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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Περιγραφή του αντικειµένου: 

Το αντικείµενο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρονικών αυτόµατων πωλητών στου 

χώρους  του Νέου κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου  στην περιοχή δυο Αοράκια της 

Αλικαρνασσού , για  δυο έτη. 

Πιο συγκριµένα ζητείται η τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στους εξής 

εσωτερικούς χώρους: 

 

Είσοδος Υποδοχής αθλητών Επίπεδο 0  

i. Ένα αυτόµατο πωλητή νερού, αναψυκτικών και ισοτονικών  µικρών σνακ 

ii. Ένα αυτόµατο πωλητή ροφηµάτων 

 

Είσοδος VIP και ∆ηµοσιογράφων Επίπεδο 0  

iii. Ένα αυτόµατο πωλητή νερού, αναψυκτικών και ισοτονικών  µικρών σνακ 

iv. Ένα αυτόµατο πωλητή ροφηµάτων 

 

Αν η δηµοπρασία για την τοποθέτηση των αυτόµατων πωλητών δεν φέρει 

αποτέλεσµα, θα επαναληφθεί όπως προβλέπεται και από το άρθρο 192 του Νέου 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα µε τους ίδιους όρους συµµετοχής σε αυτήν και µε 

τις ίδιες σχετικές µε αυτήν υποχρεώσεις που συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα 

διακήρυξη και συγγραφή όρων και υποχρεώσεων στην οποία συµπεριλαµβάνονται  τα 

ακόλουθα άρθρα 1 -18.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1. - Όροι συµµετοχής στη δηµοπρασία.  

Για να γίνει δεκτός από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών της Α.Α.Η Α.Ε 

Ο.Τ.Α, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη δηµοπρασία πρέπει απαραιτήτως:   

(α)  Να προσκοµίσει ∆ηµοτική και φορολογική ενηµερότητα .  

(β) Να προσκοµίσει το Ε9 . 
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(γ) Να καταθέσει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, 

γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων  για παρακατάθεση σ  αυτόν από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασµό του 

διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισµού  κοινής ωφέλειας, που 

αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς 500 ευρώ.  

Τα προσωπικά στοιχεία που  θα  αναγράφονται  στην εν λόγω εγγυητική επιστολή 

πρέπει να συµφωνούν απολύτως  µε τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη.  

Οι εγγυητικές επιστολές  που κατά τα προαναφερθέντα  θα   κατατεθούν  από 

τους πλειοδότες θα επιστραφούν σ αυτούς  εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη 

η οποία θα παραµείνει  στην  δηµοτική επιχείρηση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. ΟΤΑ (Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ)  µέχρι την οριστική  κατακύρωση σ’ αυτόν 

του   αποτελέσµατος  της δηµοπρασίας  και την υπογραφή από αυτόν και το ∆ήµο 

Ηρακλείου του σχετικού µισθωτηρίου εγγράφου οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή 

θα αντικατασταθεί µε άλλη , για την καλή εκτέλεση  και πιστή τήρηση  των όρων της 

σύµβασης. 

δ)  Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής του τελευταίου 

πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και να 

καταθέσει στην Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ 

i. δηµοτική ενηµερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ήµο 

Ηρακλείου οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία,  

ii. φορολογική ενηµερότητα  στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο ∆ηµόσιο 

οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία 

iii. να προσκοµίσει το Ε9. Επίσης θα συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 

καθώς και µετά την οριστική  κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας  το σχετικό µισθωτήριο έγγραφο και θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε τον µισθωτή για την καλή 

εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της συµβάσεως µισθώσεως 

,συµπεριλαµβανοµένου του όρου της έγκαιρης καταβολής ολοκλήρου του 

µισθώµατος   

iv. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή δηµοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής στην οποία πρέπει να 

παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο (όχι εξουσιοδότηση). 
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v. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή 

µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν ο  µισθωτής  παραµένει  στο ακίνητο για διάφορους λόγους υποχρεούται  να 

αντικαθιστά την εγγυητική αυτή κάθε  δύο (2) χρόνια µε άλλη   και ποσού ίσου µε το 

αρχικό. Ηµεροµηνία έναρξης της παραπάνω τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία  έναρξης  

µίσθωσης η οποία συµπίπτει µε υπογραφή ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο 

αναφέρονται όλες οι απαραίτητες λεπτοµέρειες. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - ∆ηµοσίευση της διακήρυξης.  

Η παρούσα διακήρυξη δηµοπρασίας και συγγραφή των όρων συµµετοχής σε 

αυτήν και των σχετικών µε αυτήν υποχρεώσεων θα δηµοσιευτεί στον  τύπο.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3. - Όριο πρώτης προσφοράς / Χώρος πλειοδοσίας.  

