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ΑΝΑΤΘΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           Α.ΡΩΤ.:3136  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ:28/06/2022 

 

Ακινα 28 Ιουνίου 2022  

                                                                                           

ΕΡΑΝΑΡΟΚΘΥΞΘ 

ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΕΣ 

ΡΟΣΦΟΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΚΑΙ  ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΤΘΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ 

ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

-----------------------  

Το Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ», που ζχει ζδρα ςτθν Ακινα, οδόσ 

Αγίου Κωνςταντίνου αρικ. 22-24, λαμβάνοντασ υπόψθ του: 

Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ, τροποποιθμζνεσ, ι ςυμπλθρωμζνεσ, ιςχφουν ςιμερα: 

1. Του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Αϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το Ν. 

4415/2016 (άρκρο 52) 

2. Του ΡΔ 118/1997 (ΦΕΚ  106 Αϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το ΡΔ 

90/2009 (ΦΕΚ 116 Αϋ) 

3. Του Ρ.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αϋ 212), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί από 

τουσ Ν. 3207/2003 αρ. 7 παρ. 6 (ΦΕΚ 302 Αϋ/24-12-2003), Ν. 3518/2006 άρκ. 63 

παρ. 2 (ΦΕΚ 272 Αϋ /27-12-2006), Ν. 3996/2011 άρκ. 79 παρ. 1 (ΦΕΚ 170 Αϋ/5-8-

2011) και Ν. 4071/2012 άρκ. 43 παρ. 2 (ΦΕΚ 85 Αϋ /11-4-2012) 

4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 

5. Τθσ  υπ’ αρικμ. Υ1γ/ΓΡ/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ Βϋ 2161/23.6.2017) υγειονομικισ 

διάταξθσ, «Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων 
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τροφίμων/ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ», που ρυκμίηει τουσ αναγκαίουσ 

υγειονομικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθ λειτουργία Επιχειριςεων τροφίμων 

και ποτϊν. 

6. Τθσ Αγορανομικισ Διάταξθσ 7/2009 (ΦΕΚ Βϋ 1388), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει και κα ιςχφει κατά τθ διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ. 

7. Του άρκρου 4 παρ. 1 εδ. κϋ του Ρ.Δ. 34/95 «Κωδικοποίθςθ Διατάξεων Νόμων 

περί εμπορικϊν μιςκϊςεων» όπωσ ιςχφει ςιμερα 

8. Του άρκρου 10 περ. αϋ του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το οποίο εξαιροφνται οι 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθ μίςκωςθ γθσ ι 

υφιςτάμενων κτιςμάτων  

9. Τθ με αρικ. πρωτ: 2640/06-06-2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Εκνικοφ Θεάτρου, θ οποία ελιφκθ κατά τθν 34θ Συνεδρίαςι του τθσ 30θσ Μαίου 

2022, κατά τθν οποία αυτό αποφάςιςε τθ διενζργεια Δθμόςιου Ανοικτοφ 

Ρλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν εκμίςκωςθ και παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ 

των κυλικείων του Εκνικοφ Θεάτρου. 

10. Τθν με αρικ. πρωτ: ………………..……………… απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Εκνικοφ Θεάτρου, θ οποία ελιφκθ κατά τθν 37θ Συνεδρίαςι του τθσ 28θσ 

Ιουνίου 2022, κατά τθν οποία αυτό αποφάςιςε τθν επαναπροκιρυξθ του εν λόγω 

διαγωνιςμοφ 

 
 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 
 
 

Δθμόςιο Ανοικτό  Ρλειοδοτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 

εκμίςκωςθ και παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των κυλικείων του Εκνικοφ 

Θεάτρου, για χρονικι διάρκεια δφο (2)  ετϊν, και ςυγκεκριμζνα:  

Α) Για τα κυλικεία, που βρίςκονται ςτο κτίριο Τςίλλερ επί τθσ οδοφ Αγίου 

Κωνςταντίνου αρικ. 22-24, το οποίο ζχει χαρακτθριςκεί ωσ διατθρθτζο (ΦΕΚ 54 

τεφχοσ Βϋ /05.03.1952) – «Κεντρικι Σκθνι» και Σκθνι «Νίκοσ Κοφρκουλοσ», 

Β) Για τα κυλικεία, που βρίςκονται ςτο κτίριο ΕΞ επί τθσ οδοφ Ρανεπιςτθμίου αρικ. 

48, το οποίο ζχει χαρακτθριςκεί ωσ ιςτορικό (ΦΕΚ 74 τεφχοσ Βϋ/24.02.1983) και ςτθ 
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ςυνζχεια ωσ διατθρθτζο (ΦΕΚ 503 τεφχοσ Δϋ/07.10.1983) - Σκθνι «Ελζνθ 

Ραπαδάκθ», Σκθνι «Μαρίκα Κοτοποφλθ»  και Σκθνι «Κατίνα Ραξινοφ». 

 

1. Το χρονικό διάςτθμα για τθν ωσ άνω εκμίςκωςθ και παραχϊρθςθ ορίηεται  από 

1θσ Σεπτεμβρίου 2022 ζωσ και 31 Αυγοφςτου 2024 για τα πζντε προαναφερκζντα 

κυλικεία με τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ ρυκμίςεισ: 

 Tο κυλικείο – bar – κοινοφ –καλλιτεχνϊν - προςωπικοφ τθσ «Κεντρικισ 

Σκθνισ» του κτιρίου Τςίλλερ, και το κυλικείο – bar – κοινοφ –καλλιτεχνϊν - 

προςωπικοφ του ιςογείου του κτιρίου ΕΞ τθσ Σκθνισ «Ελζνθ Ραπαδάκθ» κα 

λειτουργοφν κακθμερινά, ςυμπεριλαμβανομζνων εορτϊν και αργιϊν, κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ 2ετίασ και ϊρεσ 09:00 – 17:00, και τισ θμζρεσ που κα 

πραγματοποιοφνται παραςτάςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ ςκθνζσ, θ λειτουργία τουσ κα 

παρατείνεται αδιαλείπτωσ μζχρι τθν 24:00. Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

πλιρουσ αργίασ του Θεάτρου μποροφν τα κυλικεία αυτά να παραμείνουν κλειςτά. 

 Τα υπόλοιπα τρία κυλικεία-bar κοινοφ (Σκθνισ «Ν. Κοφρκουλοσ» του κτιρίου 

Τςίλλερ και Σκθνϊν «Μαρίκα Κοτοποφλθ» και «Κατίνα Ραξινοφ» του κτιρίου ΕΞ), 

υποχρεοφνται να λειτουργοφν, είτε με χριςθ του πάγκου εξυπθρζτθςθσ είτε με 

κινθτά τρόλλεχ, μία ϊρα πριν τθν ζναρξθ τθσ παράςταςθσ-εκδιλωςθσ και μζχρι 

τθν ζναρξθ τθσ παράςταςθσ, κατά τα τυχόν διαλείμματα τθσ παράςταςθσ, και από 

τθ λιξθ τθσ παράςταςθσ και μζχρι μιςι ϊρα μετά από αυτιν.  

 

2. Ωσ ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα για τθν εκμίςκωςθ και εκμετάλλευςθ των 

προαναφερόμενων πζντε κυλικείων, ορίηεται το ποςό των 500,00€ (πεντακοςίων 

ευρϊ) ανά θμερολογιακό μινα. 

Το ωσ άνω ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα κα επιβαρφνεται με τον αναλογοφντα ΦΡΑ, 

ςιμερα 24%.  

Εφόςον λθφκεί από το αρμόδιο όργανο του Θεάτρου ςχετικι απόφαςθ, ο ανάδοχοσ 

κα αναλάβει και τθ λειτουργία του κυλικείου – bar – κοινοφ – καλλιτεχνϊν - 

προςωπικοφ του ανοικτοφ Θεάτρου ςτο κτίριο «ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΘΣ ΑΘΘΝΑΣ - ΕΙΘΝΘ 

ΡΑΡΑ», το οποίο λειτουργεί ςε μζρεσ παραςτάςεων. Σε μια τζτοια περίπτωςθ το 
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μίςκωμα ορίηεται ςε 80,00€ (ογδόντα ευρϊ), πλζον ΦΡΑ ανά θμζρα λειτουργίασ 

του κυλικείου αυτοφ, μθ-υποκείμενο ςε διαπραγμάτευςθ. 

3. Θ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 19 Ιουλίου 2022, θμζρα 

Τρίτθ και ϊρα 12.00 μεςθμβρινι ςτα γραφεία του Εκνικοφ Θεάτρου, επί τθσ οδοφ 

Σατωβριάνδου αρικ. 42 από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

4. Οι ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται μζχρι  τθν 19 Ιουλίου 

2022, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ.  ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Εκνικοφ 

Θεάτρου, οδόσ Σατωβριάνδου αρικ. 42. Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται και 

ταχυδρομικϊσ, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι γίνονται δεκτζσ μόνο αν ζχουν 

παραδοκεί ςτο Εκνικό Θζατρο μζχρι τθν ωσ άνω μζρα και ϊρα, όπωσ αυτό 

πιςτοποιείται από το Ρρωτόκολλο του Θεάτρου.  

