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Χορηγοί:   

 

1η Δεκεμβρίου 2021                                                                          Ref 458/2021 
 
Προς 
Σωματεία/Μέλη  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

ΘΕΜΑ: Προσφορά για Διαχείριση της καντίνας 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής  Ομοσπονδίας  
Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) ζητά προσφορές για την διαχείριση της καντίνας των 
Ομοσπονδιακών Εγκαταστάσεων της, που βρίσκονται στον χώρο του Μακάριου 
αθλητικού κέντρου, στην Λευκωσία. 
 
Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου θα είναι για δύο χρόνια, 01/01/2022 – 31/12/2023. 
 
Ζητούμε από Σωματεία ή άτομα που ενδιαφέρονται όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2021  σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται 
«Διαχείριση της καντίνας των Ομοσπονδιακών Εγκαταστάσεων της ΚΟΤΟΞ στην 
Λευκωσία» προς την Επιτροπή Προσφορών της Κ.Ο.Τ.Ο.Ξ, στην διεύθυνση 
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 Λευκωσία μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. 
 
Σας επισυνάπτουμε τους όρους ενοικίασης της καντίνας. 
  
 
Με εκτίμηση 

                                      
Ανδρέας Θεοφυλάκτου                    Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος                 Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ  23931,  1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ           

ΤΗΛ.: +357  22449896,   ΦΑΞ. :+357  22449897 
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy 
www.archery.org.cy                                                         

 

 

CYPRUS ARCHERY FEDERATION 
P.O.BOX .23931,   1687 NICOSIA, CYPRUS                                                    
TEL.: +357  22449896,  FAX.: +357  22449897 
21 Amfipoleos Str. Office B214, 2025 NICOSIA, CYPRUS    
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy    
www.archery.org.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Χορηγοί:   

 

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
1. Η καντίνα θα είναι ανοικτή κάθε μέρα εκτός από επίσημες αργίες και Κυριακές 

(ώρες προπονήσεων). Οι ώρες λειτουργίας της είναι: 

Χειμερινό ωράριο:        8:00 – 20:00 

Καλοκαιρινό ωράριο:    7:30 – 21:00 

2. Η καντίνα θα είναι ανοικτή τις ημέρες που θα διεξάγονται οι επίσημοι αγώνες 

της ΚΟΤΟΞ και επίσημες προπονήσεις της Εθνικής. 

3. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων της καντίνας 

μέσα και έξω. Το κόστος των καθαριστικών υλικών και χαρτικών για τις 

τουαλέτες, θα επιβαρύνει τον ενοικιαστή. 

4. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να αναρτήσει τιμοκατάλογο εντός της καντίνας σε 

εμφανή θέση, ο οποίος θα εγκριθεί προηγουμένως από το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ. 

5. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ έχει δικαίωμα να παρέμβει όταν θεωρήσει ότι προϊόντα 

του τιμοκαταλόγου πωλούνται ακριβά. 

6. Για επιπρόσθετα προϊόντα οι τιμές θα καθορίζονται από κοινού με το Δ.Σ. της 

ΚΟΤΟΞ. 

7. Σε περίπτωση που υπάρχει εταιρεία χορηγός, ο ενοικιαστής υποχρεούται να 

προμηθεύετε προϊόντα από την εταιρεία που είναι χορηγός της ΚΟΤΟΞ. 

8. Για οποιεσδήποτε ανακαινίσεις και αλλαγές στη καντίνα, πρέπει εκ των 

προτέρων να εγκριθεί από την ΚΟΤΟΞ και το κόστος θα το επωμίζεται ο ίδιος. 

9. Διαχείριση και πώληση προϊόντων της ΚΟΤΟΞ.   

10. Απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων με 

αλλεργιογόνες ουσίες. 

11. Η διάρκεια ενοικιάσεως της καφετερίας θα είναι για δύο χρόνια, με δικαίωμα 

ανανέωσης για άλλο ένα χρόνο από τον προσφοροδότη όπου και θα 

υπογραφεί συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ των δυο μερών. 

12. Ο ενοικιαστής θα καταβάλει στην ΚΟΤΟΞ, επιταγή με το ποσό των €500 σαν 

εγγύηση. 

13. Η ΚΟΤΟΞ έχει δικαίωμα να διακόψει το παρών συμβόλαιο μονομερώς όταν ο 

ενοικιαστής δεν τηρεί έστω και ένα από τους όρους τους πιο πάνω. 

14. Ο ενοικιαστής πρέπει να καταθέσει πολυετές πλάνο. 

15. Ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος να ανοίγει και να κλείνει το γήπεδο.  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υποψήφιος ενοικιαστής μπορεί στην προσφορά του προς το Δ.Σ. της   

ΚΟΤΟΞ να προσθέσει και να προτείνει όρους για να είναι η προσφορά του 
πιο επιλέξιμη. 


