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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2012 

(συνεχιζόµενη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   379/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται σε 

συνεχιζόµενη, από την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 (47η/2012 συνεδρίαση - 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 70811/23-11-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

σύµφωνα µε το νόµο), συνεδρίαση, η οποία  δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της 

στάσης εργασίας των δηµοτικών υπαλλήλων, µετά από οµόφωνη αποδοχή 

του Σώµατος.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπρεδήµας Θεόδωρος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια φανερού 
πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την τοποθέτηση αυτόµατων µηχανηµάτων 

πώλησης καφέ, νερού, αναψυκτικών και άλλων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αφού ενηµερώνει ότι για τη εν λόγω δηµοπρασία 
ληφθεί σχετικές αποφάσεις από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των νοµικών προσώπων του 
∆ήµου,  ¨Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού του ∆ήµου Καλαµάτας¨ υπ΄ 
αριθµ. 64/2012 απόφαση, ¨Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ¨ υπ΄ 
αριθµ. 103/2012 απόφαση  και ¨∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Καλαµάτας¨ υπ΄ αριθµ. 134/2012 απόφαση, στη συνέχεια αναφέρεται στους χώρους 
όπου θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα αυτά όπως αυτοί καταγράφονται στο σχέδιο 
διακήρυξης δηµοπρασίας που έχει συνταχθεί σχετικά προκειµένου να διευκολυνθεί στο 
έργο της η Οικονοµική Επιτροπή.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί 
σχετικά.  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
φανερού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την τοποθέτηση αυτόµατων 
µηχανηµάτων πώλησης καφέ, νερού, αναψυκτικών και άλλων, το πλήρες 
κείµενο της οποίας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28, 
προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
τοποθέτηση αυτόµατων µηχανηµάτων πώλησης (καφέ, νερού, αναψυκτικών, 
σνακς κ.α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του Π.∆. 270/81 «Καθορισµός οργάνων και διαδικασίες όρων 
διενέργειας δηµοπρασιών» 

• Του Ν. 3463/2006 (άρθρο 93 & άρθρο 192) 

• Του Ν. 3852/2010 (άρθρο 65 & άρθρο 72, παρ. ε) 

• Tου Ν 3377/2005 

• Υγειονοµική διάταξη Α1Β/8577/83 
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Και σύµφωνα µε: 

• την Απόφαση ……………της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας  

• την Απόφαση  64 του ∆.Σ. του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αθλητισµού  

• την Απόφαση 103 του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ ∆ήµου 
Καλαµάτας  

• την Απόφαση  134 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας  

 

Άρθρο 1: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής  

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµοπρασία η τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στους 
παρακάτω χώρους: 

Α/Α Κτίρια / 
Χώρος  

∆ιεύθυνση  Αριθµ. 
Προτεινόµε-

νων 
πωλητών 

ροφηµάτων 

Αριθµ.  
προτεινόµενων  
πωλητών  
τροφίµων  
αναψυκτικών –  
νερών 

1 Γήπεδο  

Π. Μπαχράµη 

Οδός Σφακιανάκη & 
Καλλιπατείρας   

Ανατολικό Κέντρο 

1 1 

2 Γήπεδο  

Γ. Λουκαρέας  

Βόρια των 
συνεργείων  
∆ήµου Καλαµάτας  

Τέρµα Νέδοντος  

1 1 

3 Χώρος Ωδείου  

Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ   

Βιλεαρδουίνου 1, 

Καλαµάτα  

1 1 

4 ∆.Ε.Υ.Α. 
Καλαµάτας,  

Χώρος 
γραφείων 

Σπάρτης 46,  

Καλαµάτα 

1 1 

5 Συνεργεία  
∆ήµου 
Καλαµάτας  

Τέρµα Νέδοντος, 

Καλαµάτα  

1 1 

Ύστερα από απόφαση των αρµόδιων συλλογικών οργάνων, δύναται η µίσθωση 
µηχανηµάτων αυτόµατων πωλητών σε πρόσθετους χώρους που θα προταθούν 
από τα ανωτέρω συλλογικά όργανα. 

  Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας θα µισθώσει χώρο 1 τετραγωνικό µέτρο 
περίπου για κάθε µηχάνηµα, όπου ο ανάδοχος προµηθευτής θα τοποθετήσει τα 
αυτόµατα µηχανήµατα πώλησης, µε τους όρους και τις υποχρεώσεις όπως 
αναλύονται ακολούθως: 



Συνεδρίαση :  47/2012 (συνεχιζόµενη)       Πέµπτη 29 / 11 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   379/2012 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   4 

Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και αφορά κατά σειρά τους παραπάνω 
χώρους όπως αυτοί περιγράφονται και θα γίνει στην Καλαµάτα στο Κεντρικό 
∆ηµαρχείο Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, α΄ όροφος, αίθουσα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, από τα µέλη της Οικονοµικής επιτροπής, την 27η ∆εκεµβρίου 2012 
και ώρα 12.00 µεσ.,  βάσει των διατάξεων του Π.∆.270/81. 

 

Άρθρο 2 Περιγραφή µηχανηµάτων και προϊόντων 

Θα υπάρχουν δυο είδη αυτόµατων πωλητών ως εξής:  

Ο ένας αυτόµατος πωλητής θα διαθέτει ροφήµατα (καφέ, σοκολάτα κ α.)  

και  

ο δεύτερος πωλητής  νερό και snacks. 

Τα προσφερόµενα είδη αυτών θα είναι:  

α) Για το µηχάνηµα του καφέ: 

• στιγµιαίος καφές (ζεστός ,κρύος), 

• ζεστή σοκολάτα, 

• κρύα σοκολάτα, 

• espresso, 

• καφές φίλτρου, 

• cappuccino, 

• mochaccino, 

• cappuccino σοκολάτα 

µε επιλογές γλυκό-µέτριο-σκέτο µε ή χωρίς γάλα . 

Το µηχάνηµα θα πρέπει επίσης να αλέθει σπυρί καφέ και να δηµιουργεί καφέ 

espresso κλπ, µε τρόπο καφετέριας (προαιρετικά). 

Η σύσταση των ροφηµάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις: 
π.χ. -στιγµιαίος καφές (ζεστός ,κρύος): 3,5-4γρ, 

-σοκολάτα ζεστή : 40 γρ., 

-γάλα σε σκόνη: 4 γρ., 

 -ζάχαρη για την επιλογή µέτριου ή γλυκού ροφήµατος, 

-τσάι: 20 γρ 

β) Για το µηχάνηµα του νερού-αναψυκτικών και Snacks: 

• Αναψυκτικά και ισοτονικά κουτάκια των 330 ml, 

• εµφιαλωµένο νερό των 500 ml 

• χυµούς(προαιρετικά), 

προερχόµενα από εταιρείες µε νόµιµη άδεια λειτουργίας και πιστοποιηµένες για την 
καταλληλότητα των ειδών τους 
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• Σνακ (τύπου πατατάκια, κρουασάν, µπισκότα, σοκολάτες, κρύα σάντουιτς). Οι 
πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και η προσφερόµενη ποσότητα 
θα πρέπει να είναι η καθοριζόµενη από τις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις. 

 

Άρθρο 3 τοποθέτηση µηχανηµάτων 

Η τοποθέτηση και λειτουργία των αυτόµατων πωλητών γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου – επιτηδευµατία, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια και την 
λειτουργία των µηχανηµάτων του. Οι αυτόµατοι πωλητές που θα 
τοποθετηθούν θα είναι καινούργιοι ή σε πολύ καλή κατάσταση, θα συντηρούνται 
µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, καθώς και οι τυχόν βλάβες που υποστούν 
αυτοί, θα αποκαθίστανται από τον ίδιο. 

Οι χώροι στους οποίους θα τοποθετηθούν, θα γίνουν καθ΄ υπόδειξη του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα να υποδεικνύει άλλο χώρο 
τοποθέτησης των άνω µηχανηµάτων, κατά την απόλυτη κρίση του και πάντως 
εντός των άνω χώρων. 

 

Άρθρο 4 Ποιότητα µηχανηµάτων - προϊόντων 

Ο πλειοδότης δεσµεύεται να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά 
ISO9001:2000 και σύστηµα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίµων HACCP σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και 
τη µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια των τροφίµων αλλά και µε τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Επίσης, ο πλειοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση τα µηχανήµατα που θα 
τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές του αρ.48 της Υγειονοµικής 
διάταξης Α1Β/8577/83 και που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας των µηχανηµάτων. 

Σε περίπτωση που υπαιτιότητα του πλειοδότη για µη τήρηση των 
απαιτούµενων προδιαγραφών της παραπάνω υγειονοµικής διάταξης ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση αδείας των 
µηχανηµάτων αυτόµατων πωλητών, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε 
βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή αυτού. 