Καμία προςφορά δεν κα γίνει δεκτι μετά τθν θμερομθνία αυτι. 

5. Ρροςφορζσ με μθνιαίο μίςκωμα μικρότερο από το ελάχιςτο μίςκωμα, το οποίο 

ορίηεται ςτον όρο 2,  κα απορρίπτονται. 

6. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ. 

7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα 

οποία: 

α) ζχουν δθλωμζνο ςτον ΑΦΜ τουσ ενεργό ΚΑΔ τουλάχιςτον για τα τελευταία 5 

(πζντε) ζτθ που να αφορά τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ (1βάκμιοσ ΚΑΔ 56)  

β) Ζχουν τουλάχιςτον πζντε ενεργά ςθμεία λειτουργίασ κυλικείων ι άλλων χϊρων 

εςτίαςθσ ι ςθμεία τακτικισ παροχισ υπθρεςιϊν catering ςτθν Ακινα κατά τθ 

χρονικι ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ.  

γ) Ζχουν πρότερθ εμπειρία λειτουργίασ κυλικείων ι άλλθσ μορφισ τακτικισ 

παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ ςε χϊρουσ κεαμάτων και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, 

ςχολείων, ιδρυμάτων, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων,  τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν 

εντόσ τθσ περιόδου από 1θσ Ιανουαρίου 2018 μζχρι τθν θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ. 
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8. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι 

προςφζροντεσ ι οι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά 

ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα, 

που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

9.1. ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ: ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

9.2. ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ: ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.3. ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

9.4. ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ :ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Τθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τα Ραραρτιματα, τα οποία αποτελοφν 

ενιαίο ςφνολο με τθ Διακιρυξθ, κα μποροφν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι 

από το γραφείο Ρρομθκειϊν του Εκνικοφ Θεάτρου, οδόσ Σατωβριάνδου αρικ. 42 

ιςόγειο, κακϊσ και από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Θεάτρου www.n-t.gr. 

Ρλθροφορίεσ για τθ Διακιρυξθ μποροφν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ από 09.00 ζωσ 14.00 ςτο τθλζφωνο 210-5288245. Ρερίλθψθ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ ζχει ςταλεί προσ δθμοςίευςθ ςε θμεριςιεσ οικονομικζσ 

εφθμερίδεσ. Επίςθσ, ολόκλθρθ θ  παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ κα 

αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Εκνικοφ  Θεάτρου www.n-t.gr, κακϊσ και 

ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Τα ζξοδα δθμοςιεφςεωσ ςτον τφπο, βαρφνουν το Εκνικό Θζατρο. 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΛΑΝΤΗΑΣ 

  

http://www.n-t.gr/
http://www.n-t.gr/
ΑΔΑ: Ψ90Ο469ΗΓΥ-Μ4Λ



Σελίδα 6 από 30 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ διακζτει εξοπλιςμζνα και κατάλλθλα προσ εκμίςκωςθ και 

εκμετάλλευςθ τα ακόλουκα κυλικεία: 

1. Στο κτίριο Τςίλλερ (Αγίου Κωνςταντίνου αρικ. 22-24) : 

Το κυλικείο – Bar – κοινοφ – καλλιτεχνϊν – προςωπικοφ τθσ «Κεντρικισ Σκθνισ», θ 
οποία διακζτει χωρθτικότθτα 588 κζςεων 

Το κυλικείο – Βar – κοινοφ τθσ Σκθνισ «Νίκοσ Κοφρκουλοσ», θ οποία διακζτει 
χωρθτικότθτα 112 κζςεων  

2. Στο κτίριο ΕΞ (Ρανεπιςτθμίου αρικ. 48)  

Το κυλικείο – Bar – κοινοφ – καλλιτεχνϊν - προςωπικοφ  τθσ Σκθνισ «Ελζνθ 
Ραπαδάκθ» (Ιςόγειο), θ οποία διακζτει χωρθτικότθτα 350 κζςεων 

Το κυλικείο – Bar – κοινοφ  τθσ Σκθνισ «Μαρίκα Κοτοποφλθ» (Προφοσ), θ οποία 
διακζτει χωρθτικότθτα 586 κζςεων 

Το κυλικείο – Bar – κοινοφ  τθσ Σκθνισ «Κατίνα Ραξινοφ» (Υπόγειο), θ οποία 
διακζτει χωρθτικότθτα 142 κζςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί τα κυλικεία όπωσ περιγράφεται ςτον όρο 1 

τθσ διακιρυξθσ. 

Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ που βρίςκεται ςτο χϊρο των κυλικείων και παραχωρείται 

προσ χριςθ είναι ο ακόλουκοσ:  

1α. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΣΚΘΝΘΣ ΚΤΙΙΟΥ ΤΣΙΛΛΕ: 

1 ΛΑΝΤΗΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΚΑΝΕΣ 50X50CM, 130X70CM 
1 ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΡΟΤΘΙΩΝ ECOSTAR 430F, S. N: 10141405 
1 ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΓΚΟΣ 1 ΘΥΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ-S.N: 
ΒΝ020017703 
1 ΤΑΡΕΗΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 150Χ70CM 
1 ΤΑΡΕΗΙ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΙ 230Χ70CM 
1 ΤΑΡΕΗΟΕΜΑΙΟ 240Χ70CM 
1 ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟ ΒΙΤΙΝΑ, S.N:W24454IMC 
1 ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΔΙΦΥΛΛΘ INOMAK S.N: 131067 
1 ΨΥΓΕΙΟ ΤΙΡΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΙΑ INOMAK S.N:1306627 
1 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
1 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ 
1 ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 18L 
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1β.ΕΡΙΡΛΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – BAR - ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΣΚΘΝΘΣ: 

3 ΡΑΓΚΟΙ ΣΟΥΘΔΙΚΟΙ SATO 
3 ΡΑΓΚΟΙ ΜΙΚΟΙ- ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ SATO 
3 ΤΑΡΕΗΙΑ ΣΟΥΘΔΙΚΑ SATO 
4 ΤΑΡΕΗΙΑ ΤΕΤΑΓΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΘ MEXIL 
35 ΚΑΕΚΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΡΟΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SATO 
 

2. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΚΘΝΘΣ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ» 

1 ΨΥΓΕΙΟ ΕΜΑΙΟ 3 ΡΟΤΩΝ 
1 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 
  

3 .ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΣΚΘΝΘΣ «ΕΛΕΝΘ ΡΑΡΑΔΑΚΘ» - ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞ)  

4 ΛΕΚΑΝΕΣ ΝΕΟΧΥΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΡΟΔΟΒΥΣΟ  
2 ΨΥΓΕΙΑ ΡΑΓΚΟΥ 
1 ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L 
 
 
4 .ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΚΘΝΘΣ «ΜΑΙΚΑ ΚΟΤΟΡΟΥΛΘ» - ΟΟΦΟΣ ΕΞ)  

3 γοφρνεσ με ζνα ποδόβρυςο 
1 μικρόσ κερμοςίφωνασ των 6 λίτρων 
 

 

5 .ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΚΘΝΘΣ «ΚΑΤΙΝΑ ΡΑΞΙΝΟΥ» – ΥΡΟΓΕΙΟ ΕΞ)  

1 Βιτρίνα φωτιηόμενθ. 
1 κερμοςίφωνα μικρό 6 λίτρων 
1 μθχανι καφζ  espresso μάρκασ BRASILIA 
2 γοφρνεσ με ζνα ποδόβρυςο και ζνα φίλτρο νεροφ. 
1 ψυγείο πάγκου 
 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

Ο ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτο Θζατρο κατάλογο προϊόντων που κα προςφζρει και 

των τιμϊν αυτϊν. Για κάκε είδοσ κα αναγράφονται δφο τιμζσ (τελικζσ με ΦΡΑ) μία 

που κα αφορά το κοινό και μία χαμθλότερθ, που κα αφορά το προςωπικό του 

Θεάτρου και τουσ ςυνεργάτεσ των παραςτάςεων. Το άκροιςμα τθσ ζκπτωςθσ επί 

τθσ τιμισ τιμοκαταλόγου για το Ρροςωπικό/Συνεργάτεσ ςυν τυχόν άλλεσ παροχζσ 

που μπορεί να προτείνει ο ανάδοχοσ γι αυτοφσ, κα ςυμποςοφται ςε ποςοςτό 

ςυνολικοφ οφζλουσ για το Ρροςωπικό/Συνεργάτεσ τθσ τάξθσ του 50%. Το Θζατρο 

μπορεί να ηθτιςει επιλεκτικά διαφοροποίθςθ οριςμζνων τιμϊν. 
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Οι τιμζσ του καταλόγου πρζπει να είναι ανάλογεσ των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν 

