
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  
«ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ» 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 66/2017 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV PA01-7  
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ΜΙΣΘΩΣΗ 
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ GR122 THESSALONIKI 
NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ GR122 THESSALONIKI  /  56429 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ: 
Φ.959.6/11/931289/Σ.8029/07 ∆εκ 2016/ΓΕΣ/ 
∆ΟΙ/3α 

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Φ.600.163/288/329161/Σ.4991/07 Αυγ 2017/Γ’ ΣΣ/ 
∆Υ∆Μ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ανοικτός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

424 ΓΣΝΕ/ ∆ΟΥ/ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 

ΠΡΟΣ:  
 
 
           Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
ΚΟΙΝ.:  
               

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, 
Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429 
Τηλ.:231038-1080, -1074 
Fax: 231038-1666 
E-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 
Φ.460.2/66/11164 
Σ.3373 
Θεσ/νίκη, 10 Αυγ 17  
Συν.: - 

 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ 66/2017) 
 

ΣΧΕΤ.: α.  ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις 

 β.  ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 γ. Φ.959.6/11/931289/Σ.8029/07 ∆εκ 2016/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α 
 δ. Φ.604/182/943151/Σ.2222/20 Ιουν 2017/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο ΤΜΗΜΑ 
 ε. Φ.600.163/288/329161/Σ.4991/07 Αυγ 2017/Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ 
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ΤΚ:56429,  
Τηλ: 2310381080, 2310381074, 2310381100,  
fax:2310381666,  
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει συντελεστών αξιολόγησης 
κριτηρίων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
360.000€, συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική  
ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 180 Ηµέρες (αρχικός) 
Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18 Σεπ 2017, Ηµέρα ∆ευτέρα, Ώρα: 13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 Σεπ 2017, Ηµέρα Τρίτη, Ώρα: 09:00 πµ. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Σε εκτέλεση των (γ) έως (ε) σχετικών, Επαναληπτικό Ανοικτό Πλειοδοτικό 
∆ιαγωνισµό (αρχικοί:100/2016, 122/2016), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει συντελεστών αξιολόγησης 
κριτηρίων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Παραρτήµατος «Β», για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη µίσθωση – εκµετάλλευση του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ.  

 
2. Η σύµβαση ανατίθεται έναντι µηνιαίου µισθώµατος, η τιµή εκκίνησης του 

οποίου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), ενώ η τελική 
τιµή του θα διαµορφωθεί µε το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο συνολικός 
κύκλος εργασιών των παρεχόµενων υπηρεσιών εκτιµάται σε τριακόσιες εξήντα 
χιλιάδες ευρώ (360.000,00 €).  Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) 
έτη, µε δικαίωµα παράτασης για ένα (1) εξάµηνο, µε τους ίδιους όρους και µε τη 
σύµφωνη γνώµη των δύο συµβαλλόµενων. 

 
3. ∆ιεξαγωγή:    

 
α. Τόπος υποβολής προσφορών: 424 ΓΣΝΕ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, 

(ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56429. 

β. Τόπος διενέργειας διαγωνισµού: 424 ΓΣΝΕ /ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
(ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ), Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, 
ΤΚ:56429. 
 
   γ. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 19 Σεπ 2017, Ηµέρα Τρίτη, 
Ώρα: 09:00 πµ.    
 
  δ. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών: 18 Σεπ 2017, Ηµέρα ∆ευτέρα, 
Ώρα: 13:00. 
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  ε. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  
 

4. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει η παρούσα 
διακήρυξη. 
 

5. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί επιπρόσθετα στον 
Ελληνικό Τύπο, σε Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και σε εµφανή σηµείο 
στο χώρο του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
6.   H διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή, αναρτηµένη στον 

ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γ.Ε.Σ. (www.army.gr). 
 
7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον 

αφορά τους όρους του διαγωνισµού στα τηλέφωνα 2310381080 &             
2310381074. 

 
  Ταξχος  Βασίλειος Κατζικάς 

Ακριβές Αντίγραφο Α΄ Υποδιευθυντής 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    

 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»  : Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού.  
«Β»  : Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ»  : Σχέδιο Σύµβασης  
 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια    
Gesdendhs5@army.gr, για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ.  
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ» 
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο ΤΜ-∆ΟΙ 
Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ-∆ΟΙ 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆Υ∆Μ 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΜ - ∆ΥΓ  
424 ΓΣΝΕ/4ο Γραφείο - Γρ. Προµηθειών 
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 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ: 66/2017  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤOY 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ 
 

 Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο Ανάθεσης 

 
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη αναδόχου 

για τη µίσθωση – ανάθεση της εκµετάλλευσης του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ, σε 
εκτέλεση των Φ.959.6/11/931289/Σ.8029/07 ∆εκ 2016/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α και 
Φ.600.163/288/329161/Σ.4991/07 Αυγ 2017/Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ. 

