ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 07-08/12/2017

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., λόγω ακύρωσης του ̟ρώτου υ̟οψηφίου και έλλειψης ενδιαφέροντος α̟ό
τους δύο ε̟ιλαχόντες, ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων
στο Σταθµό Μετρό «Σύνταγµα», για το ̟αρακάτω χρονικό διάστηµα, θα διεξαχθεί
κλήρωση την Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 το ̟ρωί στα γραφεία της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στην οδό Αθηνάς, αριθµός 67 στην Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Αθηνά.
Το χρονικό διάστηµα για το ο̟οίο θα διεξαχθεί η κλήρωση είναι:
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
07-08/12/2017 Πέµ̟τη - Παρασκευή

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
• Για κάθε εταιρία - φορέα ̟ου λαµβάνει µέρος στη διαδικασία, θα ̟ρέ̟ει να
̟αρίσταται στην κλήρωση ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ός της, ο ο̟οίος θα εκ̟ροσω̟εί µία (1)
και µόνο εταιρία. Σε ̟ερί̟τωση µη ̟αρουσίας του νόµιµου εκ̟ρόσω̟ου, θα ̟ρέ̟ει να
̟αρευρίσκεται εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος, ο ο̟οίος θα φέρει βεβαίωση
εξουσιοδότησης ε̟ικυρωµένη α̟ό ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα.
• ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην κλήρωση οι εταιρίες οι ο̟οίες έχουν
α̟οκλειστεί και έχουν λάβει σχετική ε̟ιστολή, λόγω µη τήρησης του Κανονισµού
Λειτουργίας του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων.
• Για να συµµετέχουν στην κλήρωση οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να α̟οστείλουν
το αίτηµά τους και να καταθέσουν το ̟οσό των χιλίων ευρώ (1.000€) ως εγγύηση έως
και µια ηµέρα ̟ριν την ηµεροµηνία της κλήρωσης, το ο̟οίο θα συµψηφιστεί µε το
συνολικό τίµηµα.
• Η υ̟οβολή αιτηµάτων θα γίνεται στο mail : commercial@stasy.gr. ή στο fax
214.414.1392, έως την ̟ροηγούµενη ηµέρα της κλήρωσης, ήτοι έως την Πέµ̟τη
16/11/2017.
• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν κατατεθεί το ως άνω ̟οσό της εγγύησης και το αίτηµα, ό̟ως
ορίζεται ̟αρα̟άνω, ο ενδιαφερόµενος δεν µ̟ορεί να λάβει µέρος σε αυτή.
• Κατό̟ιν της κλήρωσης, το ̟οσό των χιλίων ευρώ (1.000€) θα ε̟ιστρέφεται στους µη
κληρωθέντες και στους ε̟ιλαχόντες.
• Η ώρα ̟ροσέλευσης για την κλήρωση είναι α̟ό τις 09:45 έως τις 10:00 ακριβώς. Στις
10:01 η διαδικασία της κλήρωσης θα ξεκινήσει και η ηµεροµηνία θα διατεθεί.
• Για τo ̟ιο ̟άνω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα θα αναδειχθεί ένας κληρωθείς και
δύο ε̟ιλαχόντες.
• Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο ως εξής:
Η ηµεροµηνία θα διατεθεί χωρίς τον ̟εριορισµό συµµετεχόντων. Η ηµεροµηνία
αφορά εκδήλωση είτε κερδοσκο̟ικού είτε µη κερδοσκο̟ικού σκο̟ού.
• Αν δεν υ̟άρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον στην ̟αρα̟άνω κλήρωση η διαθέσιµη