ανάλογων κυλικείων ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Τα προϊόντα πρζπει να 

χαρακτθρίηονται από τθ δζουςα ποικιλία ενόσ ςφγχρονου κυλικείου-bar, ιτοι 

ροφιματα (καφζσ, τςάι, ςοκολάτα), χυμοφσ, αναψυκτικά, εμφιαλωμζνο νερό, 

“snacks” (π.χ. κρουαςάν, πίτεσ, ςάντουιτσ κλπ) ι και άλλα βρϊςιμα όπωσ γλυκά, 

ςαλάτεσ και κρφα πιάτα. Ο ανάδοχοσ μπορεί να διακζτει και αλκοολοφχα ποτά 

(μπφρεσ, κραςί, λοιπά οινοπνευματϊδθ), αφοφ λάβει οδθγίεσ από το αρμόδιο 

όργανο του Θεάτρου για τυχόν χρονικοφσ ι άλλουσ περιοριςμοφσ ςτθ διάκεςι τουσ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

1.1. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να περιλαμβάνουν επί ποινι 

αποκλειςμοφ όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ο γενικόσ αυτόσ 

κφριοσ φάκελοσ, κα περιζχει ΔΥΟ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ 

φακζλουσ,  με τισ εξισ ενδείξεισ: 

Α. «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει όλα τα ζγγραφα τα οποία 

προςδιορίηονται ςτον όρο 2.  

Β. «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει τθν οικονομικι 

προςφορά, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ. Το ποςό κα αναγράφεται ολογράφωσ 

και αρικμθτικϊσ ςε Ευρϊ και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ κα ιςχφει θ ολόγραφθ 

προςφορά.  

 

1.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά 

που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ αυτι, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

 1.3. Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ εξωτερικά:  

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ».  

 Τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ»: επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, 

και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του διαγωνιηόμενου.  

 Ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό («ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ») 

 Ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.  

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

1.4. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 

προςφορά ςτοιχεία, και ειδικότερα τα εξισ: 
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1.4.1. Στον επιμζρουσ ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ» τοποκετοφνται όλα τα δικαιολογθτικά πλθν τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, τοποκετοφνται, επί ποινι 

απόρριψθσ, ςτον χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ 

φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  

 

2. ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα 

οποία: 

α) ζχουν δθλωμζνο ςτον ΑΦΜ τουσ ενεργό ΚΑΔ τουλάχιςτον για τα τελευταία 5 

(πζντε) ζτθ που να αφορά τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ (1βάκμιοσ ΚΑΔ 56)  

β) Ζχουν τουλάχιςτον πζντε ενεργά ςθμεία λειτουργίασ κυλικείων ι άλλων χϊρων 

εςτίαςθσ ι ςθμεία τακτικισ παροχισ υπθρεςιϊν catering ςτθν Ακινα κατά τθ 

χρονικι ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ.  

γ) Ζχουν πρότερθ εμπειρία λειτουργίασ κυλικείων ι άλλθσ μορφισ τακτικισ 

παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ ςε χϊρουσ κεαμάτων και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, 

ςχολείων, ιδρυμάτων, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων,  τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν 

εντόσ τθσ περιόδου 1θσ Ιανουαρίου 2018 μζχρι τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. 

δ) Αποκλείονται από το διαγωνιςμό οι οφειλζτεσ προσ το ΝΡΙΔ «Εκνικό Θζατρο» 

προθγοφμενων μιςκωμάτων κλπ. 

2.2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθν 

προςφορά τουσ, τα εξισ: 

 1) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι Γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ χιλίων πεντακοςίων  ευρϊ (1.500€), 

χωρίσ περιοριςμζνο χρόνο ιςχφοσ (ανοικτι), θ οποία κα επιςτραφεί ςτο μεν  

οριςτικό πλειοδότθ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, ςτουσ δε λοιποφσ προςφζροντεσ μετά 

τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.   

2) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

του ςυμμετζχοντοσ από Δθμόςια Αρχι ι Δικθγόρο, θ οποία κα αναφζρει τα εξισ: 
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Α) Πτι γνωρίηουν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, κακϊσ 

και τισ ϊρεσ λειτουργίασ των κυλικείων, και ότι αποδζχονται αυτοφσ ανεπιφφλαχτα, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων για τθ χριςθ που τουσ 

προορίηουν. 

Β) Πτι θ εν λόγω παραχϊρθςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν εκμίςκωςθ και 

εκμετάλλευςθ κυλικείων. 

Γ) Πτι δεν ζχουν αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, ΝΡΔΔ, ι του 

ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα, και ότι δεν ζχει αςκθκεί εναντίον τουσ ι εναντίον των 

μετόχων τουσ από το Δθμόςιο, ι άλλα ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ, ΟΤΑ κλπ. νομικζσ ι άλλεσ 

διαδικαςίεσ δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ, κακϊσ και ζνδικα μζςα για παράβαςθ 

ςυμβατικϊν όρων για εκμεταλλεφςεισ οποιαςδιποτε μορφισ που είχαν αναλάβει 

κατόπιν διαγωνιςμοφ ι τουσ είχαν ανατεκεί. 

Δ) Πτι είναι οι μόνοι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν και άλλων 

διατάξεων λειτουργίασ των κυλικείων ζναντι κάκε Αρχισ και των καταναλωτϊν. 

Ε) Τθν ακριβι διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ τουσ ι τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςισ τουσ. 

ΣΤ) Πτι πλθροφν τισ προχποκζςεισ επαγγελματικισ επάρκειασ που αναφζρονται 

ςτον όρο 2.1 ανωτζρω, με παράκεςθ των ςτοιχείων των λθπτϊν των ςχετικϊν 

υπθρεςιϊν τουσ (Επωνυμία, Διεφκυνςθ, τθλ. επικοινωνίασ) ι των αντίςτοιχων 

ςτοιχείων δικϊν τουσ υποκαταςτθμάτων 

3) Αναλυτικι Εκτφπωςθ από το ςφςτθμα «Taxis» όχι παλαιότερθ των 30 θμερϊν 

που να περιζχει τα «Στοιχεία Επιχείρθςθσ» και τουσ ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ.  

4) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, από 

τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι 

ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που  αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 

5) Ρροκειμζνου περί φυςικϊν προςϊπων: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

β) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ  από τθν αρμόδια δικαςτικι 

αρχι, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου, πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

(θ ζκδοςθ γίνεται θλεκτρονικά, μζςω του solon.gov.gr) 
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γ) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου, πριν 

τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

δ) Ζγγραφο πλθρεξουςιότθτασ του αντιπροςϊπου, ςτθν περίπτωςθ που ο 

προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο και δεν παρίςταται αυτοπροςϊπωσ ενϊπιον τθσ 

επιτροπισ. 

 

6) Ρροκειμζνου περί νομικϊν προςϊπων:  

α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ  από τθν αρμόδια δικαςτικι 

αρχι, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

(θ ζκδοςθ γίνεται θλεκτρονικά, μζςω του solon.gov.gr) 

β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, των νομίμων εκπροςϊπων τουσ (διαχειριςτϊν, 

Διευκυνόντων Συμβοφλων κλπ), ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου πριν τθ 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

γ) Ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: Επικυρωμζνο αντίγραφο του κωδικοποιθμζνου 

καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από τθν 

υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ και ςχετικι Ανακοίνωςθ για τθ ςφνκεςθ των Μελϊν του Δ.Σ. από 

το Γ.Ε.ΜΘ 

δ) Ζγγραφο πλθρεξουςιότθτασ του αντιπροςϊπου που κα παρίςταται ςτον 

διαγωνιςμό, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Θ Οικονομικι προςφορά περιλαμβάνει το προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Γϋ και κα υποβάλλεται ςε ιδιαίτερο 

ςφραγιςμζνο φάκελο, με αναγραφι εξωτερικά των ςτοιχείων του προςφζροντοσ 

και με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ». Θ οικονομικι προςφορά 

πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και να είναι 

οπωςδιποτε ενυπόγραφθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ εταιριϊν πρζπει να τίκεται επί τθσ 
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υπογραφισ και θ εταιρικι ςφραγίδα. Θ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ από το ποςό  του ελάχιςτου μιςκϊματοσ που ζχει οριςτεί. 

Οι προςφορζσ πρζπει να ιςχφουν και να δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για χρονικό 

διάςτθμα 60 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

4. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

4.1. Ρροςφορά που υπεβλικθ εκπρόκεςμα ι είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ 

εκτιμιςεωσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ από τθν επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ και δεν επιτρζπεται θ ςυμπλιρωςι τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

4.2. Επιπλζον λόγουσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων αποτελοφν:  

4.2.1. Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

4.2.2. Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ τουσ ςε διαγωνιςμό του Δθμοςίου , ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ 

4.2.3. Σοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 

4.2.4. Θ αςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ 

υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ το Δθμόςιο Τομζα και 

τα Αςφαλιςτικά Ταμεία 

4.2.5. Θ παράβαςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ςτο παρελκόν προςϊπων 

(φυςικϊν ι νομικϊν) τα οποία είναι μζτοχοι νομικϊν προςϊπων τα οποία 

υποβάλουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό υποψθφιότθτα 

4.2.6. Ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 

ηθτοφνται από το φορζα. 

