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ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡIΘΜ. 17/2023 

δεκφζηνπ αλνηρηνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) 

απηφκαηνπ πσιεηή ζε ρψξν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα» 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα» 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαη ελφο απηφκαηνπ πσιεηή ξνθεκάησλ 

(λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ)  ζε  ρψξνπο  ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ 

Ησαλλίλσλ «Γ.   Υαηδεθψζηα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο. 

CPV 55512000-2, 42933000-5 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεκφζηνο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Τςειφηεξν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα  

ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΧΜΑ 
7.550,00€ (πιένλ  ραξηνζήκνπ 3,6%)  

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γ.Ν.Η. «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ» Λ. ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 50  

Σ.Κ 45445    ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Γεπηέξα 20-03-2023 Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Σξίηε 21-03-2023 Ώξα: 10.00 πκ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

 

 

 

 
         Ησάλληλα,  28-02-2023 

         Αξηζ. Πξση. : 3120 

             

Σκήκα Πξνκεζεηώλ     

 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : .Γθνξίηζα 

Σειέθσλν : 2651366624 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Γπν (2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο (1) επηπιένλ έηνπο κε εηήζηα 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία λένπ θπιηθείνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαη απηφκαηνπ πσιεηή, ε δεχηεξε ζα δηαθνπεί 

ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ ίζν πξνο ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην 

κεληαίν φξην κηζζψκαηνο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο (αξ.41 ΠΓ 

715/1979) 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ίζνπ κε ην 

δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα νξηζζεί θαη ζα παξακείλεη 

κέρξη ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο (αξ.41 ΠΓ 715/1979) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

(εγθαηάζηαζεο ηεο θηλεηήο θαληίλαο 

θαη ελφο απηφκαηνπ πσιεηή) 

Σξηάληα (30) εκέξεο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη απφ ηα 

δπν κέξε 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.gni-

hatzikosta.gr, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ΚΖΜΓΖ θαη ηεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

28-02-2023 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα» έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1.1. ηνπ Π.Γ. 715/1979 (ΦΔΚ 212/Α/1979) «Πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο ησλ ππφ ησλ ΝΠΓΓ πξνκεζεηψλ, 

κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο 

θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ». 

1.2. ηνπ Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΚ 30/Α/1995) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ» φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3. ηνπ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 

φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.4. ηoπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165/Α/1997) «Αλάπηπμε θαη Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 

νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

άξζξνπ 28 απηνχ κε ηίηιν «Πφξνη ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο». 

1.6. ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ 256/Α/2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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1.7. ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

Ν.3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005). 

1.8. ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.9. ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ», έηζη 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51/Α/2012). 

1.10. ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170/Α/2011) «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ 

Δξγαζίαο ……. θαη άιιεο δηαηάμεηο.». 

1.11. ηνπ N.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

1.12. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012/18.12.2012 (ΦΔΚ 3400/Β/2012) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

1.13. ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.». 

1.14. ηνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ 34/Α/2015) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία.». 

1.15. ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

1.16. ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).». 

1.17. ηνπ Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 376/Α/2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

1.18 ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα». 

2. Σελ αξηζκ. 4/23-02-2023 (ζ.6) Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ  (ΑΓΑ: ΦΔΓ046906Χ-ΑΗΒ) πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) απηφκαηνπ πσιεηή ζε ρψξν ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα». 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Γεκφζην Αλνηρηφ Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαη ελφο απηφκαηνπ πσιεηή ξνθεκάησλ (λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη 

ρπκψλ)  ζε  ρψξνπο  ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ.   Υαηδεθψζηα θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην 

πςειφηεξν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Σφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Σφπνο 

δηελεξγείαο 

δηαγσληζκνχ 

Ζκεξνκελία 

δηελεξγείαο 

δηαγσληζκνχ – 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Γξαθείν 

πξσηνθφιινπ  

Ννζνθνκείνπ 

Ζκεξνκελία: 20-03-2023 Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ 

Ζκεξνκελία: 21-03-2023 

Ζκέξα:  Γεπηέξα Ννζνθνκείνπ Ζκέξα:  Σξίηε 
Ώξα: 10.00 π.κ.  Ώξα: 10.00 π.κ. 





 

4 
 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα», φπνπ ζα 

παξαιακβάλνληαη θαη ζα ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ήηνη κέρξη ηελ 20-03-2023 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 κ.κ. Πξνζθνξέο   πνπ   θαηαηίζεληαη   

κεηά   ηελ   παξαπάλσ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία  θαη   ψξα   ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη  εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο 21-03-2023, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00π.κ. ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Επηηξνπή 

Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Δηαγσληζκνύ, κπνξνύλ λα παξίζηαληαη νη ζπκκεηέρνληεο ή νη λόκηκνη 

εθπξόζσπνί ηνπο. 

(Α) Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί : 

1. ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα «ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΔ» ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, Γ/λζε: Επγνκάιιε 6, ηει. 

επηθνηλσλίαο : 2651 0 77466, e-mail: info@neoiagones.gr    

2.  ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr / (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 

(ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020) 

 

(Β) Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν: 

1. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.gni-hatzikosta.gr   ζηελ θαξηέια 

«Γηαγσληζκνί- Πξνκήζεηεο» ζηηο 28-02-2023 

2. ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηχπν ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν (Μηζζσηή). ε πεξίπησζε κε ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, ιφγσ αθχξσζεο ή άγνλεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηε δαπάλε 

δεκνζίεπζεο.  

 

Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία ζα πηζησζεί ΚΑΔ 3419 εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν.Ησαλλίλσλ 

«Γ.Υαηδεθψζηα». 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Γεληθνί όξνη 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Τπεύζπλε δήισζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 
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http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Γεληθνί όξνη 

 Άξζξν 1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην 

εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 

Άξζξν 2. Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ – Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε δηαδξνκή (URL) - www.gni-hatzikosta.gr/ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ-ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ δηεπθξηλίζεηο, απηέο  ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν φπνηνο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη ηελ σο 

άλσ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα απηέο. Οη 

παξερφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ δηεπθξηλήζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ (κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην e-mail: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr ), ην αξγφηεξν έμη (6) κέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα  Aξρή, ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

Άξζξν 3. Τπνβνιή πξνζθνξώλ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν ηελ 20-03-2023, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00πκ  ζην γξαθείν 

πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Οη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο πξνο ην Ννζνθνκείν, ε νπνία 

θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο (πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί απφ ην γξαθείν 

πξσηνθφιινπ) θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο. 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

Οη  πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  ζε πξσηφηππε κνξθή, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  

(Α) ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr




 

6 
 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 Σα  ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία, δ/λζε, ηει, θαμ, e-mail). 