 

Άρθρο 5 Συντήρηση – τροφοδοσία µηχανηµάτων  

Ο πλειοδότης υποχρεούται να τροφοδοτεί κανονικά και συνεχώς τους 
αυτόµατους πωλητές µε τα απαιτούµενα υλικά, ώστε αυτοί να βρίσκονται σε 
κατάσταση συνεχούς λειτουργίας. Επίσης, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τη 
συντήρηση –παροχή ανταλλακτικών και service των µηχανηµάτων µε 
εξειδικευµένο συνεργείο, είτε κατόπιν τακτικών ελέγχων συντηρήσεως είτε 
κατόπιν ενηµέρωσης από το ∆ήµο. ∆εσµεύεται για την επιδιόρθωση κάθε 
βλάβης εντός 24 ωρών από την διαπίστωση της από το ∆ήµο και την αναφορά 
της προς τον πλειοδότη. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η βλάβη δεν µπορεί να 
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αντιµετωπιστεί επιτόπου στο δηµοτικό χώρο, αλλά είναι αναγκαία η µεταφορά 
της µηχανής στις εγκαταστάσεις του πλειοδότη, προβλέπεται η άµεση 
αντικατάσταση της ελαττωµατικής µε νέα. Οι αυτόµατοι πωλητές θα 
λειτουργούν υπό 

συνθήκες απόλυτης καθαριότητας, υποβαλλόµενοι µε τη φροντίδα του 
µισθωτή, στους προβλεπόµενους από την εθνική νοµοθεσία καθαρισµούς και 
τα προσφερόµενα τρόφιµα ή ποτά θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονοµικών και 
Αγορανοµικών διατάξεων για τα τρόφιµα. 

 

Άρθρο 6 ∆ιάρκεια της Μίσθωσης  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού εκµίσθωσης και λήγει την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία παρέλευσης του χρόνου εκµίσθωσης.  

 

Άρθρο 7 Ελάχιστο όριο προσφοράς  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για τη µίσθωση των χώρων κατάληψης 
των µηχανηµάτων ορίζεται το ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €) µηνιαίως 
πλέον χαρτοσήµου και λοιπών νόµιµων κρατήσεων για κάθε µηχάνηµα 
αυτόµατου πωλητή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……… απόφαση του ∆.Σ. 
Καλαµάτας. 

Ανάδοχος θα είναι αυτός που θα προσφέρει το ανώτατο µίσθωµα. 

Οι τιµές πώλησης των προϊόντων θα καθορίζονται µε βάση τις ισχύουσες 
αγορανοµικές  διατάξεις και τα οριζόµενα στο Ν. 3377/2005. 

Στο άνω ποσό δεν συµπεριλαµβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για 
τα µηχανήµατα.   

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος των µηχανηµάτων θα γίνεται από τις γραµµές 
των κτηριακών εγκαταστάσεων έκαστου ∆ηµοτικού χώρου. Η κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος για κάθε ένα µηχάνηµα βαρύνει τον ανάδοχο και θα 
βεβαιώνεται από ειδικό µετρητή που θα τοποθετηθεί, και θα αποδίδεται το 
αναλογούν ποσό κατά την έκδοση κάθε λογαριασµού. 

 

Άρθρο 8 Καταβολή µισθώµατος  

Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται και θα κατατίθεται στο ∆ήµο Καλαµάτας την 
1η κάθε µηνός, ενώ το αντίτιµο από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για 
το κάθε µηχάνηµα θα καταβάλλεται δυο φορές το χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 :  Όροι συµµετοχής 

9.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
που κατοικούν ή εδρεύουν στην Ελλάδα . 
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Οι εκπρόσωποι να φέρουν ως αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης, την 
υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης, 
υπογεγραµµένη. Η σχέση της εκπροσώπησης συνοδεύεται και από το 
καταστατικό της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον κατάλογο 
των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα υποχρεωτικά από 
την υπηρεσία µετά την κατάθεση της δήλωσης για συµµετοχή στον 
διαγωνισµό. 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να 
φέρουν κατά την διενέργεια του διαγωνισµού τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

9.2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Ελληνικής Τράπεζας σε ποσοστό ίσο µε δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του προτεινόµενου κατώτατου ορίου µισθώµατος. 