4.3. Επί ποινι απόρριψθσ των προςφορϊν ςθμειϊνεται, ότι όπου ηθτοφνται και 

απαιτοφνται οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να υποβάλλουν δθλϊςεισ, αυτζσ 

κα πρζπει να ςυντάςςονται ςε ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986, 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, το δε γνιςιο τθσ υπογραφισ κα πρζπει να βεβαιϊνεται 

από αρμόδια Αρχι ι Δικθγόρο, με θμερομθνία κεϊρθςθσ ζωσ  τθν προθγοφμενθ 

τθσ κατάκεςθσ ι ταχυδρομικισ αποςτολισ τθσ προςφοράσ.  

4.4. Οι προςφορζσ ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει:  

4.4.1. Να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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4.4.2. Πλα τα φφλλα των εγγράφων και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ 

οικονομικισ, να φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ ανά φφλλο, από το πρϊτο μζχρι το 

τελευταίο. Θ προςφορά πρζπει να φζρει ςε κάκε φφλλο τθ μονογραφι του 

υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του ι του αντικλιτου για τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ. Να μθ φζρουν ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Αν 

υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ, πρζπει να είναι μονογραφθμζνεσ από τον 

ςυμμετζχοντα. Θ Επιτροπι Διενζργειασ κα μονογράφει τισ διορκϊςεισ, προςκικεσ, 

κλπ και γενικά κα επιβεβαιϊνει ότι αυτζσ ζγιναν πριν από τθν αποςφράγιςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν 

4.4.3. Να υποβλθκοφν ςε δφο (2) αντίτυπα. Σε ζνα από αυτά κα αναγράφεται θ λζξθ 

«ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και ςτθν άλλθ θ λζξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ». 

4.5. Μετά τθν κατάκεςθ και τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ καμία διευκρίνιςθ, 

τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ γίνεται 

αποδεκτι. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα και αφοφ το 

κρίνει αναγκαίο να ηθτιςει από τον ςυμμετζχοντα επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ 

ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι 

διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον ςυμμετζχοντα. 

Ρροςφορζσ που δεν πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ και δεν περιζχουν τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά αποκλείονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 

5.  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, ενϊπιον τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν.  

5.2. Θ επιτροπι, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, που κατατζκθκαν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ 

διακιρυξθ.  

5.3 Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Οι προςφορζσ αναγράφονται ςτον πίνακα ςυμμετοχισ των υποψθφίων. Εν 

ςυνεχεία ανοίγονται οι φάκελοι των «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ». 

Θ επιτροπι κρίνει τθν τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ διακιρυξθσ από 

κάκε ςυμμετζχοντα. Ακολουκεί το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν των 
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διαγωνιηομζνων που κρίκθκαν από τθν επιτροπι, ότι πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ.  

Μετά ταφτα θ επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα 

ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν εκμίςκωςθ και παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των 

κυλικείων ςτον πλειοδότθ, ι μθ, ι τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό 

αυτό δθμοςιοποιείται ςφμφωνα με τον νόμο. 

5.4 Θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ επαφίεται ςτθν απόλυτθ 

κρίςθ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου. 

Στθν περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι πλειοδότεσ προςφζρουν το ίδιο 

αντάλλαγμα, το Θζατρο αποφαςίηει αιτιολογθμζνα τθν κατακφρωςθ ςτον 

πλειοδότθ που ςυγκεντρϊνει τα περιςςότερα ουςιαςτικά προςόντα.  

Τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Εκνικοφ Θεάτρου, το οποίο όμωσ δεν δεςμεφεται μόνο από τισ τιμζσ των 

προςφορϊν αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, τα επαγγελματικά προςόντα του ςυμμετζχοντοσ  και το 

μζγεκοσ ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτάσ  του ςτον αντίςτοιχο χϊρο, δφναται δε, 

φςτερα από ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του να προτιμιςει άλλον από τον 

πλειοδοτιςαντα, ςε περίπτωςθ που κα κρίνει αυτό ςκόπιμο για το ςυμφζρον του 

Θεάτρου και τθν καλι λειτουργία τθσ ςυμβάςεωσ, εκτιμϊντασ το ςφνολο των 

ςτοιχείων τθσ προςφοράσ. Επίςθσ, δφναται το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ 

Θεάτρου να κρίνει το αποτζλεςμα αςφμφορο και να επαναλάβει το διαγωνιςμό με 

ίδιουσ ι νζουσ όρουσ, χωρίσ από όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ να προκφπτει δικαίωμα ι 

κάποια αξίωςθ των διαγωνιηομζνων κατά αυτοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, το Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου 

δφναται να τον επαναλάβει, με δθμοςίευςθ και γνωςτοποίθςθ νζασ επαναλθπτικισ 

διακιρυξθσ προ 10 τουλάχιςτον θμερϊν, ι να προβεί ςε εκμίςκωςθ και 

παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, χωρίσ διαγωνιςμό με τουσ ίδιουσ ι νζουσ όρουσ 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του. 

Θ απόφαςθ του Δ.Σ. περί κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ 

ανακοινϊνεται ςτον πλειοδότθ εγγράφωσ. Με τθν κοινοποίθςθ αυτι προςκαλείται 

να υπογράψει εντόσ πζντε (5) θμερϊν τθ ςχετικι ςφμβαςθ αφοφ κατακζςει τθν 

εγγυθτικι επιςτολι όπωσ προςδιορίηεται ςτον όρο  8 τθσ παροφςασ.  
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Εάν περάςει άπρακτοσ θ παραπάνω προκεςμία των πζντε (5) θμερϊν το Δ.Σ. τον 

κθρφςςει ζκπτωτο και καλεί τον επόμενο πλειοδότθ. Συγχρόνωσ εκπίπτει θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του πλειοδότθ ςτον διαγωνιςμό υπζρ του Εκνικοφ Θεάτρου, το οποίο 

διατθρεί κάκε επιφφλαξθ για οποιαδιποτε ηθμία που προζρχεται από τθν 

παραπάνω υπαναχϊρθςθ του πλειοδότθ αναδόχου.  

Θ απόφαςθ με τθν οποία κθρφςςεται ζκπτωτοσ ο ανάδοχοσ, κοινοποιείται ςϋαυτόν 

με απόδειξθ παραλαβισ.  

Το Εκνικό Θζατρο δικαιοφται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να μθν αποδεχκεί το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εάν το κρίνει αςφμφορο, ι να ακυρϊςει το 

διαγωνιςμό ι να τον αναβάλει, θ να τον επαναλάβει με τροποποίθςθ ι μθ των 

όρων τθσ διακιρυξθσ ι  να τον ματαιϊςει και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ για τθν επιλογι του αναδόχου, ι να κατακυρϊςει ι μθ το 

αποτζλεςμα, χωρίσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ να αποκτά κανζνα δικαίωμα 

οποιοςδιποτε των ςυμμετεχόντων. 

 

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ του 

διαγωνιηόμενου ςε αυτόν ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, υποβάλλονται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικά προσ αυτζσ. Οι εν λόγω 

ενςτάςεισ, υποβάλλονται μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό εγγράφωσ 

κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθ λιξθ 

τθσ διενζργειάσ του, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 715/1979.  

 

7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

7.1. Ο πλειοδότθσ μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ του Φορζα πρζπει να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ και να κατακζςει εγγφθςθ ποςοφ τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων (3.500) 

ευρϊ για τθν καλι και ακριβι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

7.2. Αν ο «πλειοδότθσ» δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν 

κατακζςει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ: α) 

καταπίπτει αυτοδίκαια υπζρ του Εκνικοφ Θεάτρου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό, β) κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υποχρεοφται ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του 
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Εκνικοφ Θεάτρου, γ) καλείται ο υποψιφιοσ με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν 

προςζλκει τότε καλείται ο επόμενοσ κ.ο.κ.  

7.3. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ παραμζνει ςτακερι κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ, δεν ςυμψθφίηεται με οποιαδιποτε οφειλι και 

κα επιςτραφεί άτοκα μετά τθ λιξθ τθσ κατά τα άνω παραχϊρθςθσ, με τθν 

προχπόκεςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Σε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ παράβαςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του αναδόχου, θ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα καταπίπτει υπζρ του Εκνικοφ Θεάτρου, λόγω ποινικισ 

ριτρασ. 

8. ΔΙΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΑΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ  

Θ χρονικι διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ και παραχϊρθςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ των 

κυλικείων ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ, όπωσ ειδικότερα αναφζρεται ςτον όρο 1 τθσ 

Ρροκιρυξθσ, με δυνατότθτα μζχρι και ιςόχρονθσ παράταςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ, 

με απόφαςθ του Αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του Φορζα οργάνου.   

 

9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ  ΜΘΝΙΑΙΟΥ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  

9.1. Θ εγκατάςταςθ του αναδόχου κα γίνει με πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ 

του εξοπλιςμοφ των κυλικείων που ανικουν ςτο Εκνικό Θζατρο. Ο ανάδοχοσ κα 

είναι κατά τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ υπεφκυνοσ για τθ ςυντιρθςθ και 

επιςκευι βλαβϊν και φκορϊν, του Εκνικοφ Θεάτρου απαλλαςςομζνου πάςθσ 

ευκφνθσ εκ τθσ αιτίασ αυτισ. Κάκε βελτίωςθ των χϊρων των κυλικείων κα 

παραμείνει προσ όφελοσ του Εκνικοφ Θεάτρου, χωρίσ ο ανάδοχοσ να δικαιοφται 

αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι. Ο κατάλογοσ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ςε κάκε 

κυλικείο παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Αϋ.  

9.2 Το ςυμφωνθμζνο μίςκωμα κα καταβάλλεται από τον ανάδοχο εντόσ του 

πρϊτου πενκθμζρου κάκε μινα με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Εκνικοφ 

Θεάτρου. Το Εκνικό Θζατρο διατθρεί το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ ςε μθνιαία 

βάςθ των πωλιςεων του αναδόχου.  
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10. ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

10.1. Θ ςφμβαςθ κα υπογραφεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και τα παραρτιματα αυτισ, τα οποία αποτελοφν ενιαίο ςφνολο με τθν παροφςα 

διακιρυξθ και τθν προςφορά του ςυμμετζχοντοσ. Θ προκείμενθ εκμίςκωςθ και 

παραχϊρθςθ εκμετάλλευςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79, του ΡΔ 

34/1995 όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα και των διατάξεων του 

Αςτικοφ Κϊδικα. 

10.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

προκειμζνου να του χορθγθκοφν οι αναγκαίεσ άδειεσ λειτουργίασ και κάκε άλλθ 

άδεια που αφορά τθν εν γζνει λειτουργία των κυλικείων. Συγκεκριμζνα, μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει από το Εκνικό 

Θζατρο όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν υποβολι από μζρουσ του των 

απαιτοφμενων αιτιςεων για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ των κυλικείων. Το 

Εκνικό Θζατρο υποχρεοφται το ςυντομότερο δυνατόν και πάντωσ εντόσ ευλόγου 

χρόνου να χορθγιςει ςτον ανάδοχο όλα τα ςτοιχεία που αιτοφνται. Στθ ςυνζχεια, 

εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθ χοριγθςθ των ανωτζρω από το Εκνικό Θζατρο, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτον Διμο Ακθναίων τθν απαιτοφμενθ αίτθςθ 

ςυνοδευόμενθ με όλα τα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ των αδειϊν λειτουργίασ 

των κυλικείων. Αμζςωσ μόλισ υποβάλει τθν εν λόγω αίτθςθ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να τθν κοινοποιιςει ςτο Εκνικό Θζατρο .  

10.3. Ο ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ, ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων 

αδειϊν και ενζχεται αποηθμιωτικά ζναντι του Εκνικοφ Θεάτρου εξ αυτισ τθσ αιτίασ. 

Σ‘ αυτι τθν περίπτωςθ και εφόςον παρζλκει εφλογο χρονικό διάςτθμα, ο 

προςδιοριςμόσ του οποίου επαφίεται τθν απόλυτθ κρίςθ του Δ.Σ. του Εκνικοφ 

Θεάτρου, χωρίσ ο ανάδοχοσ  να προςκομίςει ςτο Εκνικό Θζατρο τθν απαραίτθτθ 

άδεια λειτουργίασ των κυλικείων, τότε επζρχονται οι εξισ ςυνζπειεσ:  

α) καταπίπτει αυτοδίκαια υπζρ του Εκνικοφ Θεάτρου θ εγγφθςθ καλι εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, β) κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υποχρεοφται ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του 

Εκνικοφ Θεάτρου, γ) καλείται ο υποψιφιοσ με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Μοναδικι περίπτωςθ κατά τθν 

οποία δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ για τθ μθ ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ των 

κυλικείων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, ορίηεται θ περίπτωςθ κατά τθν οποία 
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δεν χορθγείται θ άδεια λειτουργίασ για λόγουσ που ανάγονται ςτθν καταλλθλότθτα 

του ακινιτου. Σϋ αυτιν τθν περίπτωςθ, το Εκνικό Θζατρο επιςτρζφει ςτον ανάδοχο 

τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, απαλλαςςομζνου τοφτου 

οποιαςδιποτε ευκφνθσ απζναντι ςτον ανάδοχο, ενϊ ρθτά ορίηεται ότι το Εκνικό 

Θζατρο δεν ενζχεται αποηθμιωτικά ζναντι του αναδόχου εξ αυτισ τθσ αιτίασ. 

10.4. Θ εν λόγω παραχϊρθςθ εκμετάλλευςθσ κα αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου του 

2022 για τα πζντε κυλικεία των κτθρίων «Τςίλλερ» και «ΕΞ». κυλικεία. Τθν θμζρα 

ζναρξθσ τθσ εκμετάλλευςθσ κα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ 

του εξοπλιςμοφ των κυλικείων.  

10.5. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για δυο (2) ςυνεχόμενουσ μινεσ 

να καταβάλει το ςυμφωνθμζνο μθνιαίο μίςκωμα, κακϊσ και ςε περίπτωςθ 

παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, οι οποίοι κεωροφνται 

όλοι ουςιϊδεισ, επζρχονται οι εξισ ςυνζπειεσ: 

10.5.1 Κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ υπζρ του Εκνικοφ Θεάτρου, θ οποία κακίςταται 

αμζςωσ και αυτοδίκαια απαιτθτι, λόγω ποινικισ ριτρασ που ςυνομολογείται με το 

παρόν.  

10.5.2 Λφςθ τθσ ςυμβάςεωσ και προ του ςυνομολογθκζντοσ χρόνου και τθ βίαιθ 

αποβολι του αναδόχου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του ΑΚ και του ΚΡολΔ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει, όλα τα μιςκϊματα μζχρι το 

Εκνικό Θζατρο να προβεί ςε νζα παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ. 

10.5.3 Τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να καταβάλλει ςτο Εκνικό Θζατρο τόκουσ 

υπερθμερίασ επί των μθνιαίων μιςκωμάτων, τα οποία δεν καταβλικθκαν 

εμπρόκεςμα από τθσ θμερομθνίασ κακυςτεριςεωσ μζχρι τθσ εξοφλιςεϊσ τουσ.  

10.5.4 Κάκε άλλθ εκ του νόμου ςυνζπεια. 

10.6. Θ τυχόν τροποποίθςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ παραχϊρθςθσ τθσ 

εκμετάλλευςθσ, γίνεται αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ, με απόφαςθ του Δ.Σ. του 

Εκνικοφ Θεάτρου, αποκλειομζνου οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου και 

αυτοφ του όρκου. Θ μθ τυχόν ζγκαιρθ ενάςκθςθ από το Εκνικό Θζατρο 

οποιουδιποτε δικαιϊματόσ του εφάπαξ ι κατ’ επανάλθψθ, δεν κα ςθμαίνει 

παραίτθςθ από το δικαίωμά του αυτό. 
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10.7. Διαφορζσ που τυχόν προκφψουν μεταξφ του Εκνικοφ Θεάτρου και του 

αναδόχου από τθν ερμθνεία και εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ υπάγονται αποκλειςτικϊσ 

ςτθ δικαιοδοςία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.  

10.8. Σε περίπτωςθ που κρικεί ςκόπιμθ από το Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου, κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, θ μεταφορά κάποιου κυλικείου ςε άλλο χϊρο, ο ανάδοχοσ 

δφναται να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του ςτο νζο χϊρο μζχρι τθ λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Το Εκνικό Θζατρο υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον ανάδοχο ςχετικϊσ 2 

μινεσ πριν τθ μεταφορά, προςδιορίηοντασ επακριβϊσ το χϊρο ςτον οποίο 

μεταφζρεται το κυλικείο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντιςει ςτο Εκνικό 

Θζατρο για το εάν κα ςυνεχίςει ι όχι τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου εντόσ 5 

θμερϊν από τθ ςχετικι ενθμζρωςθ του από το Εκνικό Θζατρο. Εάν αρνθκεί, θ 

ςφμβαςθ λφεται για το ςυγκεκριμζνο κυλικείο τθν θμζρα που ορίςτθκε ωσ θμζρα 

μεταφοράσ, χωρίσ να μεταβάλλεται το ςυμφωνθκζν μίςκωμα, το οποίο είναι ενιαίο 

και αδιαίρετο. Αν ςυναινζςει ςτθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, υποχρεοφται να 

προςκομίςει άδεια λειτουργίασ για το νζο χϊρο και όταν του χορθγθκεί να 

μετακινθκεί. 