(Β) Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα 

εμήο: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, 

κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ». 

 Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν 

κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Πξνζνρή: Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε 

ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά 

ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα 

είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

2. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη 

εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή ηελ απφθιηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

4. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 

5. Ο ζπκκεηέρσλ εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξφζεζκα έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

εθφζνλ ηελ έρεη αζθήζεη αιιά απηή απνξξίθζεθε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δε δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Άξζξν 4. Πεξηερόκελα ππνθαθέισλ.  

Α. Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ: 
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(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην θαηψηεξν πξνηεηλφκελν 

ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα, ήηνη #7.550,00€ (άξζξν 41, παξ.3 ηνπ ΠΓ715/1979) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 

(30) εκέξεο επηπιένλ απφ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. 

(2) Σα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο:  

(α) Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα θαηαζέζνπλ Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

(β) Σα λνκηθά πξόζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο (πξσηφηππα ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ λ.4250/2014). 

(3) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα  

δειψλεη φηη: 

i. Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

ii. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

iii. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

iv. Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 

πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απφθαζε, πνπ βξίζθεηαη ζε 

ηζρχ 

v. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 4412/2016 

vi. πκκεηέρσ ζηελ Γηαθήξπμε κε αξηζκφ 17/2023 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ 

«Γ.Υαηδεθψζηα» κε κηα κφλν πξνζθνξά 

vii. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβα 

πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

viii. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γ/μεο 

ix. Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

x. Γελ δηθαηνχκαη λα πξνβψ ζε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηεο θαηαθπξψζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη 

εθεμήο 

xi. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαθνπή 

ζχκβαζεο.  

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζε  είηε κε πξσηφηππε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ), είηε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα είηε 

κέζσ ηεο εηδηθήο ςεθηαθήο πχιεο gov.gr (ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 

ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi). Ζ απαηηνχκελε ππεχζπλε δήισζε 

ππνγξάθεηαη επί εηαηξεηψλ Δ.Π.Δ. (Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) , Η.Κ.Δ. (Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο 
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Δηαηξείεο), Ο.Δ. (Οκφξξπζκεο Δηαηξείεο) θαη Δ.Δ. (Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή 

πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο θαη επί Α.Δ. (Αλψλπκεο Δηαηξείεο) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο. 

 

Β. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηνλ ηίηιν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη φια ηα έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη απνδεηθλχνπλ ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο (αλαιπηηθά νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθά ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, βξίζθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο).  

2. Να έρεη απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξόκνησλ Τπεξεζηώλ, (θπιηθεία, 

ρψξνη εζηίαζεο, catering θιπ). Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηνλ αλσηέξσ ειάρηζην φξν 

ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ηα ηξία (3) 

ηειεπηαία έηε ή εθηειεί κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. Δάλ ν Πειάηεο είλαη 

Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ ηδηψηε εξγνδφηε θαη εάλ ηέηνηα βεβαίσζε δελ κπνξεί λα εθδνζεί, ππεχζπλε 

δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, είηε ε ζρεηηθή χκβαζε Αλάζεζεο. ην πίλαθα ζα 

πεξηέρνληαη: Α/Α, Πειάηεο (Δπσλπκία-Γηεχζπλζε-ηειέθσλν), χληνκε Πεξηγξαθή Έξγνπ, Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Έξγνπ, Σφπνο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Πξνυπνινγηζκφο, Παξνχζα Φάζε, Παξαηεξήζεηο. 

3.  Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ,  ην 

νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο), Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ISO 

45001: 2018 (πξνεγνχκελε έθδνζε OHSAS 18001:2007)  γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζε ηεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (ΤΑΔ) θαη Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο (ΓΠ).  

(Δηδηθά σο πξνο ην Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηελ ηζρχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ΔΛΟΣ 1801:2008 θαη 

OHSAS 18001:2007 πνπ ηπρφλ δηαζέηνπλ, δεδνκέλεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο θαη ηεο 

παξαηάζεσο ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο ζην πξφηππν ISO 45001:2018). 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 

απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη 

ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

4. Πξνζύκθσλν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο (πξνζθνξά) από αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία κε ην νπνίν ζα θαιχπηνληαη δεκίεο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ή 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην  εξγαδφκελν ζε απηήλ πξνζσπηθφ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, απφ 

απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
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αξηζκφ ησλ παζφλησλ, νη νπνίνη ηπρφλ ζα εγείξνπλ αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Σα ηδησηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη είηε πξσηφηππα, είηε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ επηθπξσκέλα απφ 

δηθεγφξν ή κε ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/1999 ή αληίγξαθα  ησλ πξσηνηχπσλ  ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή 

έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε 

ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

Γ. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ ελαξθηήξηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο. 

Σν πξνηεηλφκελν κεληαίν πνζφ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζε 

επξψ (€). ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ηζρχεη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγξαθεί νινγξάθσο. ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά δειψλεηαη επίζεο ξεηά απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα πεξί ηεο 

επηβαξχλζεσο ηνπ κηζζσηή κε ηα ηέιε, ηνπο θφξνπο θαη ηηο ινηπέο πξνζαπμήζεηο πνπ αλαινγνχλ επί ηνπ 

κηζζψκαηνο.  

πγθεθξηκέλα ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη: 

(α) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά εθκίζζσζεο ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο 

θαη ελφο (1) απηφκαηνπ πσιεηή ξνθεκάησλ (λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (2) 

εηψλ κε αλαθνξά θαη ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 

ειάρηζηνπ ελαξθηήξηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο  7.550,00€ (κεληαίν κίζζσκα) θαη 90.600,00€ (εηήζην κίζζσκα). 

(β) ελδεηθηηθόο ηηκνθαηάινγνο κε ηα είδε θαη ηηο ηηκέο πνπ ζα παξέρεη ηφζν ζηελ θηλεηή θαληίλα φζν θαη ζην 

απηφκαην πσιεηή (ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β).   