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ποσοστού επί των πωλήσεων  ορίζεται 

σε  32 %. Σε περίπτωση που το όριο της πρώτης πλειοδοσίας δεν επετεύχθη αυτό 

τροποποιείται στην δεύτερη πλειοδοσία (νέα συνεδρία) σε 27 %. 

Σε περίπτωση που δεν εµφανιστούν µετά την δεύτερη περίπτωση προσφέροντες 

εκτός του  ενός τότε το κατώτερο διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ορίζεται το 25%. 

 Ως χώρος πλειοδοσίας ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου 

Σταδίου Θύρα 1, επίπεδο 0, µε ηµεροµηνία πλειοδοσίας την ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2012, 

ενοποιών της επιτροπής διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να καταθέσουν την αρχική τους προσφορά σε 

κλειστό φάκελο µε την ένδειξη ¨Πλειοδοσία τοποθέτησης αυτοµάτων πωλητών¨, στο 

πρωτόκολλο της Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ, µέχρι την ∆ευτέρα 21 Μαΐου   2010, στις 12:00 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4. - Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Τα πρακτικά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 

ΟΤΑ» και των ελεγκτικών µηχανισµών που εποπτεύουν τις δηµοτικές επιχειρήσεις και 

εταιρείες.  Σε περίπτωση µη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα 

δικαίωµα αποζηµίωσης.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5. - Υπογραφή της σύµβασης 

Η  σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 

από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, 
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εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει µε αποδεικτικό 

παραλαβής, της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβούλιο της Α.Α.Η. Α.Ε Ο.Τ.Α για την 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατός της 

σ’ αυτόν, να προσέλθει στην Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α µαζί µε τον εγγυητή του, ο οποίος θα 

πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, για την υπογραφή της µισθωτικής συµβάσεως. 

Από της λήξεως  της παραπάνω προθεσµίας  η σύµβαση θεωρείται οριστικά 

καταρτισθείσα.  

Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή που θα 

έχει καταθέσει θα παραµείνει υπέρ της Α.Α.Η Α.Ε ΟΤ.Α λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα 

γίνει και αναπλειστηριασµός σε βάρος του ευθυνόµενου  και του εγγυητού του για την 

επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ του µισθώµατος που θα έχει 

επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστη-

ριασµό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6. - ∆ιάρκεια της µισθώσεως-Αριθµός µηχανηµάτων.  

Η µίσθωση θα αρχίζει την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και θα 

ισχύει δοκιµαστικά για ένα έτος ενώ µπορεί να επεκταθεί  µονοµερώς από την ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ από έξι έως δώδεκα µήνες µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Με τη 

λήξη της παραπάνω µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο 

φιλοξενίας των µηχανηµάτων στην κατάσταση που τον παρέλαβε.    

Ο εκµισθωτής δύναται µετά από δικαιολογηµένη ενέργεια να ζητήσει την αύξηση 

του αριθµού των αυτόµατων πωλητών, και την τοποθέτηση του σε διαφορετικά σηµεία 

της εγκατάστασης. 

Ο εκµισθωτής  (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) δύναται να παραχωρεί την χρήση των κυλικείων 

σε τρίτους κατά την διάρκεια των διοργανώσεων που θα λαµβάνουν χώρα στο νέο 

Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου σε όλη την διάρκεια της µίσθωσης  για την 

τοποθέτηση  των αυτόµατων πωλητών από τον µισθωτή, µε χωρίς καµία αποζηµίωση 

προς αυτόν (µισθωτή).  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7. - Τόπος και χρόνος καταβολής του µισθώµατος.  

Τα µισθώµατα από τα ποσοστά πωλήσεων θα καταβάλλονται κατά την ηµέρα ελέγχου 

κα συλλογής των χρηµάτων από κάθε αυτόµατο πωλητή.  Σε περίπτωση  καθυστέρησης 

της καταβολής του µισθώµατος  θα καταβάλλονται και οι νόµιµες προσαυξήσεις. Τον 

µισθωτή βαρύνουν ολόκληρο το χαρτόσηµο και ΟΓΑ που θα καταβάλλονται µαζί µε το 

µίσθωµα. 
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Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη κάθε  µισθωτικού έτους  να καταβάλλει το 

µηνιαίο µίσθωµα  αναπροσαρµοσµένο χωρίς την έγγραφη όχληση του εκµισθωτή κατά 

2%.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείωση του µισθώµατος  

Μείωση  του µισθώµατος δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9. - Πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα. 

