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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 
 

Περιγραφή του αντικειμένου: 

Το αντικείμενο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρονικών αυτόματων πωλητών στους 

χώρους  του Δημοτικού Γυμναστηρίου και Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Παγκρήτιο 

Στάδιο, 

1. Σαλόνι υποδοχής γυμναστηρίου (Θύρα 9 – Επίπεδο 0)  

σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. 

Πιο συγκριμένα ζητείται η τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στους εξής 
εσωτερικούς χώρους και αριθμό: 

 

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

 
2. Στο κεντρικό χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Θύρα 10 – Επίπεδο 0)  
i. Ένα αυτόματο πωλητή νερού, αναψυκτικών και ισοτονικών  μικρών σνακ 

 
3. Στο κεντρικό χώρο ή στον διάδρομο αποδυτηρίων του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου (Θύρα 12/13 – Επίπεδο 0) 
i. Ένα αυτόματο πωλητή νερού, αναψυκτικών και ισοτονικών  μικρών σνακ 

 

Αν η δημοπρασία για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών δεν φέρει αποτέλεσμα, 

θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους συμμετοχής σε αυτήν και με τις ίδιες σχετικές με 

αυτήν υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη,  στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται  τα ακόλουθα άρθρα 1 -12. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1. - Όροι συμμετοχής  

Για να γίνει δεκτός από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών της Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α, 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη δημοπρασία πρέπει απαραιτήτως:   

(α)  Να προσκομίσει Δημοτική και φορολογική ενημερότητα .  

 



Dimitrios K. Tsirakos,  2010    Σελίδα, 3/11 

(β) Να καταθέσει ως εγγύηση στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών, 

γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων  για παρακατάθεση σ  αυτόν από αυτόν που επιθυμεί να 

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

διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας,  ή Οργανισμού  κοινής ωφέλειας, 

που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες,  ποσού  ίσου  προς  1.000,00 ευρώ.  
 

Τα προ σωπικά στο ιχεία πο υ  θα  αναγράφο νται  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  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ. ΟΤΑ 

(Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ)  μέχρι την οριστική  κατακύρωση σ’ αυτόν του   αποτελέσματος  της 

δημοπρασίας  και την υπογραφή από αυτόν και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, του σχετικού συμφωνητικού,  οπότε η 

εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη , για την καλή εκτέλεση  και 

πιστή τήρηση  των όρων του συμφωνητικού.  

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 Δήμο 

Ηρακλείου οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία,  

ii. Φορολογική Ενημερότητα  στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δημόσιο 

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 συμφωνητικό και θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή 

εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης.  

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,  για διάφορους λόγους,  υποχρεούται  να αντικαθιστά την 

εγγυητική αυτή κάθε  ένα  (1) χρόνο  με άλλη   και πο σο ύ ίσο υ με το αρχικό. 

Ημερομηνία έναρξης, θεωρείται η ημερομηνία  υπογραφής του συμφωνητικού, στο 

οποίο αναφέρονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 - Δημοσίευση της προκήρυξης  

Η παρούσα διακήρυξη δημοπρασίας και συγγραφή των όρων συμμετοχής σε αυτήν και 

των σχετικών με αυτήν υποχρεώσεων θα δημοσιευτεί στο τύπο.  

 

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

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, ποσοστού επί των πωλήσεων  ορίζεται σε  

15% επί των ακαθάριστων εσόδων. Σε περίπτωση που το όριο της πρώτης 

πλειοδοσίας δεν επετεύχθη αυτό τροποποιείται στην δεύτερη πλειοδοσία (νέα συνεδρία) 

σε 14%. 
 

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν μετά την δεύτερη περίπτωση προσφέροντες εκτός 

του  ενός τότε το κατώτερο διαπραγματεύσιμο ποσοστό ορίζεται το 18%. 
 

Ως χώρος πλειοδοσίας ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκρητίου Σταδίου 

Θύρα 1, επίπεδο 0, με ημερομηνία πλειοδοσίας την Παρασκευή  11 Μαΐου 2010, 

ενοποιών της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και ώρα 

13.00.   
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν την αρχική τους προσφορά σε κλειστό 

φάκελο με την ένδειξη «Τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών», στο πρωτόκολλο  της 

Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ,  μέχρι την Πέμπτη  09 Μαΐου  2010 στο Παγκρήτιο  Στάδιο  Θύρα 

1, επίπεδο 0 και ώρα μέχρι 14.00.   

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

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 

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

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που θα γίνει με αποδεικτικό 

παραλαβής, της αποφάσεως του Διοικητικού 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 πο υ 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. - Διάρκεια της σύμβασης -Αριθμός μηχανημάτων.  
 

Το συμφωνητικό θα αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής του 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 Διοικητικού Συμβουλίου της.  Με τη 

λήξη  του παραπάνω συμφωνητικού, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο 

φιλοξενίας των μηχανημάτων στην κατάσταση που τον παρέλαβε.    

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,  

δύναται μετά από δικαιολογημένη ενέργεια να ζητήσει την αύξηση του αριθμού των 

αυτόματων πωλητών και την τοποθέτηση τους σε διαφορετικά σημεία της 

εγκατάστασης. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  7.   -  Τόπος και χρόνος  είσπραξης ποσοστού.  

Τα έσοδα από τα ποσοστά πωλήσεων θα καταβάλλονται κατά την ημέρα ελέγχου και 

συλλογής των χρημάτων από κάθε αυτόματο πωλητή.  