Με την υπογραφή της σύµβασης το ποσόν της εγγύησης θα αυξηθεί ούτως ώστε να 
ανέλθει σε ποσό ίσο προς το 1/10 του επιτευχθέντος ετήσιου µισθώµατος. Η 
εγγύηση αυτή θα παραµείνει στα χέρια του ∆ήµου Καλαµάτας µέχρι τη λήξη της 
µίσθωσης. Οι λοιπές εγγυήσεις θα επιστραφούν στους αποτυχόντες πλειοδότες 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα κατακύρωση του δ ιαγωνι σµού  .  

9.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς αποδοχή των όρων της διακήρυξης, 
δε γίνονται δεκτές. 

9.4. Η προσφορά είναι σε ευρώ και έχει διάρκεια ισχύος τρείς µήνες από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

9.4. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ότι δεν έχει 
καταδικαστεί από τα Ελληνικά δικαστήρια σε ποινή που να αποκλείει τη συµµετοχή 
του σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. Το παρόν 
πιστοποιητικό ανήκει στον κατάλογο των δικαιολογητικών που 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα υποχρεωτικά από την υπηρεσία µετά την 
κατάθεση της δήλωσης για συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

9.5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, Πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τεκούν υπό κήρυξη σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία . Το παρόν 
πιστοποιητικό ανήκει στον κατάλογο των δικαιολογητικών που 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα υποχρεωτικά από την υπηρεσία µετά την 
κατάθεση της δήλωσης για συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

9.6. Πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης, εκδιδόµενο από αρµόδια αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές. Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον κατάλογο των 
δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα υποχρεωτικά από την 
υπηρεσία µετά την κατάθεση της δήλωσης για συµµετοχή στον 
διαγωνισµό. 

9.7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον 
κατάλογο των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα 
υποχρεωτικά από την υπηρεσία µετά την κατάθεση της δήλωσης για 
συµµετοχή στον διαγωνισµό. 
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9.8. Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο Καλαµάτας. Το παρόν 
πιστοποιητικό ανήκει στον κατάλογο των δικαιολογητικών που 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα υποχρεωτικά από την υπηρεσία µετά 
την κατάθεση της δήλωσης για συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

9.9. Πιστοποιητικό του εµπορικού επιµελητηρίου που φαίνεται η εγγραφή, τους σ’ αυτό 
και το είδος των εργασιών και άσκηση επαγγέλµατος αυτό το χρόνο. 

9.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί δια λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς 
την επιτροπή της δηµοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισµού 
παρουσιάζοντας το πληρεξούσιο έγγραφο, και την αστυνοµική του ταυτότητα , 
διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει ο ίδιος ο πλειοδότης. 

9.11. Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετοχής του διαγωνιζόµενου, στην οποία δηλώνονται 
τα στοιχεία του  φυσικού ή νοµικού προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισµό  
καθώς επίσης ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικά µ’ 
αυτήν διατάξεων των Νόµων που ισχύουν και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, καθώς και την ισχύ των δικαιολογητικών συµµετοχής (9.4, 9.5, 
9.6, 9.7, 9.8, 9.9.) που συµπεριλαµβάνονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση. Υπόδειγµα της Υπεύθυνης ∆ήλωσης συµµετοχής βρίσκεται στο 
Παράρτηµα της παρούσης. Στην προσαρτηµένη υπεύθυνη δήλωση 
εµπεριέχεται δήλωση ορισµού εκπροσώπου. 

Αν τα πιο πάνω καθοριζόµενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη , η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη και ο διαγωνιζόµενος 
αποκλείεται και του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

9.12. Όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο έγγραφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος διεξαγωγής 

10.1. Η δηµοπρασία είναι φανερά και προφορική , διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 
ηµέρα και ώρα . 

Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της εν τη διακηρύξει οριζόµενης ώρας, 
εφ` όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότου. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική 
δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν ο πλειοδότης για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επιτροπή 
πριν την έναρξη του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο 
έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ως µετέχων δι` ίδιον αυτού λογαριασµό. 

10.2. Η ανοικτή προσφορά κάθε πλειοδότη θα ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και θα συνεχίζεται µε προφορικές µέχρι να αναδειχθεί ο τελευταίος 
πλειοδότης. 
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10.3. Κάθε προφορική προσφορά θα καταχωρείται στο πρακτικό διαγωνισµού και στον 
πίνακα των πλειοδοτών µε την υπογραφή του πλειοδότη, δίπλα από το ποσόν της 
προσφοράς του. 

