα επηηξαπεί ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηελ 
αξρηηεθηνληθή όςε ησλ θαηαζηεκάησλ ή επέθηαζε ηεο ρξήζεο απηώλ 
εμσηεξηθά ησλ ρώξσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
ΑΜ. Η ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζηελ πξόζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ 
επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ηειεί επίζεο ππό ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
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Η ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην δηαγσληζκό ζπληζηά ηεθκήξην όηη 
γλσξίδνπλ πιήξσο ηηο επί ηόπνπ ζπλζήθεο θαη ηηο έρνπλ ιάβεη ππόςε θαηά ηε 
δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο, ή ζηηο 
νπνίεο δηαηππώλνληαη όξνη ή επηθπιάμεηο σο πξνο ηνπο όξνπο απηνύο, 
απνξξίπηνληαη θαη δελ απνζθξαγίδνληαη νη αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο. 

 

Άπθπο 8 Γιενέπγεια ηος Γιαγυνιζμού  

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί από ηξηκειή Δπηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί κε 
απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ Γ.. θαη Γηεπζύλνληα πκβνύινπ ηεο ΑΜ, ε 
νπνία ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο 
ππνβνιήο πξνο ην Γ. εηζήγεζεο αλάζεζεο. 

Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ε Δπηηξνπή 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο επί απηώλ θαη νη 
δηαγσληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ηηο πξνζθνκίζνπλ εληόο πξνζεζκίαο πνπ ζα 
νξίζεη ε Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ζα απνθιείνληαη ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

Η δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ρσξίδεηαη ζε δύο Φάζειρ: 

8.1 1η  Φάζη: Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.1, 
ζε θαη΄ ηδίαλ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Καη’ αξρήλ ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην εκπξόζεζκν θαη ηππηθά παξαδεθηό ησλ 
πξνζθνξώλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα πξνβεί ζηελ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε «pass or fail» ησλ 
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επάξθεηα ησλ δηαγσληζκέλσλ. Η 
εκπεηξία ζα ειεγρζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο ή ην 
ηζηνξηθό ηεο εηαηξείαο θαη ε νηθνλνκηθή επάξθεηα κε βάζε ηελ ηξαπεδηθή 
βεβαίσζε πνπ ζα πξνζθνκηζζεί. 

Η Πξόηαζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο παξ. 6.1 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ζα 
ειεγρζεί κε θξηηήξην ηε ζπκκόξθσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ. Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα απνθιείζεη κία ή πεξηζζόηεξεο 
πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ από ηα νξηδόκελα. 

Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθό κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο 1εο 
Φάζεο. Γελ απνζθξαγίδνληαη νη αληίζηνηρνη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ 
Πξνζθνξώλ. 

8.2 2η  Φάζη: Απνζθξάγηζε θαη Έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο ζα γλσζηνπνηεζεί ζε όινπο 
ηνπο δηαγσληδόκελνπο εγγξάθσο, κε πξόζθιεζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε 
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ειεθηξνληθά κέζα ή fax δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ απνζθξάγηζε. Η 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζή ηεο πξνβαίλεη ζηελ 
απνζθξάγηζε, κνλνγξαθή θαη αλαθνίλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ε Δπηηξνπή, ζε θαη΄ ηδίαλ ζπλεδξίαζή ηεο, ζα 
εμεηάζεη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 
πξνο ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ζα θάλεη δεθηέο ηηο πξνζθνξέο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζε απηνύο. 

ε πεξίπησζε πνπ από έλαλ ππνςήθην ππνβιεζεί παθέην πξνζθνξώλ γηα 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θαηαζηήκαηα ή θαη γηα ην ζύλνιν απηώλ, γηα θάπνηα 
από ηα νπνία έρνπλ πιεηνδνηήζεη άιινη ππνςήθηνη, ηόηε κόλν ζα πξνθξίλεηαη 
ν ππνςήθηνο ηνπ παθέηνπ ησλ πξνζθνξώλ εάλ, αζξνηζηηθά απνδίδεηαη 
πςειόηεξν ηίκεκα πξνο ηελ ΑΜ, ζε ζύγθξηζε κε ην άζξνηζκα κεκνλσκέλσλ 
αληηζηνίρσλ. 