(γ) Καηαζηάζεηο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (έληππν Δ3) γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα φζν ρξφλν δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ ηηο νπνίεο λα 

πξνθχπηεη ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπιάρηζηνλ 100.000,00€ αλά έηνο. 
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εκείσζε: Σν πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθό αξρείν (CD) κνξθήο .doc ή .xls αληηγξάςηκν, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 5. Πνζό πξνζθεξόκελνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο –αλαπξνζαξκνγή 

Τν κεληαίν κίζζσκα ζα δνζεί ζε Επξώ, ζα αλαγξάθεηαη δε αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. Εθόζνλ από ηελ 

πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα, ηόηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (ραξηόζεκν 3,6% πιένλ ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα 

εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκόο, θόζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξύλεη ηνλ κηζζσηή. 

Σν πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο, ζύκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν, ην δε 

πνζνζηό ηεο εηήζηαο αλαπξνζαξκνγήο ζα πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία θαη ην επίζεκν δειηίν 

ηηκαξίζκνπ ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ εθάζηνηε 

θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ κηζζσκάησλ (ηδίσο όηαλ απηά είλαη πνιύ πςειά γηα ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο), νη δε 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιύλνπλ θάζε ζρεηηθό έιεγρν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

Άξζξν 6. Σηκέο πξνζθνξώλ – λόκηζκα 

1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Ζ ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη θαηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηηκέο πξνζθνξάο. 

4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά 

ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε 

 

Άξζξν 7. Γηάξθεηα ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

 

Άξζξν 8. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο – Αληηπξνζθνξέο – Μεξηθή ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο πξνθεξπρζείζαο 

ππεξεζίαο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα 
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ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δε δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί 

ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ 

 

Άξζξν 9. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε απφ ηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ.4/23-02-2023 (Θ.6) απφθαζε Γ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα, θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. 

Ζ Δπηηξνπή αξηζκεί, απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη κνλνγξάθεη αλά θχιιν ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ εμ απηψλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.  ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηζνηηκία αλάκεζα ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηφηε ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/2016, φπνπ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαηαη , ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, 

ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, λα πξνβεί ζηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ ζε πξαθηηθφ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ή 

φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη επηηξέπεηαη ε κεηαγελέζηεξε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 

πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη εάλ 

πξνθχπηεη φηη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε πξηλ απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία, αιιά εθ παξαδξνκήο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά (άξζξν 102, Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 42 

ηνπ Ν. 4782/21). 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε θαη έπεηηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
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πξνζθνξψλ θαη ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ν νπνίνο πξνζέθεξε ην πςειφηεξν κεληαίν κίζζσκα .  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Άξζξν 10. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην πςειφηεξν πξνζθεξφκελν 

κεληαίν κίζζσκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπησλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 11. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ κεηνδόηε 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη 

εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10)εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:   

(Α) απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο έσο 3 κήλεο πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ήηνη: 

1) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

2) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3) ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
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   (Β) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο (άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016). Να είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο. 

(Γ)  Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ.  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο 

απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη 

επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο 

εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

 

  (Γ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Αξρή, ηα νπνία ζα είλαη ελ 

ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

(Δ) πκβάζεηο ή βεβαηώζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο θνξείο από ηηο νπνίεο λα 

πξνθύπηεη όηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αλαιάβεη ζην παξειζφλ εξγαζίεο ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο . Δάλ ν 

Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν 

ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ ηδηψηε εξγνδφηε θαη εάλ ηέηνηα βεβαίσζε δελ κπνξεί λα εθδνζεί, 

ππεχζπλε δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, είηε ε ζρεηηθή χκβαζε Αλάζεζεο. 

(Σ) Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ,  ην 

νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο), Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ISO 

45001:2018 (πξνεγνχκελε έθδνζε OHSAS 18001:2007)  γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζε ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Δξγαζία (ΤΑΔ) θαη Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (ΓΠ), ηα 

νπνία ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. 

(Ε) Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο κε  ρξφλν ηζρχνο αληίζηνηρν κε ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε ην νπνίν ζα θαιχπηνληαη δεκίεο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ ζην 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην  εξγαδφκελν ζε απηήλ πξνζσπηθφ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, απφ απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ, 
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αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ, νη νπνίνη ηπρφλ ζα εγείξνπλ αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

(Ζ) Σηο απαηηνύκελεο άδεηεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ην Παξάξηεκα Β. 

(Θ) Καηαζηάζεηο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (έληππν Δ3) γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα φζν ρξφλν δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ ηηο νπνίεο λα 

πξνθχπηεη ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπιάρηζηνλ 100.000,00€ αλά έηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ηα δηαζέηεη θαη απηά είλαη ζε ηζρχ. 

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν 

ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

ii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο ηεο παξνχζαο.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε 

γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  
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Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ 

αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο – αλάδεημεο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ .  

Άξζξν 12. Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ 

επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο, δηαθνξεηηθά απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. . 

Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (ζχκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Άξζξν 13. Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

 είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, 

 απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

 απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κίζζσζεο, 

 αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηεο ππφ αλάζεζεο κίζζσζεο θαη δελ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ηα είδε θπιηθείνπ, 

 δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

 δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα, 

 δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θεξεγγπφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαζψο 

θαη ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη θάησ ηνπ νξηδφκελνπ πνζνχ εθθίλεζεο ησλ 7.550,00€ πιένλ 

ραξηνζήκνπ 3,6% ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά πςειή, 

 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ έμη κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ, 

 παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, 

 δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

 ππνβάιιεηαη κε ηξφπν πνπ ζπληζηά ζαθή κεζφδεπζε ρεηξαγψγεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, 
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ηδίσο δηα ηεο ππνβνιήο δηαθνξεηηθψλ πξνζθνξψλ απφ πξφζσπα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ή πξφζσπα 

πνπ πξνθαλψο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ή εθπξνζσπνχλ ζηελ νπζία ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ, κε πξνθαλή ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζηελ κηθξφηεξε πξνζθεξφκελε 