10.4. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 2% 
µεγαλύτερη της αµέσως προηγούµενης και είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη . Η 
δέσµευση αυτή βαρύνει κάθε επόµενο πλειοδότη. 

10.5. Κατά της νοµιµότητας των όρων της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη, ή της 
νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλεται µέσα σε 24 ώρες από 
τη λήξη του, γραπτώς, στην Επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποφαίνεται 
οριστικά για τις ενστάσεις. 

∆ικαίωµα ενστάσεων στην Επιτροπή έχουν µόνο οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό. 

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 
και από τον τελευταίο πλειοδότη . Επί των πρακτικών της δηµοπρασίας 
αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: Σύµβαση 

11.1. Ο Πλειοδότης που θα προκύψει , είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία 
όχι µικρότερη των πέντε (5) και µεγαλύτερη των δέκα (10) από την κοινοποίηση 
της έγκρισης του διαγωνισµού να προσέλθει στον ∆ήµο Καλαµάτας για 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης .  

Η σύµβαση θα περιλάβει τους όρους αυτής της διακήρυξης σε συνδυασµό µε την 
προσφορά του πλειοδότη και τυχόν συµπληρωµατικούς όρους , οι οποίοι δεν θα 
αντιβαίνουν µε τους όρους της παρούσας και τους νόµους που την διέπουν. 

Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπου του πλειοδότη και του 
∆ηµάρχου Καλαµάτας και στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία από την οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα µπορούσε να 
προκύψει στο µέλλον θα υπάρχει στην αρµοδιότητα των Ελληνικών 
δικαστηρίων . 

     Μετά την υπογραφή της πιο πάνω σύµβασης εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία 
της σύµβασης κανένα άλλο έγγραφο ή στοιχείο προγενέστερο απ’ αυτή που 
συντάχθηκε ή ανταλλάχθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν θα µπορεί να 
ληφθεί υπόψη µε κανένα τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  Επανάληψη δηµοπρασίας 

12.1. Η δηµοπρασία όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Π∆ 270/1981, 
επαναλαµβάνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας και γνωστοποιείται µε 
περιληπτική διακήρυξη σε δυο (2) τοπικές εφηµερίδες και στην επίσηµη ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Καλαµάτας www.kalamata.gr , συνοδευόµενη από τους ίδιους όρους , 
πέντε τουλάχιστον µέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας (στο αρ.4 του 
Π.∆ 270/1981). 

12.2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται όταν: 
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α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί, από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου 
Καλαµάτας ή λόγω ασύµφορου του αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος κατά 
την διενέργεια της δηµοπρασίας, 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν µετά την κοινοποίηση 
στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός 
εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης. 

12.3. Στη β περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται 
σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστο δε όριο 
προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσόν του τελευταίου πλειοδότη. 

12.4. Στο τέλος του διαγωνισµού η Επιτροπή θα συντάξει το πρακτικό 
κατακύρωσης ή επανάληψης του διαγωνισµού και µε έκθεση αιτιολογηµένη θα 
το υποβάλει στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µαζί µε τον 
πίνακα πλειοδοτικού διαγωνισµού, η οποία και θα αποφασίσει για την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος µέσα σε 10 ηµέρες. 

12.5. Η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καλαµάτας  µε αιτιολογηµένη απόφασή της 
δύναται , να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν κατά την κρίση της 
αυτό είναι ασύµφορο, να αποφασίσει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της την 
κατακύρωση του διαγωνισµό στο όνοµα άλλου και όχι του τελευταίου πλειοδότη, να 
ακυρώσει το διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Κατάρτιση Μίσθωσης 

13.1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα γνωστοποιήσει γραπτά και µε απόδειξη 
παραλαβής την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον 
πλειοδότη και θα τον καλέσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες για υπογραφή της 
σύµβασης. 

13.2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του µισθωτή στο χώρο 
παραχώρησης, ούτε ευθύνεται για την πραγµατική κατάσταση του χώρου κατά την 
παράδοση στον µισθωτή και τέλος δεν υποχρεούται από το λόγο αυτό σε επιστροφή ή 
µείωση του ανταλλάγµατος ή λύση της σύµβασης. Ο  Πλειοδότης δε δικαιούται 
µείωση ή απαλλαγή του µισθώµατος για το κανένα λόγο και σε καµία  περίπτωση .  