Αθνινύζσο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πίλαθα Καηάηαμεο Πξνζθνξώλ θαηά 
ζεηξά πιεηνδνζίαο αλά αθίλεην κε πξώηε ηελ πςειόηεξε πξνζθνξά 
κίζζσζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε 
παξάγξαθν θαη ζπκπιεξώλεη ην Πξαθηηθό ηεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θαηάηαμεο ηεο 2εο Φάζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Από ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο 
απνθιείνληαη νη Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ επαξθώο ζηνπο 
όξνπο ηεο 1εο θάζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Σν Πξαθηηθό θνηλνπνηείηαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα ή fax ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Πξαθηηθνύ κε ηελ θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ (2) ή πεξηζζόηεξεο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο κε 
αθξηβώο ην ίδην Οηθνλνκηθό Σίκεκα γηα ηνλ ίδην ρώξν, ζα θιεζνύλ νη ελ ιόγσ 
πιεηνδόηεο ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο λα θαηαζέζνπλ 
ζθξαγηζκέλεο «ηειηθέο βέιηηζηεο πξνζθνξέο» πνπ ζα απνζθξαγηζζνύλ 
άκεζα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηειηθνύ πιεηνδόηε.  

Οη Γηαγσληδόκελνη δύλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 
Δπηηξνπήο εληόο δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζή ηνπ ζε απηνύο. Η Δπηηξνπή εηζεγείηαη επί ησλ ελζηάζεσλ ζην 
Γ ηεο ΑΜ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά.  

 

Άπθπο 9 Ανάδειξη Αναδόσος 

9.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηε ζύληαμε ηνπ ηειηθνύ Πίλαθα 
Καηάηαμεο, κε ηελ νξηζηηθή ζεηξά πιεηνδνζίαο αλά αθίλεην κεηά ηηο ηπρόλ 
ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη θαη ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο ΑΜ κε έθδνζε Απόθαζεο Καηαθύξσζεο εγθξίλεη ην ηειηθό 
απνηέιεζκα. Η Απόθαζε γηα θάζε αθίλεην θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο πνπ είραλ πξνζθέξεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. 
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9.2 Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ, είηε λα 
αλαδείμεη Αλάδνρν γηα θάζε αθίλεην θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ εθκίζζσζή ηνπ 
είηε όρη, εάλ νη πξνζθνξέο θξηζνύλ νηθνλνκηθά αζύκθνξεο. Να καηαηώζεη ηελ 
ελ ιόγσ δηαδηθαζία ζπλνιηθά, ή λα ηελ επαλαιάβεη κε απηή ηε κνξθή ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, ρσξίο λα γελλάηαη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο από ηελ αηηία απηή. 

 

 

Άπθπο 10 Καηακύπυζη ηος Γιαγυνιζμού 

 Οη ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα αλαδεηρζέληεο Αλάδνρνη θαινύληαη εληόο 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ λα ππνγξάςνπλ ηα ζρεηηθά πκθσλεηηθά θαη λα 
θαηαζέζνπλ ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα 
αληηζηνηρνύλ ζε δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα γηα θάζε αθίλεην. 

Οη αλαδεηρζέληεο Αλάδνρνη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ζα 
πξνζθνκίζνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, κε ηελ ΑΜ λα 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επί πιένλ έγγξαθα, εάλ ην θξίλεη ζθόπηκν. 

α) Βεβαίυζη Δπαγγελμαηικού Δπιμεληηηπίος: ε πεξίπησζε εηαηξείαο, 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην κε ην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζε απηό. ε πεξίπησζε θπζηθνύ 
πξνζώπνπ, βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα Γεκόζηα 

Αξρή. 

β) Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος: Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα θαη ζην όλνκα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ γηα Ννκηθά πξόζσπα, από ην 
νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα.  