ηµεροµηνία αναρτάται στο διαδίκτυο και θα γίνονται α̟οδεκτά έγγραφα αιτήµατα
για αυτήν, µε σειρά ̟ροτεραιότητας στη λήψη του κάθε αιτήµατος.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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Η Τιµολογιακή Πολιτική (α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)
είναι αναρτηµένη στη «∆ιαύγεια».
Μέσα σε 10 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της κλήρωσης, οι εταιρείες ̟ου
κληρώθηκαν υ̟οχρεούνται να α̟οστείλει όλα τα νοµιµο̟οιητικά τους έγγραφα.
Ο ̟ελάτης ̟ου έχει καταβάλει το ̟οσό των χιλίων ευρώ (1.000€) ως εγγύηση και
έχει ̟ροσκοµίσει τα α̟αραίτητα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα καλείται να ̟ροσέλθει
για την κατάθεση της ̟ροκαταβολής, η ο̟οία ανέρχεται στο 25% του συνολικού
τιµήµατος µείον το ̟οσό των χιλίων ευρώ (1.000€), στις 20 Νοεµβρίου 2017.
Η εξόφληση του υ̟ολοί̟ου του τιµήµατος για το Χώρο θα ̟ρέ̟ει να
̟ραγµατο̟οιείται τοις α̟ολύτου µετρητοίς και µε µία κατάθεση, ̟έντε (5)
ηµερολογιακές ηµέρες ̟ριν την έναρξη της εκδήλωσης (η ηµ/νια θα ορίζεται και
στο ιδιωτικό συµφωνητικό).
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να α̟οστείλουν µε φαξ (214-41.41.392) το α̟οδεικτικό
κατάθεσης
στον
τρα̟εζικό
λογαριασµό
της
εταιρίας,
(Αρ. Λογ/σµου : ALPHA BANK : GR 36 01401100110002320004892) .
Σε όσες εταιρίες δεν καταβάλλουν εντός του ορισµένου χρονικού διαστήµατος το
σύνολο της ̟ροκαταβολής και τα α̟αραίτητα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα,
α̟ορρί̟τεται αυτόµατα η υ̟οψηφιότητά τους και η ηµεροµηνία διατίθεται στον
̟ρώτο ε̟ιλαχόντα, ο ο̟οίος εντός 2 ηµερών καλείται να ̟ροσέλθει για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας µε τους ίδιους όρους.
Η υ̟ογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης του Χώρου θα γίνεται στα
γραφεία της ΣΤΑΣΥ σε ηµεροµηνία ̟ου θα έχει οριστεί στην ε̟ιστολή µίσθωσης
του Χώρου.
Σε ̟ερι̟τώσεις ακυρώσεων εξ υ̟αιτιότητας του «̟ελάτη», τα ̟αρα̟άνω ̟οσά θα
̟αραµένουν στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και δε θα ε̟ιστρέφονται στον «̟ελάτη», ενώ η
ηµεροµηνία θα διατίθεται στον ̟ρώτο ε̟ιλαχόντα, µε την υ̟οχρέωση της
κατάθεσης της ̟ροκαταβολής και της εξόφλησης.
Για ακύρωση κράτησης εξ υ̟αιτιότητας του µισθωτή, σε ο̟οιαδή̟οτε φάση της
διαδικασίας ̟ριν τη µίσθωση, θα ε̟ιβάλλεται ̟οινή τρίµηνου α̟οκλεισµού.
Συµµετέχοντες ̟ου δεν ακολουθούν τον Κανονισµό Λειτουργίας του Χώρου
Πολλα̟λών Χρήσεων, δε θα συµµετέχουν για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών
σε ε̟όµενες κληρώσεις.
Οι οργανισµοί ̟ου δικαιούνται το Μη Κερδοσκο̟ικό Τίµηµα θα ̟ρέ̟ει:
1.Nα ̟ροσκοµίσουν εντός δέκα ηµερών α̟ό την ηµέρα της κλήρωσης τον κωδικό
αριθµό του Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα µη Κερδοσκο̟ικού
Χαρακτήρα, είτε τον κωδικό αριθµό του Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών µη
Κυβερνητικών Οργανώσεων είτε το καταστατικό τους α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει ο
µη κερδοσκο̟ικός χαρακτήρας τους .
2.Να ̟ροσκοµίσουν ε̟ίσης Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου του νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ρωτότυ̟η έκδοση και όχι φωτοαντίγραφο ή τηλεοµοιοτυ̟ία
Οι εταιρίες Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού ̟ου σχεδιάζουν να ̟ραγµατο̟οιήσουν
εµ̟ορική έκθεση, θα ̟ρέ̟ει :