13.3. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζηµίωση του 
µισθωτή για το χρόνο που δε λειτουργούν ορισµένοι από τους διατιθέµενους 
χώρους ή για όσο χρόνο µείνει εκτός λειτουργίας λόγω επισκευών, προσθηκών 
ή άλλων διαρρυθµίσεων, µετά από απόφαση του αρµόδιου Οργάνου. 

13.4. Ο µισθωτής υποχρεούται άµα τη λήξει της µισθώσεως, να παραδώσει το µίσθιο 
στην κατάσταση την οποίαν το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται εις αποζηµίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Μονοµερής λύση της σύµβασης   

14.1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση να λύσει 
µονοµερώς τη µίσθωση, αν παρουσιασθεί ανάγκη ιδιόχρησης του µίσθιου, αλλά µόνο 
ύστερα από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη προς το µισθωτή τρεις (3) 
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τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της σύµβασης. Ο µισθωτής στην περίπτωση αυτή 
δε δικαιούται να απαιτήσει καµία αποζηµίωση. 

14.2. Αν λυθεί µονοµερώς από το ∆ήµο Καλαµάτας η µίσθωση, τυχόν δικαίωµα 
που συστήθηκε µεταξύ µισθωτή και αναδόχου θεωρείται ανύπαρκτο απέναντι στο 
∆ήµο Καλαµάτας και ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή όλου του µισθίου του 
αντίστοιχου τετράµηνου µέσα στο οποίο έγινε η λύση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Υπεκµίσθωση – Σιωπηρή  Αναµίσθωση Απόδοση µισθίου 

15.1. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή αποκλειστικά και µόνο για 
τοποθέτηση µηχανηµάτων αυτόµατων πωλητών. 

15.2. Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση για όµοια ή παραπλήσια χρήση. 

15.3. Σιωπηρή αναµίσθωση δεν επιτρέπεται, ο δε µισθωτής υποχρεούται 
αµέσως µετά τη λύση µε οποιοδήποτε τρόπο της µίσθωσης να αποδώσει το 
µίσθιο στο ∆ήµο Καλαµάτας νόµιµα, δεδοµένου µάλιστα ότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 46 του Ν.1958/91 η προκειµένη µίσθωση δεν υπάγεται στις 
επαγγελµατικές µισθώσεις. 

15.4. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας, φωτεινής ή 
όχι εντός των δηµοτικών χώρων. Στις ελεύθερες επιφάνειες των µηχανηµάτων 
απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Υποχρεώσεις µισθωτή 

16.1. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των 
τεχνικών κατά την τοποθέτηση των µηχανηµάτων ώστε να µη γίνει ζηµιά στους 
∆ηµοτικούς χώρους. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί θ’ αποκαθίσταται αµέσως από τον 
πλειοδότη. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν θα έχει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε αποκλεισµό, ή 
περιορισµό, ή κλείσιµο οποιουδήποτε χώρου από οποιαδήποτε αιτία και για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστηµα. Επίσης ο ∆ήµος Καλαµάτας δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν 
ατυχήµατα που θα προκληθούν από τα µηχανήµατα και για αυτό ο µισθωτής 
υποχρεούται να λάβει όλα τα προσήκοντα µέτρα για την ασφαλή τοποθέτηση και 
παραµονή των µηχανηµάτων στους χώρους. 

16.2. Για κάθε παράβαση από την οποία θα προκύπτει ζηµιά στο ∆ήµο 
Καλαµάτας ο µισθωτής υποχρεούται σε αποζηµίωση που βεβαιώνεται µε 
νόµιµο καταλογισµό, από το ∆ήµο Καλαµάτας. Παράβαση οποιουδήποτε 
όρου της σύµβασης δηµιουργεί κατά την κρίση του ∆ήµου Καλαµάτας λόγο 
λύσεως της σύµβασης και κατάπτωσης της δοθείσης εγγύησης, πέρα από τις λοιπές 
συνέπειες των διατάξεων του Π∆ 715/79 και του Α. Κ. 

16.3. Στη σύµβαση παραχώρησης στο ∆ήµο Καλαµάτας επιφυλάσσει σ’ αυτό 
δικαίωµα να συµπεριλάβει και ειδικότερους σχετικά µε τη χρήση του χώρου. 

16.4. Η περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δυο (2) ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον µισθωτή. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  5. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  6. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 10 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 