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ή 

νοµικά ελαττώµατα  του ακινήτου θεωρούµενης γνωστής στον µισθωτή τόσο της 

πραγµατικής όσο και της νοµικής καταστάσεως του ακινήτου.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10.-Προστασία  του  εκµισθουµένου  ακινήτου. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί  τους παραχωρούµενους χώρους , τις 

υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και 

γενικά  να διατηρεί το µίσθιο  σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής είναι επίσης υποχρεωµένος  σε  τέτοιες περιπτώσεις  να ενηµερώσει 

σχετικώς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εγγράφως διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 .-Χρήση του  εκµισθουµένου  χώρου. 

Ο παραχωρούµενος χώρος επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί  από το µισθωτή 

σύµφωνα µε τον προορισµό του  και µόνο, δηλαδή ως χώρος τοποθέτησης αυτόµατων 

πωλητών και ο οποίος  θα  πρέπει  να µπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις  προϋποθέσεις) 

σύµφωνα µε το νόµο. Κάθε άλλη χρήση µη σύµφωνη µε αυτόν τον προορισµό του  

απαγορεύεται. Επίσης ο µισθωτής  υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονοµικούς 

κανόνες και γενικά  να τηρείται άκρα καθαριότητα µέσα στο κτίριο  αλλά και στο γύρω 

χώρο που θα χρησιµοποιείται.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12.- Συντήρηση του  εκµισθουµένου ακινήτου 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τον χώρο στην κατάσταση στην 

οποία τώρα βρίσκεται χωρίς να έχει δικαίωµα να κάµει καµία µεταβολή της 

κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκµισθωτή.  

Για κάθε αναγκαία και απαραίτητη µεταβολή της κατάστασης του µισθίου, ο 

µισθωτής πρέπει προηγουµένως να ζητήσει και να λάβει έγγραφη άδεια από την ∆/νση 
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Τεχνικών ΄Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, οι δε σχετικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν µε 

την επίβλεψη της παραπάνω ∆/νσης  η οποία  θα έχει το δικαίωµα να εµποδίσει κάθε 

επιβλαβή για το µίσθιο ή κακότεχνη εργασία. Στην περίπτωση κατά την οποία  ο 

µισθωτής κάνει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια ,αυτό συνιστά 

λόγο έξωσής του. 

Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν  θα βαρύνουν το µισθωτή κα θα παραµείνουν 

σε όφελος του µισθίου µετά τη λήξη της µίσθωσης  χωρίς ο µισθωτής να έχει δικαίωµα 

να ζητήσει αποζηµίωση. 

Ο µισθωτής  υποχρεούται να εξοπλίσει, να επιπλώσει και να προπαρασκευάσει το 

ακίνητο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηριστεί  αυτό από την αρµόδια 

Αγορανοµική Επιτροπή   ως κέντρο όχι ανώτερο της  Α΄ Κατηγορίας και να ενεργήσει 

όλη τη διαδικασία που απαιτείται νόµιµα για την κατάταξη αυτή. 

Επίσης η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  δεν ευθύνεται  έναντι του µισθωτή  για την πραγµατική 

κατάσταση που βρίσκεται  το µίσθιο και για την οποία ο µισθωτής έχει λάβει γνώση του 

ακινήτου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13. - Απαγορεύσεις.  

Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και υπεκµίσθωση ή για 

οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του  εκµισθωµένου   ακινήτου  από το 

µισθωτή σε  άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο απαγορεύεται.  Απαγορεύεται επίσης η 

πρόσληψη συνεταίρου για τη χρήση αυτού  του  ακινήτου. 

Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση του εκµισθωµένου χώρου του ακινήτου για την 

πραγµατοποίηση σε αυτό οποιουδήποτε είδους οικοδοµικών εργασιών γιατί 

διαφορετικά ευθύνεται για αποζηµίωση και όταν επαναληφθεί η παράβαση θα 

ακολουθήσει η διαδικασία της έξωσης και η λύση της σύµβασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14.- Επισκέψεις του εκµισθωτή στο µίσθιο. 