•

1.Να ̟ροσκοµίσουν εντός δέκα ηµερών α̟ό την κλήρωση, τα σχετικά
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (καταστατικό σύστασης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών,
ή βεβαίωση οικείου Ε̟ιµελητηρίου).
2.Να ̟ροσκοµίσουν ε̟ίσης Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου του νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ρωτότυ̟η έκδοση και όχι φωτοαντίγραφο ή τηλεοµοιοτυ̟ία.
Σε ̟ερί̟τωση κλαδικών εκθέσεων, ο οργανωτής (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος), θα ̟ρέ̟ει
να ̟ροσκοµίσει το καταστατικό σύστασης της εταιρίας του, το ο̟οίο έχει ήδη
κατατεθεί στην εφορία, καθώς ε̟ίσης και υ̟εύθυνη δήλωση ό̟ου θα αναφέρει ̟ως
δεν ̟ρόκειται να υ̟ενοικιάσει το Χώρο σε ̟ολλα̟λούς εκθέτες µε σκο̟ό την
̟ώληση.
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Ο Κανονισµός Λειτουργίας για την ̟αραχώρηση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων
είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην Ενότητα Εµ̟ορική
Εκµετάλλευση (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ --> ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΜΕΤΡΟ).
Θα τηρείται το ωράριο ̟ου ορίζει ο Εµ̟ορικός Σύλλογος Αθηνών.
Προσφορές και εκ̟τώσεις δεν ε̟ιτρέ̟εται να ̟ραγµατο̟οιούνται αν δεν έχουν
ανακοινωθεί α̟ό τον Εµ̟ορικό Σύλλογο.
Οι ταµειακές µηχανές είναι υ̟οχρεωτικές, καθώς και η α̟όδοση ̟αραστατικών
λιανικής ̟ώλησης.
Α̟αγορεύεται η ̟ώληση στο Χώρο ̟ροϊόντων χύµα, µη συσκευασµένων ̟ου δεν
έχουν υ̟οβληθεί σε υγειονοµικό έλεγχο.
Εντός του χώρου α̟αγορεύεται το κά̟νισµα
Α̟αγορεύονται ρητώς οι µεταφορές α̟ό και ̟ρος το Χώρο σε ώρες λειτουργίας του
Μετρό. Οι µεταφορές ε̟ιτρέ̟ονται µόνο τις ώρες µη λειτουργίας του σταθµού και
κατό̟ιν ειδικής άδειας.
Α̟αγορεύεται στο Χώρο η ̟ώληση ̟ροϊόντων ̟αραεµ̟ορίου, α̟οµιµήσεων
ε̟ώνυµων ̟ροϊόντων.
Όλοι οι εργαζόµενοι στο χώρο ̟ρέ̟ει να φέρουν µαζί τους κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης τα αντίστοιχα έγγραφα (βιβλιάρια, βεβαιώσεις κλ̟), τα ο̟οία θα
ε̟ιδεικνύουν σε ο̟οιονδή̟οτε έλεγχο ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τις αρµόδιες αρχές.
Για κάθε αγορανοµική ή διοικητική ̟αράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
ευθύνεται ο µισθωτής αλλά και ο ̟εραιτέρω εκθέτης ή ο διενεργών ̟ωλήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ε̟ικοινωνήσουν µε τη
∆ιεύθυνση Εµ̟ορικής Πολιτικής και Εταιρικής Ε̟ικοινωνίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στα
τηλέφωνα 214.414.1206 και 214.414.1114 ή να στείλουν φαξ στο 214.414.1392.