πξνζθνξά, δηα ηεο παξαηηήζεσο ησλ πξνζθεξφλησλ κεγαιχηεξε πξνζθνξά 

 

Άξζξν 15. Γηθαίσκα καηαίσζεο – κε θαηαθύξσζεο 

Ζ   αλαζέηνπζα αξρή,   κεηά απφ   ζρεηηθή   γλσκνδφηεζε ηεο   επηηξνπήο   αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. λα κελ θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα αηηεζεί βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ αλαδφρνπ, λα καηαηψζεη νξηζηηθά ηε δηαδηθαζία, ή λα ηελ επαλαιάβεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

 

Άξζξν 16. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο 

απφ ηνπο ππνςήθηνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε  κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο εθ κέξνπο 

ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκή κηζζψκαηνο 

ε νπνία ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν, ην δε πνζνζηφ ηεο εηήζηαο 

αλαπξνζαξκνγήο ζα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία θαη ην επίζεκν δειηίν ηηκαξίζκνπ ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ ακέζσο 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο ηνπ ακέζσο 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία λένπ 

θπιηθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαη 

απηφκαηνπ πσιεηή, ε δεχηεξε ζα δηαθνπεί ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα 

ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 

(α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ ίζν 

πξνο ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην κεληαίν φξην κηζζψκαηνο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο (αξ.41 ΠΓ 715/1979) θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ 

αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζηνπο 
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δε ππνινίπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο 

(β) Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζνχ ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο  (ήηνη (δχν) 2 κεληαία κηζζψκαηα) πνπ ζα νξηζζεί θαη ζα παξακείλεη κέρξη ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο 

σο εγγχεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (αξ.41 ΠΓ 715/1979). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηα κηζζψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζα επηζηξαθεί άηνθα κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

41 ηνπ ΠΓ 715/79 

 

Άξζξν 18. Σξνπνπνίεζε – δηαθνπή ζύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ ζχκβαζε ζα ιπζεί απηφκαηα, ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζχκβαζεο πνπ ζα απνξξέεη απφ κηα Κεληξηθή Αξρή 

Αγνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ επηθέξεηαη πεξαηηέξσ αμίσζε απφ ηνλ αλάδνρν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία λένπ θπιηθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο θαη απηφκαηνπ πσιεηή, ε δεχηεξε 

ζα δηαθνπεί ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ 

ζχκβαζεο 
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Άξζξν 19. Δλζηάζεηο 

Ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 42 ηνπ ΠΔ 

715/79, θαη εηδηθόηεξα θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή 

ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθώο επί ηνύησλ. 

Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κόλνλ ππό ησλ ζπκκεηερόλησλ εηο ηνλ δηαγσληζκό εγγξάθσο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνύηνπ ή εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηεο ιήμεσο δηελεξγείαο απηνύ. 

 

Άξζξν 20. Κήξπμε αλαδόρνπ έθπησηνπ 

1.Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο δηεχζπλζεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκά ηνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ εθηειεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

3.Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ έθπησην Πξνκεζεπηή/Αλάδνρν ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη ηνπ λ. 4412/2016. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε 

έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε 

ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 

αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 

 Άξζξν 21. Σξόπνο θαηαβνιήο κηζζσκάησλ 

Σν Ννζνθνκείν ζα εηζπξάμεη ην πάγην εηήζην κίζζσκα πνπ ζα θαηαθπξσζεί απφ ην δηαγσληζκφ ηφζν γηα ηελ 

θηλεηή θαληίλα φζν θαη ηνλ απηφκαην πσιεηή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζε δώδεθα (12) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο 

απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη απφ ηα δχν κέξε, αλεμάξηεηα απφ ηηο πσιήζεηο. Ζ κίζζσζε ζα 

είλαη εηήζηα ελφςεη ηεο πξννπηηθήο λα απνθηήζεη ζην κέιινλ ην Ννζνθνκείν θπιηθείν. Οη δε ελδηαθεξφκελεο 

Δηαηξείεο ζα παξέρνπλ πξνο πψιεζε επψλπκα αγαζά πνπ ζα έρνπλ έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έσο ηελ απφθηεζε θπιηθείνπ ελψ ν απηφκαηνο πσιεηήο ζα δηαζέηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηα πξντφληα πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 22. Σόπνο θαη Υξόλνο παξάδνζεο 

αλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη ρψξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ , κε 

έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Ο ρξφλνο εγθαηάζηαζεο θαη παξάδνζεο ηεο θηλεηήο θαληίλαο θαη 

ηνπ απηφκαηνπ πσιεηή νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη απφ 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ 
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ζα ζπγθξνηεζεί, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

Άξζξν 23. Δγγπεηηθή επζύλε 

Ο αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ην ππφ αλάζεζε έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο 

 

Άξζξν 24. Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 

Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ’ απηήο πεγάδνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.Καη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη 

λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 

Διιάδα. 

 

Άξζξν 25. Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 

δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο αλάζεζεο, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε 

πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκ- βάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016 

 

Άξζξν 26. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ν αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο 

νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε. 

Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξεί ηελ σο 

άλσ ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο, ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη δελ ηε δεζκεχεη κε θαλέλα ηξφπν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
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Άξζξν 27. Δθαξκνζηέν δίθαην 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε 

ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή κε αθνξκή απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα Ησάλληλα. 

 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

«Γ.ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ» 

 

 

 

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α.) ΓΔΝΗΚΑ 

 Ζ παξνχζα  Σερληθή Πξνδηαγξαθή  αθφξα  ηελ «Δγθαηάζηαζε θηλεηήο θαληίλαο θαη ελφο απηφκαηνπ πσιεηή ξνθεκάησλ 

(λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ)  ζε  ρψξνπο  ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ.   ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ»  γηα ηελ 

εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ, επηζθεπηψλ, ζπλνδψλ, θαη αζζελψλ . 

Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ 

       Οη θηλεηέο θαληίλεο απηνθηλνχκελεο ή κε, είλαη νρήκαηα απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε 

θαηαζηήκαηα (θηλεηά θαηαζηήκαηα), πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη δηαζέηνπλ ηξφθηκα θαη πνηά θαη ζηαζκεχνπλ ζε ρψξνπο 

φπσο νδηθνί θφκβνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη, αθηέο, θ.ιπ. (Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 ΦΔΚ 2161/23-07-2017). 