γ) Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα: Απνδεηθηηθό από ην Ι.Κ.Α. ή ηνλ αξκόδην 
αζθαιηζηηθό θνξέα, γηα ηελ απόδεημε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ, 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο Ννκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ, όζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζία. 

δ) Φοπολογική Δνημεπόηηηα: Απνδεηθηηθό, από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., γηα 
ηελ απόδεημε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ, ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
Ννκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ, όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ 
θαη ηειώλ ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
ππνβνιήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηώλ δηαηάμεηο. Δθόζνλ από ηηο 
δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα 
θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηόηεξε ησλ δύν (2) κελώλ από ηε ζρεηηθή 
πξόζθιεζε ηεο ΑΜ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 

Αλ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε 
ππαηηηόηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο γηα θάζε αθίλεην Αλαδόρνπ, ν νπνίνο παξά 
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ην γεγνλόο όηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο 
ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνύκελε εγγύεζε ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
ππνρξεώζεηο ηεο παξνύζαο, θεξύζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΑΜ δύλαηαη λα αλαθεξύμεη Αλάδνρν ηνλ 
δηαγσληδόκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ έρεη 
ζπληάμεη ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 

 

Άπθπο 11 Όποι Μίζθυζηρ 

11.1 Η αξρηθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο Μίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη 
ηξηεηήο κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη ηξηώλ επηπιένλ εηώλ θαηόπηλ 
ζπκθσλίαο.  
εκεηώλεηαη όηη νη κηζζώζεηο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο δελ πξνζηαηεύνληαη 
από ην άξζξν 4 § δ’ ηνπ π.δ. 34/95, πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ θαζόζνλ 
απηέο δελ είλαη εκπνξηθέο αιιά θαζαξά αζηηθέο (γηα ηνπο ρώξνπο εληόο ησλ 
ζηαζκώλ), επνκέλσο ν ρξόλνο ηεο κίζζσζεο (αξρηθόο θαη θαηά παξάηαζε) 
νξίδεηαη ηνλ Δθκηζζσηή – ΑΜ.  

11.2 Η παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ ζην κηζζσηή ζα γίλεη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ 
πκθσλεηηθνύ, όκσο ε έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζα άξρεηαη 2 μήνερ αξγόηεξα 
εθηόο αλ ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο γίλεη λσξίηεξα. Σόηε ε θαηαβνιή ηνπ 
κηζζώκαηνο ζα αξρίζεη από ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο. Δάλ απηή 
θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 2 κελώλ ην ζέκα ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε 
από ην Γ.. ηεο ΑΜ. 

11.3 Η πεξίνδνο ησλ 2 κελώλ απνηειεί πεξίνδν ράξηηνο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ, ώζηε λα πξνβεί κε απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, 
θξνληίδα θαη δαπάλεο ζηηο απαηηνύκελεο δηαξξπζκίζεηο γηα ηελ πξννξηδόκελε 
ρξήζε θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ θιπ. 

11.4 Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ην πξώην πελζήκεξν θάζε 
κηζζσηηθνύ κήλα ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Δθκηζζσηή (ΑΜ). Ο 
Μηζζσηήο ζα θαηαβάιιεη νιόθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ κεηά ηνπ ΟΓΑ πνπ 
ηπρόλ αλαινγεί ζην κίζζσκα ή ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηνπ από άιιε 
θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ηελ επηβάξπλζε απηή.  