 
2. Η σύµβαση ανατίθεται έναντι µηνιαίου µισθώµατος, η τιµή εκκίνησης 

του οποίου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), ενώ η 
τελική τιµή του θα διαµορφωθεί µε το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 
3. Ποσοστό 1% επί των καθαρών µηνιαίων εισπράξεων (συνολικές 

εισπράξεις πλην ΦΠΑ) καταβάλλεται από τον Ανάδοχο στο Νοσοκοµείο.  
 
4. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, µε δικαίωµα 

παράτασης για ένα (1) εξάµηνο, µε τους ίδιους όρους και µε τη σύµφωνη γνώµη 
των δύο συµβαλλόµενων.  

 
5. Τα πωλούµενα είδη καταγράφονται: 
 

α. Στην προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Β», τα διατιµηµένα είδη, 
τα οποία αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 12 του 
παρόντος Παραρτήµατος «Α». 

 
β. Στην προσθήκη «2» του Παραρτήµατος «Β», τα λοιπά είδη, τα 

οποία είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης, 
ενώ το πλήθος και οι τιµές πώλησης τους καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του παρόντος Παραρτήµατος «Α». 

 
6. Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει συντελεστών αξιολόγησης κριτηρίων, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήµατος, σύµφωνα µε: 

 
α.  µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των ν.4270/2014 και 

ν.4412/16. 
β. Τα καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
γ. Την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή. 
δ. Λοιπές διατάξεις που αφορούν στα τρόφιµα. 
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Άρθρο 2ο  
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 19 Σεπ 2017, Ηµέρα Τρίτη, Ώρα: 

09:00 πµ σύµφωνα µε τους ν.4270/2014 και ν.4412/16, από τις αρµόδιες 
ορισθείσες επιτροπές του Νοσοκοµείου.  

 
2.  Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, µε προθεσµία 

υποβολής προσφορών την 18 Σεπ 2017, Ηµέρα ∆ευτέρα, Ώρα: 13:00.  
 

Άρθρο 3ο 
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα που προβλέπονται από το ν.4412/2016, άρθρο 25. 
 

Άρθρο 4ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
1. Οι προσφορές (δικαιολογητικά-τεχνική-οικονοµική), υποβάλλονται ή 

αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 
 

2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 

α.  Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ» 

β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής και το αρµόδιο Γραφείο 
(424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών 
ε Τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση κλπ), του προσφέροντος-

αποστολέα.  
στ. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
 

3.  Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά  µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα, τα εξής: 
 

α. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
 

β.   Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να 
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τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
και τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

γ. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
 

4. Οι φάκελοι «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.  

 
5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών  εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του προσφέροντος, τότε, ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 
  

6. Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους 
συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
7. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους µε τους εξής 

τρόπους: 
 

α. Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

 
β. Αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή 

ιδιωτικό ταχυδροµείο στην έδρα της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
 
8.    Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αριθµό 

πρωτοκόλλου), µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία (424 ΓΣΝΕ/ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) µέχρι την προθεσµία 
υποβολής προσφορών. 

 
9. Οι προσφορές που περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ εκπρόθεσµα, µετά την 

παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν λαµβάνονται υπόψη, 
έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη 
φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο 
των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις 
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βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται (ν.4412/2016, άρθρα 80 
και 82), ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού. 
 

11.   Οι προσφορές υποβάλλονται: 
 

α. Στην Ελληνική γλώσσα. 
 
β. Υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη και φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά φύλλο. 
 
γ. ∆ακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες 

και διορθώσεις. 
 
δ. Για ολόκληρο το έργο.  

 
12. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, 

διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των 
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

14. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις 
διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους 
τους υποψηφίους (µέσω fax ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναφέροντας 
το θέµα τον αριθµό της ∆ιακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος 
και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-
mail).  
 

15. Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη 
η ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος 
δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις 
δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της διακήρυξης. 
   

16. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για τον 
διαγωνισµό από το 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2310381080 και 
2310381074.  
 

17. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν 
ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς.  
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18. Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαµβανόµενα στο ν. 4250/14.  
 