Η καταμέτρηση των χρημάτων θα γίνεται με  παρουσία εκπροσώπου της 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.  Σε 

περίπτωση  καθυστέρησης της καταβολής των εσόδων  θα καταβάλλονται και οι 

νόμιμες προσαυξήσεις.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8. - Μείωση του ποσοστού 

Μείωση  του ποσοστού 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  των αυτόματων πωλητών.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 . - Χρήση χώρου τοποθέτησης αυτόματων πωλητών  

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί  τους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων 

πωλητών, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε 

καταπάτηση και γενικά  να διατηρεί τον χώρο   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. 

  

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 του  αυτόματου πωλητή  αλλά και στο γύρω χώρο που 

θα χρησιμοποιεί.   
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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.  
 

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 και θα παραμείνουν σε 

ό φελο ς το υ μισθίου μετά τη λήξη του συμφωνητικού,  χωρίς ο μισθωτής να έχει 

δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. 

 

Ο μισθωτής  υποχρεούται να εξασφαλίσει όλα τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες όπου απαιτούνται  για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών 

στον χώρο.   

 

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) Οι ημέρες και οι ώρες επίσκεψης ορίζονται με κοινή συμφωνία των 

συμβαλλομένων και σε 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 

βρίσκονται οι αυτόματοι πωλητές.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 - Έκπτωση του μισθωτή  

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

έξωσής του, επιφέρει την υπέρ  της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας 

της εγγυήσεως και την αποβολή του από τον χώρο  χωρίς δικαστική παρέμβαση.   
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Α Ρ Θ Ρ Ο  12. - Λήξη συμφωνητικού  

Κατά τη λήξη του συμφωνητικού,  ο μισθωτής  είναι υποχρεωμένος  να αποδώσει τον 

χώρο τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό 

πρωτόκολλο που θα συντάξει η  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.   

Ο μισθωτής οφείλει , πριν αποδώσει τον χώρο τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών 

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 Δ/νση Τεχνικών Έργων της Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.   

Η Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α θα παραλάβει  τον εν λόγω χώρο  μετά από την αποκατάσταση 

αυτών των βλαβών και φθορών. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  13 - Διάφορες υποχρεώσεις του μισθωτή.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοσίευσης  της δημοπρασίας στον τύπο,  η κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος (μετρήσιμη με μετρητές),  νερού καθώς  και κάθε άλλος δημόσιος  

ή δημοτικός φόρος, τα τέλη 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 14 - Ειδικοί όροι. 

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

κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί. 

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

πωλητές συμπεριλαμβάνουν, νερό, ισοτονικά ποτά, 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 αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να λειτουργούν  κατά την διάρκεια λειτουργίας 

του Κολυμβητηρίου και Γυμναστηρίου όπως αυτές θα ισχύουν στο κανονισμό 

λειτουργία των δυο χώρων (ενδεικτικά 7:00 π.μ – 12:00 μ.μ)  κατά την υπογραφή 
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της σύμβασης μίσθωσης ή όπως αυτές θα τροποποιούνται από το Δ.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, 45 λεπτά 

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. 

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 Δ.Σ της 

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

 

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,   Δ. Τσάι, ενώ γίνονται 
αποδεκτά και άλλα ροφήματα. 
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Η δημιουργία του 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 ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα  ισχύ η 
συνεργασία  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 750 ml, Β. Ισοτονικά,  Γ. Αναψυκτικά με ανθρακικό 
ή χωρίς ανθρακικό, Δ. 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, Δ. μπισκότα. 

 

ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα  
  Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα  
  Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας  
 Φωτισμό 
 Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντι-

ηλεκτροπληξιακό σύστημα. 
 Να επιστρέφονται ρέστα  
 Με κερματοδέκτη  ή κάρτα προπληρωμένου τέλους 
 Με δύο κλειδιά  εκκαθάρισης ή κωδικοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης 

 
Για την  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος   
 

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΔΡΟΣΙΤΗΣ  
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Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,  
προκηρύσσει  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την  «Τοποθέτηση Αυτόματων Πωλητών» στο 
Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο του Παγκρητίου Σταδίου.   
 
 Το αντικείμενο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρονικών αυτόματων πωλητών στους χώρους  του 

Δημοτικού Γυμναστηρίου και Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, 

Ο Πρόεδρος   

σε 

δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν την αρχική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο με 

την ένδειξη «Τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών», στο πρωτόκολλο  της Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ,  

μέχρι την Πέμπτη  09 Μαΐου  2010 στο Παγκρήτιο  Στάδιο  Θύρα 1,  επίπεδο 0 και ώρα 

μέχρι 14.00.   

 

Ως χώρο ς πλειο δοσίας ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων το υ Παγκρητίο υ Σταδίο υ Θύρα 1, 

επίπεδο 0, με ημερομηνία πλειοδοσίας την Παρασκευή  11 Μαΐου 2010, ενοποιών της 

Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και ώρα 13.00.   

 

Η προκήρυξη στο σύνολό της έχει αναρτηθεί στο site  του Δήμου Ηρακλείου: heraklion.gr  και 

επίσης μπορείτε να το παραλάβετε από την υποδοχή του Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου 

Ηρακλείου (Πατέλες) και στο Παγκρήτιο Στάδιο Θύρα 1, επίπεδο 0. (ώρες εργάσιμες 

πρωινές).   

 

Πληροφορίες:  Εύα Τυλιανάκη  6977223183 
Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

 
ΓΙΑΝΝΗΣ   ΔΡΟΣΙΤΗΣ  

 
 
Να δημοσιευθεί μια φορά την 09η Ιουνίου 2010 στις εφημερίδες:  
ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  
ΤΟΛΜΗ 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 215082    ◊ FAX :  +30 2810 215080 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
--------------------------------------------------- 

Διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο 
 ΑΦΜ : 998091971– Α’ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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