
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ   ΤΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» 

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 05/07-21/07/2022 

 
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος στην αρχική κλήρωση της 
28/06/2022, θα δεχθεί αιτήµατα για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων στο 
Σταθµό Μετρό «Σύνταγµα», για εκδηλώσεις Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού και για εκδηλώσεις 
Μη Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού (µε ή χωρίς σκο̟ό την ̟ώληση) για τα κάτωθι χρονικά  
διαστήµατα .  

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022  
05-07/07/2022 Τρίτη - Πέμπτη  

08-09/07/2022 & 11/7/22 Παρασκευή- Σάββατο & Δευτέρα    

13-17/07/2022 Τετάρτη- Κυριακή  

18-21/07/2022 Δευτέρα- Πέμπτη 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Για εκδηλώσεις Μη Κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα καθώς και για εκδηλώσεις 
χωρίς ̟ωλήσεις είναι δυνατόν να διατεθούν και οι εξής Κυριακές : 10&24/7/2022. 

Λαµβάνοντας υ̟όψη τις µέχρι σήµερα α̟οφάσεις του υγειονοµικού ̟ρωτοκόλλου, ο 
Χώρος Πολλα̟λών Χρήσεων στο σταθµό Σύνταγµα δύναται να λειτουργήσει το 
χρονικό διάστηµα 05/07/2022-21/07/2022 σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην εκάστοτε 
ισχύουσα ΚΥΑ, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Η υ̟οβολή αιτηµάτων θα γίνεται στο mail : commercial@stasy.gr. Α̟ό Παρασκευή 
01/07/2022 και ώρα 15:00 

 ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής, οι εταιρίες οι ο̟οίες έχουν α̟οκλειστεί και έχουν 
λάβει σχετική ε̟ιστολή, λόγω µη τήρησης του Κανονισµού Λειτουργίας του Χώρου 
Πολλα̟λών Χρήσεων. 

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ενδιαφερόµενοι για τα ̟ιο ̟άνω χρονικά διαστήµατα είναι 
̟ερισσότεροι α̟ό έναν θα τηρηθεί σειρά ̟ροτεραιότητας στη λήψη του αιτήµατος. 
Σε ̟ερί̟τωση α̟όλυτης χρονικής ταύτισης, θα γίνεται κλήρωση µεταξύ εκείνων ̟ου 
συνέ̟εσαν χρονικά. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 Η Τιµολογιακή Πολιτική, η ο̟οία ακολουθείται την συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο 
είναι βάσει της α̟όφασης 4501/20-06-2022 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΣΤΑΣΥ. 

 Κατά τα διαστήµατα µίσθωσης της αίθουσας στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση  
εφαρµόζεται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο µίσθωσης του ΧΠΧ στο Σύνταγµα 
µείωση 40% για το χρονικό διάστηµα 05-15/07/2022 και 50% για το χρονικό 



διάστηµα 16-21/072022 σε όλα τα τιµήµατα ̟ου ισχύουν βάσει της 2119/17-3-16 

α̟όφασης (για κερδοσκο̟ικούς και µη κερδοσκο̟ικούς ̟ελάτες µε ή χωρίς 
̟ωλήσεις).      

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται µε την έγγραφη α̟οδοχή του αιτήµατος α̟ό τη 
ΣΤΑ.ΣΥ. να καταθέσουν το ̟οσό των 500€ για την ηµεροµηνία την ο̟οία έχουν 
αιτηθεί και έχει γίνει η αντίστοιχη α̟οδοχή α̟ό τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε καθώς και να 
̟ροσκοµίσουν ΟΛΑ τα νοµιµο̟οιητικά τους έγγραφα, ό̟ως αυτά αναφέρονται 
στη συνέχεια.  

  Ε̟ίσης ο «̟ελάτης» ̟ου θα µισθώσει χρονικό διάστηµα µε βάση την ̟αρούσα 
διάθεση ηµεροµηνιών, θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών 
̟ριν την Εκδήλωση -Έκθεση ̟οσό Προκαταβολής 25% του συνολικού τιµήµατος 
(συµψηφιστικά µε τα 500€). Εάν το χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο των 10 
ηµερών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί εξόφληση του συνόλου, 3 ηµερολογιακές ηµέρες ̟ριν 
την Εκδήλωση-Έκθεση 

 Η εξόφληση του υ̟ολοί̟ου του τιµήµατος για το Χώρο θα ̟ρέ̟ει να 
̟ραγµατο̟οιείται τοις α̟ολύτου µετρητοίς τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες ̟ριν την 
έναρξη της εκδήλωσης (η ηµ/νια θα ορίζεται και στο ιδιωτικό συµφωνητικό). 

 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να α̟οστείλουν µε mail (commercial@stasy.gr) το 
α̟οδεικτικό κατάθεσης στον τρα̟εζικό λογαριασµό της εταιρίας,  
(Αρ. Λογ/σµου : ALPHA BANK : GR 36 01401100110002320004892) .  

 Σε ̟ερι̟τώσεις ακυρώσεων  εξ υ̟αιτιότητας του «̟ελάτη», το ̟οσό της εγγύησης 
των   500€, θα ̟αραµένει στη ΣΤΑΣΥ και δεν θα ε̟ιστρέφεται στον «̟ελάτη» . 

 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 τον κωδικό αριθµό του Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα 
µη Κερδοσκο̟ικού Χαρακτήρα ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, είτε τον 
κωδικό αριθµό του Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το 
καταστατικό σύστασης 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 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 εκθέσεων- εκδηλώσεων ΧΩΡΙΣ ̟ωλήσεις, ο οργανωτής (νόµιµος 
εκ̟ρόσω̟ος), θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει το καταστατικό σύστασης της εταιρίας του 
ή βεβαίωση έναρξης εργασιών, ή βεβαίωση οικείου Ε̟ιµελητηρίου, καθώς ε̟ίσης 
και υ̟εύθυνη δήλωση ό̟ου θα αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης δεν 
θα γίνονται ̟ωλήσεις.  

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 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 ή µη συσκευασµένων.  

 Α̟αγορεύεται το ψήσιµο κάθε είδους εντός του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων. 

 Α̟αγορεύεται στο Χώρο η ̟ώληση ̟ροϊόντων ̟αραεµ̟ορίου, α̟οµιµήσεων 
ε̟ώνυµων ̟ροϊόντων. 

 Εντός του χώρου α̟αγορεύεται αυστηρά 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.    

 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 Εκµετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ Μονο̟ρόσω̟η Α.Ε. στα τηλέφωνα 
214.414.1206 και 214 414 1204 και στο mail commercial@stasy.gr 

 