Άρθρο 5ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
1.  Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 

χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη από 
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον παραπάνω, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα µέχρι δώδεκα µήνες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
   

Άρθρο 6ο  
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
1.    Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής δικαιολογητικά, εις απλούν, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται παρακάτω:  

 
 α.  Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), 

βάσει της υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016). Ως προς 
το ΤΕΥ∆, επισηµαίνονται τα παρακάτω, τα οποία ισχύουν επί ποινής 
απόρριψης, ως εξής:  

 
(1) Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα της Προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήµατος. 
 
(2)  Στο ΤΕΥ∆, (βάσει του υποδείγµατος της Προσθήκης «3» 

του παρόντος Παραρτήµατος) αναγράφεται και δηλώνεται σε όλα τα αντίστοιχα 
πεδία, το σύνολο των σχετικών σε αυτά στοιχείων.   

 
(3)   Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από το σύνολο των υπόχρεων 

της εταιρείας, (όχι από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο) όπως καταγράφεται 
βάσει της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/25-11-
2016/ΕΑΑ∆ΗΣΥ), της υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3698/16 Νοε 
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2016) και της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08/2016) 
και ιδίως:  

 
(α) «Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), από τους 
διαχειριστές. 

 
(β) «Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και από όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

 
(4)   Μαζί µε την υπογραφή, αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο 

και η θέση του υπόχρεου.   
 

(5)   Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υποβληθεί όπως παρακάτω: 
 

(α) Σε ένα έντυπο (ένα ΤΕΥ∆), το οποίο 
υπογράφεται από όλους τους υπόχρεους (όλες οι υπογραφές στο ίδιο έντυπο). 

 
(β) Σε περισσότερα όµοια έντυπα ΤΕΥ∆, όσα και οι 

υπόχρεοι υπογραφής του, προς επίλυση των περιπτώσεων που παρατηρούνται 
δυσχέρειες ως προς την υπογραφή του ίδιου ΤΕΥ∆, λόγω π.χ. γεωγραφικής 
απόστασης των υπόχρεων υπογραφής κλπ. 

 
(γ) Ηλεκτρονικές υπογραφές του ΤΕΥ∆ γίνονται 

αποδεκτές, µε την επιφύλαξη, κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής, της 
αίτησης προσκόµισης διευκρινίσεων ως προς την εγκυρότητα κλπ αυτών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08/2016). 

  
(6) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν 

οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος 
της ένωσης, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται. 

 
(7) Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας 

στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια του διαγωνισµού, πρέπει να 
κατατίθεται και για κάθε άλλο οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 

 
(Οι εταιρείες µπορούν ν’ απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιαγωνισµών του 
Νοσοκοµείου, για την αποστολή µέσω e-mail του ΤΕΥ∆ προς αυτές, σε 
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου τύπου «word». Επιπρόσθετα, το ΤΕΥ∆ βρίσκεται σε 
επεξεργάσιµη µορφή και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ). 
 

β. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του 
προσφέροντος, όπως Καταστατικό εταιρείας κλπ, απ’ όπου επίσης θα 
προκύπτουν οι παραπάνω αναφερόµενοι υπόχρεοι υπογραφής του ΤΕΥ∆. 
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γ. «Εγγύηση συµµετοχής», σε ύψος 2% επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης, η οποία ανέρχεται σε εφτά χιλιάδες 
διακόσια (7.200,00) ευρώ.  
 

δ. Φύλλο Συµµόρφωσης επί των Γενικών και Ειδικών 
Όρων του ∆ιαγωνισµού, όπως Υπόδειγµα Προσθήκης «2» του Παραρτήµατος 
«Α». 
    

ε.     Τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης, σύµφωνα και µε το 
ν.4412/2016, Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος «Α»: 
 

(1) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, εκδόσεως 
εντός του διαστήµατος από την ηµεροµηνία της διακήρυξης µέχρι την υποβολή 
της προσφοράς, ποσού όχι µικρότερου των 2/3 του ετήσιου προϋπολογιζόµενου 
ύψους του παρόντος διαγωνισµού.  
 

(2) Οικονοµικές καταστάσεις ή απόσπασµα τους, 
αρµοδίως ελεγµένες/ θεωρηµένες, των τριών (3) τελευταίων ετών, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση τους απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση, από τις οποίες θα φαίνεται η 
κερδοφορία τους και θα καταγράφεται: 

(α) Το ολικό ύψος του ετησίου κύκλου εργασιών. 
(β)  Ο ετήσιος κύκλος εργασιών στον τοµέα 

δραστηριότητας, ο οποίος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο 
συνολικό κύκλο εργασιών της σύµβασης. 