11.5 Οη ινγαξηαζκνί ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. ζα εθδίδνληαη ζην όλνκα ηεο ΣΑΤ. Σα 
κίζζηα δηαζέηνπλ παξνρή ξεύκαηνο θαη ε ΑΜ δελ ππνρξενύηαη λα παξάζρεη 
παξνρή κεγαιύηεξεο ηζρύνο από ηελ εγθαηεζηεκέλε. Η θαηαλάισζε ηνπ 
ειεθηξηθνύ από θάζε θαηάζηεκα ζα ππνινγίδεηαη κέζσ ελδηάκεζσλ κεηξεηώλ 
θαη ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ έγθαηξε πιεξσκή ηνπ, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαινγνύζεο ρξεώζεηο, επηβαξύλζεηο, δεκνηηθά ηέιε θαη 
θάζε άιιν ηέινο ή θόξν πνπ θαηά ηνλ λόκν ή ηε ζπλαιιαθηηθή ζπλήζεηα ηνλ 
βαξύλεη. Ο Πίλαθαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο, 
θαηαγξάθεη ηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηνπαιέηα θαη παξνρή ύδαηνο, ε 
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θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ ζα βαξύλεη ηνλ Μηζζσηή κε πάγην θαη΄ απνθνπή 
πνζόλ θαηόπηλ ζπκθσλίαο.  

11.6 Ο Δθκηζζσηήο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ή επζύλε γηα ηε ζπληήξεζε, ηηο 
επηζθεπέο έζησ θαη αλαγθαίεο ή ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο θζνξάο, 
βιάβεο ή δεκίαο πνπ ζα πξνμελεζνύλ ζηνπο ρώξνπο.  Όπσο επίζεο ν 
Δθκηζζσηήο νπδεκία έρεη ππνρξέσζε ή επζύλε γηα δαπάλεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θζνξώλ, βιαβώλ ή δεκηώλ ηνπ κηζζίνπ πνπ ζα πξνμελεζνύλ 
από ηνλ Μηζζσηή, ην πξνζσπηθό ηνπ ή ηνπο ρξήζηεο ηνπ κηζζίνπ ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

11.7 Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξόηαζε εκπνξηθήο ρξήζεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν θαη 
έγθξηζε από ηνλ Δθκηζζσηή. Ωο πξνο ηηο επηηξεπόκελεο ή κε ρξήζεηο ησλ 
κηζζίσλ, δεν επιηπέπεηαι ε ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 
ζθαηξηζηεξίσλ, θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, γξαθείσλ ηειεηώλ, 
γξαθείσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, πνιηηηθώλ λενιαηώλ – θνκκάησλ, 
γξαθείσλ ζσκαηείσλ θηιάζισλ, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο 
θαηαζηήκαηα από ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ πξνζβάιιεηαη ε δεκόζηα αηδώο 
πξνθαινύληαη ξύπνη, θαη ζόξπβνη ή γίλεηαη ρξήζε εύθιεθησλ πιηθώλ, ή 
νησλδήπνηε άιισλ πιηθώλ ή/ θαη κέζσλ πνπ δύλαληαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 
ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ θνηλνύ. Από ηα θαηαζηήκαηα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο δελ επηηξέπνληαη όζα εκπνξεύνληαη κε 
ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα ή παξάγνπλ δπζάξεζηεο νζκέο (ηρζπνπσιεία, 
θξενπσιεία, νβειηζηήξηα θιπ), θαηά ηα ινηπά είλαη απνδεθηέο όιεο νη θαηά 
ηνλ Νόκν επηηξεπόκελεο ρξήζεηο. 

11.8 Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο απαγνξεύεηαη ζηνλ Μηζζσηή λα επηθέξεη 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε, δηαξξύζκηζε ή επηζθεπή 
δίρσο ηε ξεηή, γξαπηή θαη πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ Δθκηζζσηή. 

11.9 Γεδνκέλνπ όηη ε ΑΜ επηδηώθεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ηαζκώλ 
ηεο ζε πςειά επίπεδα αζθάιεηαο θαη θαζαξηόηεηαο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη 
κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ, λα ζπκβάιεη ζεηηθά θαη δηαξθώο πξνο 
ηνλ ζθνπό απηό, παξέρνληαο ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ πνπ αξκόδνπλ ζην 
ύθνο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ ζηαζκώλ ηνπ Μεηξό. 

11.10 Ωο εγγύεζε ηεο κίζζσζεο ζα θαηαβιεζεί από ηνλ κηζζσηή, θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ, πνζό ίζν κε 
δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα αλαπξνζαξκόδεηαη 
ώζηε λα αληηζηνηρεί πάληνηε κε δύν κεληαία κηζζώκαηα.  
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