
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗ 
ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

   Φιλλύρα, 17/05/2021 
         Aρ.Πρωτ.: 2988/29-04-2021 

Σαχ. Δ/νςθ : Φιλλφρα             
Σαχ. Κϊδικασ : 69 300  
Σθλ.  : 25313 52805       
Fax       : 25313-52808      
E-mail   : filyra@0924.syzefxis.gov.gr 
Πλθροφορίεσ : Γρ. Δθμάρχου 

  

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξθ πλειοδότθ για τθν 

Εγκατάςταςθ Αυτόματων Πωλθτϊν Εμφιαλωμζνου Νεροφ/Αναψυκτικϊν και Snacks για 

Κάλυψθ Αναγκϊν Δθμοτικϊν Τπαλλιλων κ Δθμοτϊν 

                                                                     ΠΡΟΚΛΗΗ 

                                                  

                                                               ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΙΘΩΗ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟ ΜΙΘΩΜΑ 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 252€ ΕΣΗΙΩ 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 21-05-2021 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΕΞΗΝΣΑ(60) ΗΜΕΡΕ 

  

 

 

 

Ζχοντασ υπόψιν 

- Σθν υπϋαρικμ.  Απόφαςθ του Δ του Διμου Αρριανϊν 

- Σθν υπϋαρικμ.431/2021 Απόφαςθ του Δθμάρχου Αρριανϊν 

- Σθν 2379/2021 ζκκεςθ εκτίμθςθσ 

- Σθν υπϋ αρίκμ. 24/2021 αρίκμ. Απόφαςθ του Δ του Διμου Αρριανϊν 

- Σο άρκρο 192 παρ.2 ΔΚΚ όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 196 του 

Ν.4555/18 κατϋεξαίρεςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου,επιτρζπεται θ 

εκμίςκωςθ χωρίσ Δθμοπραςία αν θ ετιςια πρόςοδοσ του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου 

δεν υπερβαίνει το ποςό των 2.000,00€ ευρϊ 

                                                              



 

 

                                                       ΚΑΛΟΤΜΕ 

  1. Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τισ ενϊςεισ προμθκευτϊν, τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ και τισ κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν, να ςυμμετάςχουν ςτθν 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξθ πλειοδότθ με ζγγραφεσ 

ενςφράγιςτεσ προςφορζσ που κα αναλάβει ζναντι ετθςίου μιςκϊματοσ, τθν 

εγκατάςταςθ «Αυτόματων Πωλθτϊν ροφθμάτων ςτιγμιαίασ παραςκευισ για χρονικι 

διάρκεια τριϊν (3) ετϊν, με δικαίωμα παράταςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ τιμι προςφοράσ. 

2. Η  μίςκωςθ αφορά περίπου 4 τμ για Αυτόματουσ Πωλθτζσ ροφθμάτων 

ςτιγμιαίασ παραςκευισ, κερμϊν και ψυχρϊν ποτϊν (Ροφιματα, Αναψυκτικά και 

Εμφιαλωμζνο νερό) κακϊσ και Αυτόματουσ Πωλθτζσ Snacks(π.χ. άντουϊτσ, ςοκολατοειδι 

κλπ)με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο ετιςιο μίςκωμα που κα προςφερκεί. για κάκε 

τφπο πωλθτι και με ςτακερζσ τιμζσ πϊλθςθσ των ειδϊν. 

3. Η τιμι εκκίνθςθσ ορίηεται ςτο ποςό των διακοςίων πενιντα δφο ευρϊ (252,00€) 

ετθςίωσ. το ετιςιο μίςκωμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

το κόςτοσ φδατοσ 

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν πρόςκλθςθ μποροφν 

να υποβάλλουν τουσ φακζλουσ προςφοράσ τουσ είτε ιδιοχείρωσ είτε ταχυδρομικϊσ  ςτο 

Πρωτόκολλο του Διμου Αρριανων ζωσ τθν 21θ Μαϊου του ζτουσ 2021 θμζρα Παραςκευι 

και ϊρα 13.00 μ.μ.  τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Τπθρεςία ουδεμία 

ευκφνθ φζρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα 

αποςταλοφν. 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  

μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Η λέξη «Πποζθοπά», 

β. Η επωνςμία ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, δηλαδή «ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», 

γ. Σο πεπιεσόμενο ηηρ ππόζκληζηρ δηλαδή « Εκδήλυζη Ενδιαθέπονηορ για ηην ανάδειξη 

πλειοδόηη για ηην Εγκαηάζηαζη Αςηόμαηυν Πυληηών Εμθιαλυμένος Νεπού/Ανατςκηικών και 

Snacks για Κάλςτη Αναγκών Δημοηικών Υπαλλήλυν κ Δημοηών» 

δ. Η καηαληκηική ημεπομηνία (ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ 

πποζθοπών) δηλαδή η 21
η
 Μαϊος 2021, 

ε. Σα ζηοισεία ηος ζςμμεηέσονηα (επωνςμία, δ/νζη, ΑΦΜ, ηηλ, θαξ, email), 

Ο θάκελορ θα ππέπει να θέπει ηην ένδειξη «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική 

ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία» και θα  πεπιλαμβάνει δύο ξεσυπιζηούρ ζθπαγιζμένοςρ 

θακέλοςρ με ηιρ ενδείξειρ:  
 



Α. ΥΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», (επί ποινής 

απόρριψης ) 

Ο φάκελος θα περιέχει: 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’), ςτθν οποία ο ςυμμετζχων 
δθλϊνει ότι : 

i. αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ μίςκωςθσ τουσ οποίουσ κζτει ο Διμοσ 
Αρριανϊν για τθν μίςκωςθ χϊρου για εγκατάςταςθ αυτόματων πωλθτϊν 
εμφιαλωμζνου νεροφ/αναψυκτικϊν και ςνακσ , 

ii. θ προςφορά του ιςχφει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα 

(60) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς, 
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας κ ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 
 

Β. ΥΑΚΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 

Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιζχει ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ για το 

ετιςιο μίςκωμα  ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο. 

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής & αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχούσα διόρθωση, 

να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.  

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε EURO. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 

νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.   

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον μισθωτή.  

 

5. Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο 

τρόπο ςτθν Τπθρεςία μετά τισ παραπάνω θμερομθνίεσ και ϊρεσ, κεωροφνται 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

6. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, από το αρμόδιο 

ςυλλογικό όργανο ι ατομικό πρόςωπο. 

  7. Κατά τθ διενζργεια τθσ αποςφράγιςθσ δικαιοφνται να παρίςτανται, οι 

προςφζροντεσ ι οι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με 

τθν προςφορά ςχετικό αίτθμα. 

  8. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό 



αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ οι 

προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

Τπθρεςίασ.  

 

 

 

9. Οι τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον 

εκάςτοτε μειοδότθ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

10. Ο Διμοσ Αρριανϊν μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, 

ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ 

Πρόςκλθςθσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά 

που ζχουν υποβάλλει ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/16. 

11. Η παροφςα πρόςκλθςθ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Αρριανϊν και τοιχοκολλάται και ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων. 

  12. Mε τον ανάδοχο κα υπογραφεί φμβαςθ διάρκειασ τριϊν ετϊν, 

με δυνατότθτα παράταςθσ. 

 

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

                                                                                          ΡΙΣΒΑΝ ΑΜΕΣ 