 
στ.  Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε 

τους ειδικούς όρους της παρούσας. 
 

2.  Στα περιεχόµενα του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν 
εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 
«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς 

 
3. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα 

απορρίπτονται. 
Άρθρο 7ο  

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 

1.     Ο φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει τα 
σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά έγγραφα, εις απλούν και απαιτείται να είναι 
δοµηµένος όπως παρακάτω: 
 

α. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
Στην παρούσα ενότητα κάθε διαγωνιζόµενος θα καταθέσει έγγραφα που 
αποδεικνύουν την επιτυχή υλοποίηση παρόµοιων έργων κατά την τελευταία 
τριετία, όπως παρακάτω: 
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(1) Κατάλογος των κυριοτέρων υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, όπου εµφαίνεται η αξία, η ηµεροµηνία 
παροχής και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνοµα, διεύθυνση, 
τηλέφωνο). 
 

(2) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης παρεχόντων 
υπηρεσίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται 
για κάθε οίκο που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή Ένωση. 

 
(3) Κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος, για την 

απόδειξη των παραπάνω, να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι: 
 

(α) Εφόσον πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές, 
πιστοποιητικά εκδοθέντα ή θεωρηθέντα από την αρµόδια Αρχή. 

 
(β) Εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι ιδιωτικός 

φορέας, βεβαίωση αυτού ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δήλωση του 
προσφέροντος, µε την οποία θα βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των 
δηλουµένων στοιχείων, η καλή εκτέλεση ή αναλόγως η καλή πρόοδος της 
εκτέλεσης των παρεχοµένων υπηρεσιών και θα εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία να 
διασταυρώσει, κατά την κρίση της, τα δηλούµενα απευθείας από τους αποδέκτες 
των εν λόγω υπηρεσιών. 
 

β. ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

 (1) Στην παρούσα ενότητα, οι προσφέροντες θα πρέπει να 
παρουσιάσουν αναλυτικά τον τρόπο εκτέλεσης της προσφερόµενης υπηρεσίας. 
Ο διαγωνιζόµενος θα καταθέσει µελέτη λειτουργίας του έργου, στην οποία θα 
εµφανίζονται (σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις των άρθρων 3-9 του Παραρτήµατος 
«Β») : 
 

(α) Το προσωπικό (αριθµός, ειδικότητα, 
προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες παροχής των υπηρεσιών). 
 

(β) Η Μέθοδος Επόπτευσης και Ελέγχου. 
 

(γ) Η διαµόρφωση και λειτουργία των χώρων 
εξυπηρέτησης και του περιβάλλοντα χώρου. 

 
(δ) Το σύστηµα αυτοελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί. 
 
(ε) Τα µέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 
 

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης παρεχόντων υπηρεσίες, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς πρέπει 
να υποβληθούν για κάθε οίκο που συµµετέχει στην κοινοπραξία ή ένωση. 
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3. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 
καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 8ο  
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόµενες Τιµές  

 
1.     Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα 
(πρωτότυπο - αντίγραφο) επί ποινής απόρριψης, σύµφωνα µε την Προσθήκη 
«1» του παρόντος Παραρτήµατος «Α», µετά των συνηµµένων σε αυτή 
εγγράφων και τυχόν δικαιολογητικών, όπως παρακάτω: 
 

α.    Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα. Ως τιµή εκκίνησης και 
ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) 
ευρώ. Προσφορά που ορίζει µηνιαίο µίσθωµα κάτω από το ποσό αυτό, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

β.   Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, ενιαίο, επί των 
αρχικών, ανώτατων τιµών εκκίνησης του Πίνακα Ειδών Κυλικείου µε 
∆ιατίµηση, όπως η Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Β». Η προσφερόµενη 
τιµή πώλησης που θα προκύψει από την έκπτωση θα δοθεί σε ποσό (ΕΥΡΩ) και 
θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως για το κάθε είδος ξεχωριστά. 
 