       Οη πξνδηαγξαθέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηηο Γηαηάμεηο ηνπ  αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ 

αλάινγα κε ην ρψξν ζηάζκεπζήο ηνπο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην Τπνπξγείν Τγείαο 

(Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 ΦΔΚ 2161/23-07-2017). 

         Υώξνο εγθαηάζηαζεο 

1) Ο δηαζέζηκνο εθκηζζσκέλνο ρψξνο, ηνλ νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη  θαη 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ, βξίζθεηαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηππψλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην (εκείν Α). Ο ρψξνο δηαζέηεη παξνρή λεξνχ θαη ξεχκαηνο  θαζψο θαη απνρέηεπζε. Οη 

απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο (ηνκέο, πιηθά , εξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ) ζα γίλνπλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ 

αλαδφρνπ θαζψο  κε ηελ ζρεηηθή επηβάξπλζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ξεχκαηνο . 

 

2) ε πεξίπησζε απηνλνκίαο ηεο θαληίλαο πξέπεη, ην λεξφ ζα είλαη πφζηκεο πνηφηεηαο, θαηάιιειν γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Θα δηαηεξείηαη ζε αλνμείδσηε δεμακελή επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζα αλαλεψλεηαη 

θαζεκεξηλά .Σα πγξά απφβιεηα ζα δηαηίζεληαη ζε εηδηθή δεμακελή επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηεο 

δεμακελήο λεξνχ, πνπ ζα αδεηάδεη θαζεκεξηλά ζην δεκνηηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο. 

 

3) Σν φρεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε λέα πγεηνλνκηθή 

δηάηαμε(Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 ΦΔΚ 2161/23-07-2017),ηηο αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, ππξνζβεζηηθέο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηπξφζζεηα λα ηεξεί φιεο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη. 

 

4) Ζ θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ θαη αδηαπφηηζην πιηθφ, πνπ επηδέρεηαη 

θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, λα εκπνδίδεηαη ε 

επηκφιπλζε απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα ηξφθηκα θαη ν εμνπιηζκφο απφ ηε βξνρή, ηελ άκεζε  ειηαθή 

αθηηλνβνιία, θ.ιπ. 

 

5) Πξέπεη λα ππάξρεη πάγθνο εξγαζίαο απφ θαηάιιειν πιηθφ ιείν θαη αδηαπφηηζην ρσξίο θζνξέο. Δθηφο ηνπ 

πάγθνπ εξγαζίαο ζα ππάξρεη θαη αλάινγνο κε ηε θχζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο εμνπιηζκφο, φπσο θνξεηέο 

επηθάλεηεο θνπήο, ζθεχε θαη εξγαιεία, πνπ ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

6) Θα ππάξρνπλ θιεηζηέο πξνζήθεο (εξκάξηα, ληνπιάπηα)γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ απφ έληνκα θαη 

ζθφλε. 

 

7) Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη, ε επαξθήο ππνδνκή (λεξνρχηεο, λεξφ, θαζαξηζηηθά) γηα ηνλ επηηφπην θαζαξηζκφ θαη 

φπνπ απαηηείηαη ε απνιχκαλζε ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ ζθεπψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχλ ζπρλφ 

πιχζηκν (π.ρ. ιαβίδεο, καραίξηα θ.ιπ.). 

8) Θα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξψηεο χιεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη, πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο 

επηρεηξήζεηο. Όια ηα ηξφθηκα ζα παξαζθεπάδνληαη (ςήζηκν, βξάζηκν θ.ιπ.) θαη ζα πξνζθέξνληαη γηα άκεζε 

θαηαλάισζε. Οη επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηεί ζθεχε κηαο ρξήζεο. Σα ζθεχε κηαο ρξήζεο γηα ην ζεξβίξηζκα δεζηψλ 

ηξνθίκσλ ή ξνθεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε απηή. 

 

9) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη δεμακελή ζπγθέληξσζεο πγξψλ απνβιήησλ 

θ.ιπ. 
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10) Θα εμαζθαιίδεηαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (π.ρ. γελλήηξηα, δίθηπν ηεο ΓΔΖ θ.ιπ.) ψζηε ηπρφλ 

επαιινίσηα ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ειεθηξηθά ςπγεία. 

 

11) Θα ππάξρνπλ ζεξκφκεηξα ζε φια ηα ςπγεία θαη ηηο θαηαςχμεηο θαη ζεξκφκεηξα ρεηξφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ επαιινίσησλ  πξψησλ πιψλ. 

 

12) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθήο ξάκπαο(φπνπ απαηηεζεί) γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ Α.Μ.Δ.Α 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εθ ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ  δπλαηφηεηα 

πξνζβαζηκφηεηαο, θ.ιπ. 

 

13) Ζ θηλεηή θαληίλα πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρπξή κφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ πγξαζία θαη 

αληηειεθηξνπιεμηαθφ ζχζηεκα (ξειέ, δηαθπγήο, δηαξξνήο)  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ HD384. 

 

14) Θα ππάξρνπλ επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θάδνη απνξξηκκάησλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ θάιπκκα κε 

πνδνθίλεην κεραληζκφ αλνίγκαηνο. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα είλαη απφ πιηθφ αλζεθηηθφ θαη εχθνια πιελφκελν. Θα 

εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα κε ζπζζσξεχνληαη ζηνπο θάδνπο. Σα απνξξίκκαηα 

ζα απνκαθξχλνληαη ζην ηέινο ιεηηνπξγίαο θάζε εκέξαο. 

 

15) Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηνλδήπνηε άιισλ ρψξσλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε 

ηνπ λνζνθνκείνπ. Γελ κπνξεί επίζεο ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ρψξν γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο, φπσο πψιεζε αιθννινχρσλ εηδψλ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε πξντφληνο θαπλνχ, εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ, ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ θαη αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ πέξημ ηεο θαληίλαο θαη ε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ςεζηαξηάο εληφο θαη εθηφο ηεο θαληίλαο 

 

Απαηηνύκελεο άδεηεο θαη δηθαηνινγεηηθά (Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 ΦΔΚ 2161/23-07-201  

          Ο αλαθεξπρζείο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ θαηά λφκν αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, πνπ 

απαηηνχληαη απφ άιιεο αξρέο, ππεξεζίεο ή θνξείο, γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία 

παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, θαη λα ηελ αζθεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηε δηέπνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

2. Έλαξμε επαγγέικαηνο απφ ηελ Δθνξία 

3. Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν αξηζκφο ηεο ). 

4. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο ηξνρήιαηεο θαληίλαο . 

 

         Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο ηεο απηνθηλνχκελεο θηλεηήο θαληίλαο ή ε ηαμηλφκεζε ηεο  

ξπκνπιθνχκελεο θηλεηήο θαληίλαο απφ ηε Γ/λζε Μεηαθνξψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 

αίηεζε κε ζπλεκκέλν εηο δηπινχλ ζρεδηάγξακκα θάηνςεο ηεο θηλεηήο ή ξπκνπιθνχκελεο θαληίλαο ζηελ αληίζηνηρε 

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο κεηά απφ πγεηνλνκηθφ έιεγρν. 

         ηε ζπλέρεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλαθεξνκέλνπ νρήκαηνο ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ νηθείν Γήκν. 

         Γηα ηελ ρνξήγεζε γλσκνδφηεζεο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιιεη αίηεζε 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα θάησζη: 

 Σαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο (ξπκνπιθνχκελν ή απηνθηλνχκελν, αξηζκφο πιαηζίνπ, θ.ιπ.). 

 ρεδηάγξακκα θάηνςεο ηεο θηλεηήο θαληίλαο - δηάγξακκα ξνήο εηο ηξηπινχλ. 

 Σα πξντφληα (αλαιπηηθά ηα ηξφθηκα, πνηά ή θαη άιια είδε) πνπ επηζπκεί λα πξνζθέξεη. 

 Ο ηξφπνο πδξνδφηεζεο, πεξηγξαθή ηεο (δεμακελή λεξνχ ή ζχλδεζε δηθηχνπ, θ.ιπ.). 

 Ο ηξφπνο δηάζεζεο απνβιήησλ, πεξηγξαθή ηνπο (δεμακελή αθαζάξησλ, ή ζχλδεζε  δηθηχνπ, θ.ιπ.). 

 Ο ηξφπνο ειεθηξνδφηεζεο, πεξηγξαθή (γελλήηξηα, ζχλδεζε κε δίθηπν, θ.ιπ.). 

 Ζ πεξηνρή πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα      
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Πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο θηλεηήο θαληίλαο . 

1. Οη ειάρηζηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαληίλαο ζα είλαη απφ ηηο 6.30.κ. έσο ηηο 22:30κ.κ. Ο 

κηζζσηήο φκσο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηελ θαληίλα θαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο ή θαη ζε 24σξε βάζε, εθφζνλ ην 

επηζπκεί. 

 

2. Δπηπξφζζεηα λα ηεξεί φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιήζεη. 

 

3. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί κε δηθή ηνπ δαπάλε ην κίζζην ρψξν απφιπηα θαζαξφ θαη εππξεπή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

4. Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξή 

θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε έπηπια θαη κεραλήκαηα φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο ηνπ κηζζίνπ. 

 

5. Σν λνζνθνκείν δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαθνινπζεί κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηε ζπλεπή, εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή, 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε, αζηηθή θαη πνηληθή γηα 

ηπρφλ βιάβε ηεο πγείαο ησλ πξνζψπσλ πνπ έθαλαλ ρξήζε αθαηάιιεισλ, λνζεπκέλσλ ή αιινησκέλσλ πξντφλησλ ηνπ 

κηζζσηή, θέξεη απηφο. Σν λνζνθνκείν ζα έρεη αλαγσγηθφ δηθαίσκα θαηά ηνπ κηζζσηή, ζπζζσξεπκέλεο θαη αγσγήο 

απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε αζθήζεσο θαη’ απηνχ αγσγήο ηξίηνπ. 

 

6. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο. Σν λνζνθνκείν ζα νξίζεη Δπηηξνπή, 

έξγν ηεο νπνίαο ζα είλαη λα παξαθνινπζεί ηε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ Αγνξαλνκηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. Μεηαμχ 

ησλ άιισλ ζα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ θαθέισλ, ηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ν κηζζσηήο: 

 ΦΑΚΔΛΟ ΑΓΔΗΧΝ: Θα ππάξρνπλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο/ απαηηνχκελεο άδεηεο . 

 ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ: Δπηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο (πεξηιακβάλεη ηηο επηθάλεηεο 
θαζαξηζκνχ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα έπηπια, ηηο ζπζθεπέο, ηα ζθεχε, ηα εξγαιεία θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ηνπ 
απνξξππαληηθνχ –απνιπκαληηθνχ κε ηελ αξαίσζε, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη ηνλ ππεχζπλν θαζαξηζκνχ). Γειηίν 
ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο (π.ρ. ιίζηα ησλ επηθαλεηψλ, εμνπιηζκνχ, επίπισλ, ζπζθεπψλ, ζθεπψλ, 
εξγαιείσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαζαξηζκνχ) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ρξήζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
ζθεπαζκάησλ . 

 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ: Βεβαηψζεηο, ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αλά εξγαδφκελν, θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ, πηζηνπνηεηηθά πγείαο . 

 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ: Παξαιακβαλφκελσλ πιηθψλ -ςπγείσλ, θαηαςχμεσλ . 

 ΦΑΚΔΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΡΟΤ: Όηαλ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο, απηφ ζα 
απνδεηθλχεηαη κε ην απφθνκκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη δεμακελή, 
ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ην ζεκείν ιήςεο θηι . 

 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ: Απφ πνχ γίλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ, νη πξνκεζεπηέο θηι κε 
αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ . 
 
7. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ιίζηα κε ηα παξερφκελα είδε θαη ηηο ηηκέο ηνπο. 

 

8.  Ο κηζζσηήο ζα πξέπεη λα έρεη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν εληφο ηεο θαληίλαο, ιίζηα κε ηα παξερφκελα είδε θαη ηηο 

ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

αγνξαλνκηθέο  δηαηάμεηο. 