Εκπρόσωπος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται σε κατάλληλες µέρες και ώρες να 

επισκέπτεται  και να επιθεωρεί λεπτοµερώς τον παραχωρούµενο χώρο και τα 

τοποθετηµένα σε αυτόν µηχανήµατα: 

α) ανά τρίµηνο, συνοδευόµενος από  µηχανικό ή εµπειροτέχνη για να 

εξακριβώσει τυχόν φθορές ή µεταβολές του,  

β) δύο φορές τη βδοµάδα κατά το τελευταίο τετράµηνο της µίσθωσης µαζί µε 

υποψήφιους µισθωτές και 

γ) καθ’ όλη τη διάρκεια  της µίσθωσης µαζί µε υποψήφιους αγοραστές. Οι ηµέρες 

και οι ώρες επίσκεψης ορίζονται µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων και σε 
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περίπτωση άρνησης του µισθωτή θα ακολουθήσει  εξώδικο κοινοποιούµενο προ 24 

ωρών. Τέλος ο µισθωτής υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση κάθε εργασίας 

απαραίτητης για την επισκευή του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το µίσθιο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15 - Έκπτωση του µισθωτή  

 Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου αυτής της σύµβασης αποτελεί 

λόγο έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του εκµισθωτή  κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας 

της εγγυήσεως και την αποβολή του από το  εκµισθούµενο ακίνητο  χωρίς δικαστική 

παρέµβαση και  τη διενέργεια αναπλειστηριασµού  σε βάρος του ευθυνόµενου για την 

επί έλασσον διαφορά που µπορεί να προκύψει, µεταξύ του τρέχοντος µισθώµατος και 

εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασµό. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  16. - Λήξη της µίσθωσης.  

Κατά τη λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής  είναι υποχρεωµένος  να αποδώσει το 

εκµισθούµενο ακίνητο τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε 

υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η παράδοση του  εν λόγω ακινήτου  θα θεωρείται ότι έγινε µετά την 

υπογραφή του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

Ο µισθωτής οφείλει ,πριν αποδώσει το εκµισθούµενο  ακίνητο να αποκαταστήσει 

µε έξοδά του τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις 

οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ΄αυτόν για αποκατάσταση η ∆/νση Τεχνικών 

Έργων της Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.  Η Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α θα παραλάβει το εν λόγω ακίνητο 

µετά από την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών. 

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω φθορών θα θεωρείται ότι ο 

µισθωτής κατέχει  το εκµισθούµενο ακίνητο και θα υποστεί τις συνέπειες που θα 

προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε ζηµιά του εκµισθωτή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17.- Μονοµερής λύση της σύµβασης     

Η  Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως σε 

περίπτωση ιδιοχρήσεως ή πωλήσεως µε έγγραφη καταγγελία που πρέπει να επιδοθεί 

στον µισθωτή δύο τουλάχιστον µήνες πριν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 - ∆ιάφορες υποχρεώσεις του µισθωτή.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας στον τύπο, το 

χαρτόσηµο, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος (µετρήσιµη µε µετρητές) και νερού 
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καθώς  και κάθε άλλος δηµόσιος  ή δηµοτικός φόρος, τέλος, ή δικαίωµα  βαρύνουν τον 

µισθωτή. 

Σε περίπτωση κολλήµατος – λόγω τεχνικών δυσκολιών -για το παραπάνω, ο 

µισθωτής υποχρεούται  να καταβάλει µηνιαία το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση  

ηλεκτρικής ενέργειας  σε άµεση συµφωνία µε τον εκµισθωτή. Ο  εκµισθωτής  

δικαιούται να διακόψει µονοµερώς κάθε παροχή κοινής ωφέλειας που είναι στο όνοµά 

του  εάν  καθυστερεί  η πληρωµή της από το µισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Ειδικοί όροι. 

1.  Ο µισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα µέσα στο 

κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιεί για τους αυτόµατους πωλητές.. 

2.  Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται από τους αυτόµατους 

πωλητές συµπεριλαµβάνουν, νερό, ισοτονικά, αναψυκτικά, αναψυκτικά, είδη 

τυποποιηµένων snacks, ζεστός και κρύος καφές, χυµοί φρούτων.  

3. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, 

παράγωγα καπνού κ.λ.π). 

4. Οι πωλητές θα πρέπει να εργάζονται  κατά την διάρκεια λειτουργίας σταδίου 

όπως  αυτές θα ισχύουν στο κανονισµό λειτουργία των δυο χώρων (ενδεικτικά ) 

κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης ή όπως αυτές θα τροποποιούνται 

από το ∆.Σ ανάλογα των αναγκών που προκύπτουν.  

5. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση  να διαθέτει προς πώληση τα παρακάτω είδη στις 

παρακάτω αναγραφόµενες τιµές: 

Νερό 0,5 L 0,45λεπτά 

Νερό 0,75 L 0,55 λεπτά 

Νερό 1,0  L 0,75 λεπτά 

Ισοτονικά 0,5 L 1,20 λεπτά 

Αναψυκτικά ,33 L 0,80 λεπτά 

Αναψυκτικά ,75 L 1,00 λεπτά 

    

       Για  όλα τα άλλα προϊόντα ο µισθωτής υποχρεούται να καταλήξει στις τιµές 

πώλησης σε συνεργασία µε την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

6. Γα τις καθηµερινές λειτουργικές ανάγκες των αθλητικών χώρων η Α.Α.Η 

Α.Ε Ο.Τ.Α δύναται να µισθώσει τα κυλικεία της εγκατάστασης τα οποία 

θα καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν εκτός των χώρων που θα 

εγκατασταθούν οι αυτόµατοι πωλητές. 



