
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟ ΤΕΘΑ  

(Στρ/δο Θαλού & Πιττακού) 

Διακήρυξη υπ’αρίθμ. 01/2013  

 

1.  Ανακοινώνεται ότι την 25
η
 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, θα διενεργηθεί 

δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός δια ανοικτών προσφορών μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού 

δια προφορικών  στον χώρο του 4
ου

 ορόφου του κτιρίου επί της οδού Θαλού και Πιττακού 10 στην 

Πλάκα – Αθήνα για την ανάδειξη Αναδόχου του κυλικείου επιφάνειας 21 τμ με δυνατότητα χρήσεως 

αίθριου χώρου 59 τμ του Μεγάρου ΤΕΘΑ που ευρίσκεται στο ίδιο κτίριο, με κριτήρια κατακύρωσης:  

         α.   Την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύπτει από το 

προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα (ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 100,00 ευρώ) και ποσοστό ετήσιας 

αναπροσαρμογής το 50% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε 

διαμορφούμενου μισθώματος. 

         β.    Τις τιμές των προσφερομένων ειδών κυλικείου   

         γ.    Την ποικιλία των προσφερομένων ειδών. 

 

 2.   Κατά την διαδικασία της επιλογής θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

α.   Ιθαγένεια (Ελληνική) ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους 

που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. 

β.  Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

γ.   Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

δ. Καταλληλότητα αποδεικνυόμενη από τουλάχιστον διετή  εμπειρία στον τομέα εκμετάλλευσης 

κυλικείου.   

  

 3.   Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη (Π.Δ. 715/79) και ΥΑ Φ.9/2007 

παρατεινόμενη, εάν πρόκειται για εμπορική μίσθωση, μετά την πάροδο της πενταετίας κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του Π.Δ 34/1995 “Περί εμπορικών μισθώσεων”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου. 

 

 4.    Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ανά δίμηνο την 30
η
 έκαστου δεύτερου μήνα. 

 

 5.   Ο ανάδοχος (τελευταίος πλειοδότης) επιβαρύνεται δια των εξόδων δημοσιεύσεων της 

διακηρύξεως, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και τελών συμβάσεως. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.   Εις την προσφορά θα αναγράφεται « Ότι ο προσφέρων έλαβε γνώσιν των όρων της διακηρύξεως 

του οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως»  και  « Ότι επισκέφθηκε τον χώρο (μίσθιο) 

και το βρήκε τέλειας της αρεσκείας του και σύμφωνο προς τον σκοπό για τον οποίο επιθυμεί να 

μισθώσει τούτο» .  

 

7. Ο εκτελών φορέας τον διαγωνισμό έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν τούτο 

καταστεί αναγκαίο η ιδιόχρησης του χώρου του κυλικείου. 

 

Πληροφορίες καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στα τηλέφωνα 210. 6552722 κ 210. 3210475 

 

 

                                             

                     

                                                                                                         ΜΕΓΑΡΟ ΤΕΘΑ 

                                                                                   (Στρδο « Θαλού & Πιττακού) 

                                                                                                        Στρατοπεδάρχης 

                                            