 

9.     Σν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ζα δηθαηνχηαη έθπησζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηνπιάρηζηνλ. 

 

Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΔ ΝΔΡΟΤ,ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΥΤΜΧΝ 

          1. ΟΡΗΜΟ 

        Χο απηφκαηνη πσιεηέο λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ λννχληαη ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο, λεξνχ 

,αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπληεξνχλ ζηηο ελδεηθλπφκελεο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο 

(πξνπαξαζθεπαζκέλα) θαη λα δηαζέηνπλ ηα αλσηέξσ κεηά απφ εληνιή πνπ δίδεηαη κε θέξκα ή κε άιιν ηξφπν 

 (Απνθ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 ΦΔΚ 2161/23-07-2017) 





 

24 

Ο απηφκαηνο πσιεηήο ζα εγθαηαζηαζεί ζε θνηλφρξεζην ρψξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαηδεθψζηα 

Πξνηεηλόκελνο αξηζκόο: Έλαο (1 ) ζηνλ ρώξν ησλ ΣΔΠ 

 

Δίδε: λεξά-ρπκνί-αλαςπθηηθά 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη απηφο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο κεραλεκάησλ πξνο εγθαηάζηαζε. 

Α) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΤΠΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΖ 

Ο απηφκαηνο πσιεηήο ζα δηαζέηεη πξνο πψιεζε λεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνχο . 

ΓΗΑΣΑΔΗ – ΒΑΡΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΖ 

Ύςνο : Να κελ ππεξβαίλεη ηα 190 cm 

Πιάηνο: Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 90cm 

Βάζνο : Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 90cm 

πλνιηθφ Βάζνο κε ηελ πφξηα αλνηθηή >135 cm 

Βάξνο : 250 kgr πεξίπνπ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΖ 

Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230V AC 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο: 50Hz 

Ηζρχο : 2400W 

  

1. Σν κεράλεκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο ζε αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνχξγηνο ή 

ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλνο), λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο CE, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ. 

 

2. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο, εθδνζείζα θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο αξρήο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 Πηζηνπνηεηηθά ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία εθαξκφδεη ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε βάζε ηα ηζρχνληα πξφηππα (ISO, EN, ΔΛΟΣ). 

 

3. Οη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πγεηνλνκηθή θαη ηερληθή θαηαιιειφηεηα ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ θαζψο θαη ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 22000:2005. 

 

4. Ζ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη απηφκαηνη πσιεηέο, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζε άιινλ 

ελδηαθεξφκελν . 

 

5. Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεραλήκαηνο ξνθεκάησλ λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επί κίζζσζε παξαρσξεκέλνπ 

ρψξνπ. 

 

6. Ζ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηηο γξακκέο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιιεηαη λα γίλνπλ ζηνλ ππφςε ρψξν (θαισδηψζεηο, ζσιήλεο παξνρήο 

λεξνχ θ.ιπ.), επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

7. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα απνθεχγεηαη δεκηνπξγία γσληψλ, εζνρψλ θαη 

θελψλ ρψξσλ νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ. 

 

8. Οη επηθάλεηεο επαθήο κε ηηο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ηνλ 

αλεθνδηαζκφ . 

 

9. Οη επηθάλεηεο επαθήο κε ηηο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιείν, κε ηνμηθφ πιηθφ. 

 

10. Κάζε κήλα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έλαο ιεπηνκεξήο θαζαξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ. 
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11. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλν αλάινγα κε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα 

δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλα βηβιηάξηα πγείαο. 

 

12. Θα πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη (ηνπιάρηζηνλ 4 ηελ εβδνκάδα) γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ 

αιινησκέλσλ ζπζθεπαζηψλ. 

 

13. Όια ηα αλαςπθηηθά, ρπκνί λεξά ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ψζηε λα απνθεχγεηαη ζην δπλαηφ ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο. 

 

14. Ο αλεθνδηαζκφο θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή FIFO (first in, first out 

δει. φπνην εηζέξρεηαη λσξίηεξα ζην κεράλεκα ζα εμέξρεηαη θαη λσξίηεξα. 

 

15. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (δέζηε θ.ιπ.) θαη θάζε θχζεο ξππάλζεηο (ζθφλε 

θ.ιπ.). 

 

16. Ηζρπξή κφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ πγξαζία θαη αληηειεθηξνπιεμηαθφ ζχζηεκα (ξειέ, 

δηαθπγήο, δηαξξνήο). 

 

17. Σν φξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζαιάκσλ ζπληήξεζεο λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πνπ 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε αλάγλσζε ηεο έλδεημήο ηνπο. Ο αηζζεηήξαο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζεξκφηεξν 

ζεκείν ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ. 

 

18. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ λα θπκαίλεηαη απφ 0-3νC θαη λα  

 

19. Ζ εηαηξία πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αμηφπηζην service θαη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε φπνηα βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

20. Να είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο , κε εξγνλνκηθή ζρεδίαζε θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο λα αλαγξάθνληαη κε 

επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο ζηελ πξφζνςή ηνπο, απαξαηηήησο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

21. Να είλαη πξνζβάζηκα θαη εχθνια ζηελ ρξήζε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

22. Να έρνπλ κεγάιε ρσξεηηθφηεηα πξντφλησλ. 

 

23. Να δηαζέηνπλ δηπιά θξχζηαιια αζθαιείαο. 

 

24. Να παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ. 

 

25. Να δέρνληαη φισλ ησλ εηδψλ ηα θέξκαηα θαη λα δίλνπλ ξέζηα. 

 

26. Να θέξνπλ θαηάιιειε κεηαιιηθή πιάθα, ζε εκθαλέο ζεκείν, κε ραξαγκέλν ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ 

κε πιήξε ζηνηρεία (ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηάο ηνπ, δηεχζπλζε έδξαο επηρείξεζεο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) γηα άκεζε 

πξφζβαζε ζε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ αξκφδηεο αξρέο.  

 

27. Δπηπξφζζεηα, φια ηα κεραλήκαηα λα έρνπλ αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε 

παξαθξάηεζεο ηνπ ηηκήκαηνο. 