 

11. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

11.1. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να εφαρμόςει και να διατθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ωσ και μόνιμθ διαδικαςία ανάλυςθσ κινδφνων και κρίςιμων ςθμείων 

ελζγχου (HACCP) και οδθγοφσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Για το λόγο αυτό υποχρεοφται να προςκοµίςει κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ αντίγραφα Ριςτοποιθτικϊν Συςτιµατοσ 

∆ιαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ISO) και Υγιεινισ και Αςφάλειασ Τροφίµων (HACCP), και 

εφόςον δεν τα διακζτει ο ίδιοσ, υποχρεοφται να προςκομίςει πιςτοποιθτικά των 

προμθκευτϊν του.  

11.2. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει τον λοιπό κινθτό εξοπλιςμό για τθν 

εκμετάλλευςθ τθσ λειτουργίασ των κυλικείων, ιτοι ςερβίτςια, ςκεφθ κλπ. Θ τυχόν 

εγκατάςταςθ νζου εξοπλιςμοφ τελεί υπό τθν ζγκριςθ και επίβλεψθ του αρμοδίου 

τεχνικοφ τμιματοσ του Εκνικοφ Θεάτρου. 

 11.3. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του ςυμφωνθμζνου μθνιαίου 

ανταλλάγματοσ, για οποιοδιποτε λόγο από τθν κατακφρωςθ τθσ εκμίςκωςθσ και 
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εκμετάλλευςθσ και αφ’ εξισ, με εξαίρεςθ τα διαλαμβανόμενα ςτον όρο 11.19., 

ακόμα και λόγω βλαβϊν και ηθμιϊν του μιςκίου, πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 

αποδεδειγμζνων, εξ’ οιουδιποτε λόγου, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων ανωτζρασ 

βίασ και βανδαλιςμϊν. Ακόμθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε καταβολι του 

ςυμφωνθμζνου μθνιαίου ανταλλάγματοσ, ακόμθ και αν δεν κάνει χριςθ των 

κυλικείων ι κάποιου εξ αυτϊν, από λόγουσ που αφοροφν το πρόςωπό του.  

11.4. Τα κυλικεία κα παραδοκοφν ςτο Εκνικό Θζατρο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία 

είναι ςιμερα και το Εκνικό Θζατρο δεν ζχει καμία υποχρζωςθ επιςκευισ ηθμιϊν, 

φκορϊν ι βλαβϊν των εγκαταςτάςεων και του εν γζνει εξοπλιςμοφ τουσ. Επίςθσ το 

Εκνικό Θζατρο δεν υποχρεοφται να προβεί ςε επιςκευζσ ι ςυντθριςεισ του 

εξοπλιςμοφ και του χϊρου των κυλικείων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ 

ακόμθ κι αν είναι αναγκαίεσ, εκτόσ από φκορζσ και βλάβεσ που βαρφνουν, 

ςφμφωνα με τθ νομολογία των δικαςτθρίων, τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου.  

11.5. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε βλάβθ ι φκορά των κυλικείων πζρα 

από τθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ τουσ, και οφείλει να παραδϊςει κατά τθ λιξθ ι 

οποιαδιποτε λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εκμετάλλευςθσ ςτο Εκνικό Θζατρο τουσ χϊρουσ 

και τισ εγκαταςτάςεισ των κυλικείων ςε καλι κατάςταςθ, όπωσ κα τουσ παραλάβει, 

υποχρεοφμενοσ διαφορετικά ςε αποηθμίωςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται με 

ζκκεςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Εκνικοφ Θεάτρου.  

11.6. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να ενεργιςει οποιαδιποτε προςκικθ, 

τροποποίθςθ, μεταρρφκμιςθ ι επιςκευι ςτουσ χϊρουσ των κυλικείων, όπωσ επίςθσ 

και να τοποκετιςει διαφθμιςτικζσ επιγραφζσ, φωτεινζσ ι όχι, χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Εκνικοφ Θεάτρου. Κάκε τροποποίθςθ, μεταρρφκμιςθ ι επιςκευι, θ 

οποία κα γίνει είτε με τθ ςυναίνεςθ του Εκνικοφ Θεάτρου είτε χωρίσ αυτι, κα 

παραμείνει προσ όφελόσ του, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ζχει δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, 

μθ δικαιουμζνου να αφαιρζςει αυτι, οποιαδιποτε και αν είναι, πολυτελισ, 

επωφελισ, αναγκαία ι καλλωπιςτικι. Κάκε ενδεχόμενθ παρζμβαςθ ςτα κτιριακά 

και τθσ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ των κυλικείων κα γίνεται κατόπιν 

ζγγραφθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και υπό τθν επίβλεψι τθσ. Το 

Εκνικό Θζατρο, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπιρξε θ ςυναίνεςι του, κα 

αξιϊςει τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ με δαπάνεσ 

του αναδόχου.  
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11.7. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ λειτουργία παραςκευαςτθρίου εντόσ των 

κυλικείων και θ παραςκευι φαγθτϊν εντόσ αυτϊν. Επιτρζπεται το ςερβίριςμα μόνο 

κρφων πιάτων ι θ κζρμανςθ ζτοιμων παραςκευαςμζνων φαγθτϊν ςε φοφρνο 

μικροκυμάτων. Επίςθσ απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ τοποκζτθςθ ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτουσ χϊρουσ των κυλικείων εφφλεκτων υλικϊν ι 

αντικειμζνων τα οποία είναι δυνατόν να τα βλάψουν ι να τα ρυπάνουν.  

11.8. Ο ανάδοχοσ  είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει καλι εκμετάλλευςθ των 

εγκαταςτάςεων των κυλικείων και να αντικακιςτά αμζςωσ τα εξαιτίασ τθσ χριςθσ, 

που κα κάνει, φκαρμζνα εξαρτιματα (θλεκτρικά, κρουνοί, υδραυλικά, κφρεσ, 

παράκυρα κλπ.), αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για φκορζσ ι βλάβεσ, τισ οποίεσ 

κα προξενιςει και τισ οποίεσ υποχρεοφται να επανορκϊςει με δαπάνεσ του εντόσ 

δζκα θμερϊν από τθσ εμφανίςεϊσ τουσ, χωρίσ να ζχει δικαίωμα ι αξίωςθ κατά του 

Εκνικοφ Θεάτρου για τθν πλθρωμι ι τθν απόδοςθ ςε αυτόν, των ποςϊν που 

πλιρωςε. 

11.9. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί τα κυλικεία χωρίσ να 

διαταράςςει τθν θςυχία, τθν υγεία, τθν εργαςία, τθν αςφάλεια και τα χρθςτά ικθ 

των κεατϊν-κοινοφ και των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ του Εκνικοφ Θεάτρου 

(Διοικθτικό, Τεχνικό και Καλλιτεχνικό Ρροςωπικό και ςυνεργάτεσ).  

11.10. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ ςυντθριςεωσ και λειτουργίασ όλων εν 

γζνει των εγκαταςτάςεων των κυλικείων (υδραυλικϊν, θλεκτρικϊν κ.ά.).  

Αντίκετα δεν τον βαρφνουν οι δαπάνεσ καταναλϊςεωσ φδατοσ (ΕΥΔΑΡ),, 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ (ΔΕΘ), φυςικοφ αερίου κλπ., κακϊσ και τα ςυνειςπραττόμενα 

με τουσ εν λόγω λογαριαςμοφσ,  τζλθ και φόροι (υπζρ του Δθμοςίου και του 

Διμου), κακϊσ και οι δαπάνεσ εκείνεσ, οι οποίεσ λόγω τθσ φφςεϊσ τουσ ι εκιμικά 

βαρφνουν τον ιδιοκτιτθ.  

11.11. Απαγορεφεται θ φανερι ι ςιωπθρι, ολικι ι μερικι παραχϊρθςθ τθσ 

εκμίςκωςθσ και εκμετάλλευςθσ των κυλικείων ςε τρίτο. Θ τυχόν παραμονι ςτουσ 

χϊρουσ των κυλικείων άλλου προςϊπου που ζλκει δικαιϊματα από τον ανάδοχο, 

μετά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν κεωρείται ςε καμιά 

περίπτωςθ παράταςθ ι ςιωπθρι ανανζωςθ αυτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ςτο Εκνικό Θζατρο, λόγω αποηθμίωςθσ 

χριςθσ, για κάκε μινα παραμονισ του ςτθν εκμετάλλευςθ των κυλικείων, ποςό ίςο 
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με το ςυμφωνθκζν μθνιαίο αντάλλαγμα Επίςθσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποςοφ 

ίςου με το 1/5 (ζνα πζμπτο) του ςυμφωνθμζνου μθνιαίου ανταλλάγματοσ για κάκε 

θμζρα από τθν λιξθ ι τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν παράδοςθ των κυλικείων, 

λόγω ποινικισ ριτρασ, υποχρεοφμενοσ επίςθσ να αποκαταςτιςει και κάκε άλλθ 

ηθμιά που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ των κυλικείων, ελευκζρων και ςε άριςτθ 

κατάςταςθ, μπορεί να επιφζρει ςτο Εκνικό Θζατρο.  