Dimitrios K. Tsirakos,  2010    Σελίδα, 10/11 

7. Οι προς τοποθέτηση αυτόµατοι πωλητές θα πρέπει να είναι αισθητικά 

αποδεκτοί και ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο  τροφοδοσίας 

των µηχανηµάτων ο οποίος θα είναι διαθέσιµος πάντοτε σε περίπτωση 

έκτακτης τροφοδοσίας ή προβληµάτων στην λειτουργία των 

µηχανηµάτων. 

8. Ο µισθωτής υποχρεούνται να αντικαταστήσει κάποιο µηχάνηµα το οποίο 

παρουσιάζει προβλήµατα στην λειτουργία τους το αργότερο σε 48 ώρες. 

9. Στις ελεύθερες επιφάνειες των µηχανηµάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση 

διαφηµίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η τοποθέτηση διαφηµίσεων σε 

αυτούς τους χώρους των µηχανηµάτων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του 

∆.Σ της Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α µε ανταποδοτικά οφέλη προς την ίδια. 

10. Για την έναρξη τοποθέτησης των αυτόµατων πωλητών θα υπογραφεί 

συµφωνητικό µίσθωσης για δύο χρόνια µεταξύ του µισθωτή και της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 - Εντάσεις 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της 

διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση-προσφυγή για  

λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 

15  του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 15 του Π.∆/τος 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ 

Α.Ε., ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας , το 

ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των  150,00. 

Το παράβολο αποτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 

1. Αυτόµατοι πωλητές ροφηµάτων 

Οι αυτόµατοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφηµάτων θα πρέπει να έχουν 

ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, να είναι  εµφανίσιµοι µε καµπύλες και 

χωρίς διαφηµίσεις, και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήµατα:  Α. 

Ελληνικό καφέ, Β. Φραπέ,  Γ. Σοκολάτα, ∆. Τσάι, ενώ γίνονται 

αποδεκτά και άλλα ροφήµατα. 
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Η δηµιουργία το ροφήµατος θα γίνεται µε κανονικές µερίδες από υλικό 

το οποίο θα είναι διαπιστευµένο και επώνυµο για κάθε ρόφηµα ξεχωριστά. 

Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσµατος για κάθε αυτόµατο πωλητή ροφηµάτων 

είναι ευθύ του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστηµα  ισχύ ησυνερασάι 

µίσθωσης. 

 

2. Αυτόµατοι πωλητές  αναψυκτικών και νερών 

Οι αυτόµατοι πωλητές νερού - αναψυκτικών - ισοτονικών θα πρέπει να έχουν 

ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, να είναι  εµφανίσιµοι µε καµπύλες και 

χωρίς διαφηµίσεις, και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:  Α. νερό σε 

συσκεασίες των 500 ml ή 700 ml, Β. Ισοτονικά,  Γ. Αναψυκτικά µε ανθρακικό 

ή χωρίς ανθρακικό, ∆. Αναψυκτικά ενέργειας, ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα 

αναψυκτικά χωρίς αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. 

  Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείτε στην αρχική του 

συσκευασία, παγωµένο, ενώ θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών 

κυπέλλων από τον ανάδοχο. 

 

3. Αυτόµατοι πωλητές  snack 

Οι αυτόµατοι πωλητές snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-

230 V AC, να είναι  εµφανίσιµοι µε καµπύλες και χωρίς διαφηµίσεις, και να 

παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:  Α.  ενεργειακές µπάρες σοκολάτας  Β. 

ενεργειακές µπάρες δηµητριακών ή φρούτων, Γ. σοκολάτες, ∆. µπισκότα. 

 

ΑΛΛΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 Σχεδιασµός και δυνατότητα χρήσης µηχανηµάτων από Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

 Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε µηχάνηµα  

  ∆ιπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα µηχανήµατα  

  Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερµοκρασίας  

 Φωτισµό 

 Ισχυρή µόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιπληξιακό 

σύστηµα. 

 Επιστροφή ρέστων  

 Με κερµατοδέκτη  ή κάρτα προπληρωµένου τέλους 

 Με δύο κλειδιά  εκκαθάρισης ή κωδικοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης 

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 