 

28. Ο αλεθνδηαζκφο ησλ κεραλεκάησλ λα γίλεηαη εληφο 24ψξνπ 365 κέξεο ην ρξφλν. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

απηφκαησλ πσιεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν ηξνθνδνζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ ν νπνίνο ζα είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο ηξνθνδνζίαο ή πξνβιεκάησλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

 

29. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ λα είλαη ηππσκέλε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία θαη φρη κε απηνθφιιεην θαη λα 

είλαη επαλάγλσζηε ζηνπο πειάηεο. 
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30. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν  πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη, ε νπνία ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηε ζχκβαζε 

(θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ησλ κεραλεκάησλ, ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο, πξφγξακκα 

ιεπηνκεξνχο θαζαξηζκνχ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ θ. ι. π.), ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί εάλ ηα πξνζθεξφκελα 

κεραλήκαηα είλαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε ππφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη εάλ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ζε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ φιν ην 24σξν. 

 

31. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί αξρείν- ζην νπνίν ζα έρεη 

πξφζβαζε ην Ννζνθνκείν- πνπ ζα πεξηέρεη: 

 Πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο κε αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Γειηίν ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαζαξηζκνχ. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο. 

 Δπηθχξσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ φπνπ απαηηείηαη. 

 Αξρείν ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ. 

 χζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο. 

 

32.  Λνηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλάδνρνπ: 

– Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Οθείιεη εηδηθφηεξα λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ελζηάζεηο ή ηηο εληνιέο ησλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 

– Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά δαπάλε,  

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ θαθή 

ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ. 

– Ο αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε (θαη πθίζηαηαη κφλν απηφο ηηο έλλνκεο  

ζπλέπεηεο) γηα ελδερφκελε πξφθιεζε βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, νθεηιφκελε ζηελ θαηαλάισζε επηθίλδπλσλ, επηβιαβψλ ή γεληθά αθαηάιιεισλ εηδψλ κέζσ ησλ απηφκαησλ 

πσιεηψλ. 

– Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ηελ ζπληήξεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ηερληθή θάιπςε ηνπ κεραλήκαηνο ηνπ 

απηφκαηνπ πσιεηή .ε πεξίπησζε βιάβεο ππνρξενχηαη εληφο (24) σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

βιάβε ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

33.  Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί, νπνηεδήπνηε, ειέγρνπο κέζσ ησλ αξκφδησλ  

νξγάλσλ ηεο γηα λα εμαθξηβψλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δηαηηζέκελσλ εηδψλ, ηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζήο ηνπο θαη γεληθά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

αλάδνρνπ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί . 

34. Ο απηφκαηνο πσιεηήο ξνθεκάησλ ζα δηαζέηεη: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001  

2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο ISO 9001 

3. Γήισζε πκκφξθσζεο CE . 

 

Β) ΛΗΣΑ ΔΗΓΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΧΛΖΣΖ 

Απηφκαηνο πσιεηήο αλαςπθηηθψλ, ρπκψλ, λεξψλ . 

Απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα είδε: 

– Αλαςπθηηθά ζε αινπκηλέληα θνπηάθηα ησλ 330 ml θαη ζε ζπζθεπαζία ΡΔΣ ησλ 500ml 

– Σχπνπ cola. 

– Σχπνπ cola light. 

– Πνξηνθαιάδα. 

– Λεκνλάδα. 

– φδα-tonic. 

– Γθαδφδα. 
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– Σζάη θξχν. 

– Βπζζηλάδα. 

– Αλαςπθηηθά κε ζηέβηα. 

– Αλζξαθνχρν λεξφ. 

– Υπκνί θξνχησλ κε θαη ρσξίο δάραξε ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία pet ησλ 250 ml θαη 330 ml. 

– Πνξηνθάιη ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο. 

– Κνθηέηι θξνχησλ ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο. 

– Νέθηαξ θξνχησλ κε πξνζζήθε δάραξεο. 

– Νεξά : Δκθηαισκέλν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ ζε θηάιε pet ησλ 500 ml θαη 750 ml. 

ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ εηδψλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ησλ εηδψλ απφ ηελ εηαηξία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην λνζνθνκείν. 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά: 

– Ζ δηάζεζε κέζσ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ εηδψλ άιισλ απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ( π.ρ. νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θ.α.). 

– Ζ δηαηήξεζε άιισλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο απηφκαησλ πσιεηψλ . 

– Ζ αλάξηεζε ή ηνηρνθφιιεζε ζηνπο ρψξνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη απηφκαηνη πσιεηέο δηαθεκίζεσλ ή 

αλαθνηλψζεσλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη αλαιπηηθή ιίζηα, κε πιήξε πεξηγξαθή θαη ηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία, ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη θαηεγνξηνπνηεκέλα αλάινγα κε ην ηκήκα Β) ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ . 

            Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ησλ εηδψλ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα πσινχκελα είδε βξίζθνληαη ή ηεζνχλ ζε θαζεζηψο 

δηαηίκεζεο ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8, 
παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ 
Όλνκα: 

 

Δπψλπκν: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):  

 

Σφπνο Γέλλεζεο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο: 

 

Σει: 

 

Σφπνο 
Καηνηθίαο: 

 

Οδφο: 

 Αξηζ: 

 ΣΚ:  

Α.Φ.Μ.       Γ.Ο.Τ.  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δ-mail): 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

i. Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

ii. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

iii. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

iv. Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 

πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απφθαζε, πνπ βξίζθεηαη 

ζε ηζρχ 

v. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016 

vi. πκκεηέρσ ζηελ Γηαθήξπμε κε αξηζκφ 17/2023 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ 

«Γ.Υαηδεθψζηα» κε κηα κφλν πξνζθνξά 

vii. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο 

έιαβα πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
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viii. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη ζπληάρζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γ/μεο 

ix. Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

x. Γελ δηθαηνχκαη λα πξνβψ ζε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηεο θαηαθπξψζεσο ηεο κηζζψζεσο 

θαη εθεμήο 

xi. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

δηαθνπή ζχκβαζεο. 

 

 

 Ζκεξνκελία:      …..  / ……. / 202…. 

 

Ο/Ζ Γειώλ/νύζα 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή 

ηελ δεινχζα.  

 