11.12. Θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου, θ αλλαγι χριςθσ, θ μεταβολι τθσ νομικισ μορφισ 

και θ μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ πριν τθν 

υλοποίθςι τουσ ςτο Θζατρο και παρζχουν το δικαίωμα ςτο Θζατρο να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ.  

11.13. Εάν ο ανάδοχοσ δεν αποχωριςει από τθν εκμίςκωςθ και εκμετάλλευςθ των 

κυλικείων κατά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθ ςυνζχιςθ τθσ 

καταβολισ του ςυμφωνθμζνου μθνιαίου ανταλλάγματοσ. Επίςθσ υποχρεοφται να 

καταβάλλει ςτο Εκνικό Θζατρο λόγω ποινικισ ριτρασ, ποςό ίςο με το 1/5 (ζνα 

πζμπτο) του καταβαλλομζνου κατά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ του 

ςυμφωνθμζνου μθνιαίου ανταλλάγματοσ, για κάκε μζρα κακυςτεριςεωσ από τθ 

λιξθ ι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν παράδοςθ των κυλικείων, υποχρεοφμενοσ 

επίςθσ να αποκαταςτιςει και κάκε άλλθ ηθμιά που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ των 

κυλικείων, ελευκζρων και ςε άριςτθ κατάςταςθ, μπορεί να επιφζρει ςτο Εκνικό 

Θζατρο.  

11.14. Ο ανάδοχοσ για τθν περίπτωςθ απουςίασ του από τθν Ακινα και εφόςον δεν 

κάνει γνωςτι ςτο Εκνικό Θζατρο εγγράφωσ τθ νζα του διεφκυνςθ, κα ορίςει ςτθ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, πλθρεξοφςιο και αντίκλθτό του, για κάκε κοινοποίθςθ θ 

οποία αφορά τθ ςφμβαςθ αυτι. 

11.15. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να προβαίνει ςτθν οργάνωςθ διαφόρων 

εκδθλϊςεων εντόσ των χϊρων των κυλικείων, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ζγκριςθ του Εκνικοφ Θεάτρου. 

11.16. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ, 

αςτυνομικζσ, διοικθτικζσ, πυροςβεςτικζσ, εργατικισ νομοκεςίασ, κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κλπ, κακϊσ και διατάξεισ περί καταβολισ των νόμιμων αποδοχϊν, 

τιρθςθσ του νομίμου ωραρίου εργαςίασ, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ του 

προςωπικοφ του και γενικά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
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11.17. Ο ζλεγχοσ των όρων και προχποκζςεων των ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία των κυλικείων και των υγειονομικϊν, αγορανομικϊν, αςτυνομικϊν 

και άλλων διατάξεων, πραγματοποιείται από εντεταλμζνουσ αρμοδίουσ του 

Εκνικοφ Θεάτρου. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τουσ όρουσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ-ςφμβαςθ και τισ αποφάςεισ του Δ.Σ. του Εκνικοφ 

Θεάτρου, οι εντεταλμζνοι αρμόδιοι, κατ’ αρχάσ κα προβοφν ςε ζγγραφεσ ςυςτάςεισ 

και υποδείξεισ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μετά τθν πάροδο εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, και πάντωσ όχι μεγαλφτερου των 15 θμερϊν, μθ ςυμμόρφωςθ του 

αναδόχου ςτισ παραπάνω ςυςτάςεισ και υποδείξεισ, επιβάλλεται πρόςτιμο 300€ 

ζπειτα από ειςιγθςθ των εντεταλμζνων αρμοδίων. Εάν παρά ταφτα ο ανάδοχοσ 

εξακολουκεί να μθν ςυμμορφϊνεται, οι εντεταλμζνοι αρμόδιοι παραπζμπουν με 

ειςιγθςι τουσ το κζμα ςτο Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου, για να επιβλθκοφν οι 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ.  

11.18. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδιποτε αιτία τθ 

λειτουργία των κυλικείων.  

11.19. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει μείωςθ του ςυμφωνθμζνου 

ανταλλάγματοσ, ι αποηθμίωςθ για οποιοδιποτε λόγο, εκτόσ εάν: 

α) δθμοςιευκεί ςχετικι διάταξθ Νόμου περί μείωςθσ μιςκωμάτων, τα οποία  

αφοροφν τθν εκμίςκωςθ κυλικείων εντόσ χϊρων κεαμάτων,  

β) αποφαςιςκεί  από το Δ.Σ. του Θεάτρου θ μακροχρόνια διακοπι λειτουργίασ 

κάποιου κτθρίου, για ςυγκεκριμζνο λόγο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, το 

ςυμφωνθμζνο μθνιαίο μίςκωμα μειϊνεται κατά 50% επί του ςυμφωνθκζντοσ 

ανταλλάγματοσ. θτά ορίηεται ότι ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να διεκδικιςει ουδεμία 

κετικι ι αποκετικι ηθμία ςε μια τζτοια περίπτωςθ. 

Σε περίπτωςθ αυτόβουλθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του κυλικείου από τον 

ανάδοχο, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου.  

11.20. Μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ λιξθσ για οποιονδιποτε 

λόγο, ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να απομακρφνει τον κινθτό εξοπλιςμό και τα ςκεφθ 

που αγόραςε με δικζσ του δαπάνεσ, να εκκενϊςει τουσ χϊρουσ των κυλικείων και 

να αποκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ τυχόν ηθμιζσ που προκάλεςε ςτο χϊρο και 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκνικοφ Θεάτρου. Σε περίπτωςθ όμωσ μθ πλιρουσ 

εξοφλιςεωσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου προσ το Εκνικό Θζατρο, αυτό 
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δικαιοφται να παρακρατιςει τον κινθτό εξοπλιςμό, τα ςκεφθ, τισ ςυςκευζσ και τισ 

εγκαταςτάςεισ και καταςκευζσ του αναδόχου, αςκϊντασ δικαίωμα νομίμου 

ενεχφρου επ’ αυτϊν με γραπτι διλωςι του, που κα γνωςτοποιθκεί ςτον 

ανάδοχο.  

11.21. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ χωρίσ δικαίωμα αποηθμίωςθσ από το 

Εκνικό Θζατρο, με απόφαςθ του Δ.Σ. αυτοφ, μετά από πρόταςθ των εντεταλμζνων 

αρμοδίων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των κυλικείων, αμζςωσ μόλισ 

διαπιςτωκεί ότι παραβαίνει κατ’ επανάλθψθ όρο τθσ ςφμβαςθσ. Μεταξφ των όρων 

περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι ςτθν καλι λειτουργία των Κυλικείων, ςτθν 

ποιότθτα και τθν ποςότθτα των πωλουμζνων ειδϊν, τθ διάρκεια λειτουργίασ των 

Κυλικείων και τθν τιρθςθ άμεπτθσ κακαριότθτασ. Ο ανάδοχοσ, εφόςον κθρυχκεί 

ζκπτωτοσ, υποχρεοφται να αποχωριςει από το μίςκιο εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ, άλλωσ αποβάλλεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΑΚ  και του ΚΡολΔ,, χωρίσ να δικαιοφται 

αποηθμίωςθσ.  

11.22. Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςλάβει για τθν καλι λειτουργία των κυλικείων το 

απαιτοφμενο ειδικευμζνο προςωπικό, για το οποίο κα είναι ο μόνοσ και 

αποκλειςτικά υπόχρεοσ, όςον αφορά όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από 

τθν εργαςιακι αυτι ςχζςθ (μιςκοδοςία, καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ). Ο 

ίδιοσ και το προςωπικό του πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με τα προβλεπόμενα 

βιβλιάρια υγείασ. Εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ των κυλικείων ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιδείξει τα πρωτότυπα βιβλιάρια υγείασ του 

προςωπικοφ που κα εργάηονται ςτα κυλικεία, κεωρθμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

11.23. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων υγιεινισ και 

αςφάλειασ, όπωσ κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ ςχετικζσ άδειεσ 

λειτουργίασ των κυλικείων και είναι αγορανομικϊσ υπεφκυνοσ ζναντι των αρμόδιων 

Αρχϊν.  

11.24. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν υποδειγματικι 

κακαριότθτα των χϊρων και για τθ διατιρθςθ ειδικϊν και καλαίςκθτων δοχείων 

απορριμμάτων. Επίςθσ ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν επιμζλεια για τον κακαριςμό 

των χϊρων των κυλικείων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υαλοπινάκων και των 

πατωμάτων και τθν αποκομιδι των απορριμμάτων από αυτοφσ. 
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11.25. Τα διατικζμενα είδθ των κυλικείων πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν πιςτι εφαρμογι των όρων τθσ ςφμβαςθσ και όλων των 

αγορανομικϊν διατάξεων, ιδία αυτϊν που αφοροφν ςτα προσ διάκεςθ προϊόντα 

που απευκφνονται ςε παιδιά. Σε κάκε περίπτωςθ τθν αποκλειςτικι ευκφνθ, αςτικι 

και ποινικι για τυχόν βλάβθ τθσ υγείασ των προςϊπων που ζκαναν χριςθ 

ακατάλλθλων, νοκευμζνων ι αλλοιωμζνων προϊόντων του αναδόχου, φζρει ο 

ανάδοχοσ. Το Εκνικό Θζατρο κα ζχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του αναδόχου, 

ςωρευομζνθσ και αγωγισ αποηθμιϊςεωσ, ςε περίπτωςθ αςκιςεωσ κατ’ αυτοφ 

αγωγισ τρίτου, με το ανωτζρω περιεχόμενο και εκ τθσ ανωτζρω αιτίασ. 

11.26. Το Εκνικό Θζατρο δικαιοφται να απαγορεφςει τθν πϊλθςθ, ι ζκκεςθ προσ 

πϊλθςθ, οιουδιποτε είδουσ από τα ωσ άνω κυλικεία, το οποίο αποδεδειγμζνα κατά 

τθν κρίςθ του, αποδεικνφεται ακατάλλθλο.  

11.27. Για τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ των κυλικείων και προκειμζνου να 

εγκαταςτακεί νζοσ εξοπλιςμόσ ςτουσ χϊρουσ από τον ανάδοχο, κα δοκεί ςτο Εκνικό 

Θζατρο, με ευκφνθ του αναδόχου, βεβαίωςθ από θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ για τθν 

αςφαλι λειτουργία τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με το νζο 

κανονιςμό εςωτερικϊν θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

11.28. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διαφθμίηει άμεςα ι ζμμεςα υπθρεςίεσ ι 

αγακά (του ιδίου ι τρίτων), που δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ι εν γζνει εντόσ των χϊρων των 

κυλικείων. 

11.29. Το Εκνικό Θζατρο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει να εγκρίνει το προςωπικό που 

απαςχολεί ο ανάδοχοσ, ι να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ κάποιου, για ςπουδαίο 

λόγο, ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

11.30. Ο ανάδοχοσ αποδζχεται και αναγνωρίηει, ότι από τθ ςφμβαςθ εκμίςκωςθσ 

και παραχϊρθςθσ δεν γεννάται κανζνα δικαίωμα οφτε αξίωςθ αυτοφ ζναντι του 

Εκνικοφ Θεάτρου, προκειμζνου να αναλαμβάνει αυτόσ υπθρεςίεσ catering, επ’ 

ευκαιρία εκδθλϊςεων που διοργανϊνει το Εκνικό Θζατρο (π.χ. παραχωριςεισ 

χϊρων του κεάτρου, δεξιϊςεισ, gala κλπ). 
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12. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Α) Το Εκνικό Θζατρο δεν ευκφνεται ζναντι του αναδόχου για τθν πραγματικι 

κατάςταςθ που βρίςκονται τα κυλικεία,  τθσ οποίασ οφείλει να λάβει γνϊςθ προ τθσ 

κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ και δεν υποχρεοφται εκ του λόγου τοφτου, ςε επιςτροφι 

ι μείωςθ του ανταλλάγματοσ, οφτε ςτθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Β) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τα κυλικεία ςε καλι κατάςταςθ 

υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ δεν δφναται όμωσ να επιφζρει 

αλλοιϊςεισ ςτα κυλικεία χωρίσ τθν άδεια του Εκνικοφ Θεάτρου, οφτε να ενεργιςει 

επί τοφτων μεταρρυκμίςεισ ι να χρθςιμοποιιςει τοφτα για ςκοπό διάφορο του 

ςυμφωνθκζντοσ, υποχρεοφμενοσ όπωσ άμεςα ειδοποιεί εγγράφωσ το Εκνικό 

Θζατρο για κάκε παράνομθ ενζργεια τρίτου επί του ακινιτου.  

Γ) Το Εκνικό Θζατρο, µζςω των εντεταλµζνων οργάνων του, διατθρεί το δικαίωµα 

να διενεργεί ζλεγχο ςχετικά µε τθν κατάςταςθ του μθχανικοφ και άλλου εξοπλιςµοφ 

των κυλικείων, τουσ όρουσ λειτουργίασ τουσ, τθν καλαίςκθτθ και κακαρι τουσ 

εμφάνιςθ, τθν τιρθςθ των ςχετικϊν όπωσ παραπάνω διατάξεων, τθν εξακρίβωςθ 

τθσ ποιότθτασ, κακαριότθτασ και ςυντιρθςθσ των προσ πϊλθςθ ειδϊν και εν γζνει 

τθν επακριβι εκτζλεςθ όλων των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει µε τθ ςφμβαςθ 

αυτι ο ανάδοχοσ.  

Δ) Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ από μζρουσ του Εκνικοφ Θεάτρου άςκθςθ των δικαιωμάτων 

του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ αυτι δεν πρζπει να κεωρθκεί ι ερμθνευκεί 

ωσ ςιωπθρι παραίτθςθ ι ςυναίνεςθ του, αλλά δικαιοφται να αςκιςει οποτεδιποτε 

τα δικαιϊματα του.  

Ε) Οποιοδιποτε κζμα δεν προβλζπεται ι δεν ρυκμίηεται επαρκϊσ ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, ρυκμίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 

715/79, του ΑΚ και του ΚΡολΔ. 

 ΣΤ)  Πλοι οι όροι τθσ διακιρυξθσ κα ιςχφουν και για τθ ςχετικι ςφμβαςθ 

εκμετάλλευςθσ, ζςτω και αν δεν περιλθφκοφν ρθτά ςε αυτιν.  

Η) Τυχόν απαγόρευςθ λειτουργίασ των κυλικείων για οποιονδιποτε λόγο και 

κατόπιν ενεργείασ οποιουδιποτε ι απόφαςθσ Δθμοςίασ Αρχισ, δεν δθμιουργεί 

υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του Εκνικοφ Θεάτρου και θ ςφμβαςθ 

εκμετάλλευςθσ κα λφεται αηθμίωσ για το Εκνικό Θζατρο. 
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Θ) Το κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι ιςχυρότερο από κάκε άλλο κείμενο ςχετικό με 

το διαγωνιςμό, εκτόσ από προφανι ςφάλματα ι παραδρομζσ.  

Θ) Το Εκνικό Θζατρο ζχει δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ πριν τθ λιξθ 

ιςχφοσ τθσ, μετά από προειδοποίθςθ τριϊν μθνϊν. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΤΘΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΟΥ 

Το αντάλλαγμα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ 

 

 

ΡΟΣΦΕΠΜΕΝΟ ΜΘΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ     για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ         

 

 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ:                                                          Ευρϊ: …………………………/ΜΘΝΑ            

         πλζον ΦΡΑ 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………………………… 

πλζον ΦΡΑ 

 

 

 

Θμερομθνία :…………………………………………………………. 

Ο Ρροςφζρων (πλήρη ςτοιχεία, όπωσ αναφέρονται ςτο φάκελο τησ προςφοράσ) 

 

 

 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

 

Ονομασία Σράπεζας ................................................  

Κατάστημα  ...........................................  

(Δ/νση οδός - αριθμός ΣΚ ) Ημερομηνία έκδοσης…………. 
 
                                             ΕΤΡΩ: #1.500# 

Προς 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» 
Οδός Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 
ΑΥΜ: 090025586 
 

 
 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ ..........................    ΕΤΡΩ #1.500# 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής   ανέκκλητα   και   ανεπιφύλακτα,   παραιτούμενοι   του   δικαιώματος   της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΤΡΩ   ΦΙΛΙΩΝ ΠΕΝΣΑΚΟΙΩΝ, (1.500€) 

υπέρ της      εταιρείας 

 ........................................................................................... ……………………………………… Δ/νση 

 ...............................................................................................       δια   τη   συμμετοχή      της   εις  το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της 21-06-2022 για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των 

κυλικείων του Εθνικού Θεάτρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ: …………............... και 

ΑΔΑ:……………………………………Διακήρυξή σας.· 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

- ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Τπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

-   Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………..(δηλαδή 1 μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που κατά την προκήρυξη είναι 2 μήνες,  από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού) 
 
( ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 
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