γ. Το σταθερό προσφερόµενο ποσοστό ύψους 1% επί των 
καθαρών µηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις πλην ΦΠΑ), που θα 
καταβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, µε βάση καταστάσεις που 
υποχρεούται να προσκοµίζει, στις οποίες περιέχονται ηµερολογιακά και κατά 
ταµειακή µηχανή τα ηµερήσια δελτία κίνησης «Ζ». Προσφορά που δεν 
αποδέχεται την καταβολή του παραπάνω ποσού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

2. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, 

ενώ  σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.  
 
4. Η αναγραφή των τιµών γίνεται στο νόµισµα του ευρώ (EURO). 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
5.  Η αναγραφή του ποσοστού εκπτώσεως, µπορεί να γίνεται µε δύο ή 

και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
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6.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή δεν είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από 
την παρούσα διακήρυξη,  η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
7.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
8. Η προσφερόµενη τιµή (µετά την αφαίρεση του ποσοστού εκπτώσεως) 

θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά. 
 
9.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεων δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση 
αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ. 

 
10. Η αναπροσαρµογή των τιµών είναι δυνατή, µόνο µετά την 

παρέλευση ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µια (1) φορά 
ετησίως, µετά από αίτηση του ανάδοχου και την προσκόµιση επίσηµων 
δικαιολογητικών αύξησης των τιµών των πρώτων υλών από αρµοδία υπηρεσία 
(Υπ. Ανάπτυξης /∆νση Εµπορίου – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κλπ.) 

 
11.   Η σχετική έγκριση στην αίτηση αναπροσαρµογής θα δίδεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και το ποσοστό αύξησης δεν θα υπερβαίνει το 75% του 
ανάλογου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Αναπροσαρµογή 
τιµών προς τα πάνω µε µετακύλιση του κόστους λειτουργίας στο 
εξυπηρετούµενο προσωπικό αποκλείεται και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. 

 
12. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά 

χαµηλές (υπερβολικά υψηλά ποσοστά εκπτώσεων) θα εξετάζονται λεπτοµερώς 
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις.  

 
13.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 

συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων 
τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
14. Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ. 
 

13.  Η αρίθµηση των προσφερόµενων ειδών στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πρέπει να αντιστοιχεί στην αρίθµηση των ειδών των σχετικών 
παραρτηµάτων της διακήρυξης. 

 
16. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  
 
17. ∆εν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
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18. Οι οικονοµικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να 
έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

 
19.   Τα έγγραφα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, είναι τα µόνα 

στα οποία επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
 

20. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» 
η «0,00». Εάν έχει παραληφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η 
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 

Άρθρο 9ο  
Αξιολόγηση Προσφορών 

 
1. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών (i) γίνεται σύµφωνα 

µε την τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη Συνολική Βαθµολογία (U) 
σε µόρια, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο [Ui = (σ1* Κ1) + (σ2* Κ2)], 
όπου: 

 
α. σ1 και σ2, είναι οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων 

αξιολόγησης, µε σ1 + σ2 = 1 
 
β. Κ1 και Κ2, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και ορίζονται ως 

εξής: 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Κ1 και Κ2  

Συντελεστής 
βαρύτητας 

(σ) 
Κ1 Προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα σ1 = 0,40 
Κ2 Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, ενιαίο, επί των 

αρχικών, ανώτατων τιµών εκκίνησης του Πίνακα Ειδών 
Κυλικείου µε ∆ιατίµηση, όπως η Προσθήκη «1» του 
Παραρτήµατος «Β» 

σ2 = 0,60 

Σύνολο 1,00 
 
γ.      Η βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου (Κ1, Κ2) αξιολόγησης 

ορίζεται ως εξής: 
(1)    Για το κριτήριο Κ1 (Προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα): 

 
(α)  Η προσφορά µε το µέγιστο µεταξύ των 

συµµετεχόντων προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα (Μmax), λαµβάνει τιµή Κ1=100 
και αντίστοιχα 40 µόρια (Κ1*σ1 = 100*0,40 = 40 µόρια). 

 
(β)  Οι προσφορές (Μ) µε µικρότερο 

προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα από το Μmax, λαµβάνουν τιµές αναλογικά 
µικρότερες και σύµφωνα µε τον τύπο: 
          
          

_Μ_    
Κ1 = 100 *  

Μmax    
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(2)    Για το κριτήριο Κ2 (Προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης, ενιαίο, επί των αρχικών, ανώτατων τιµών εκκίνησης του Πίνακα 
Ειδών Κυλικείου µε ∆ιατίµηση, όπως η Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος 
«Β»): 

 
(α)  Η προσφορά µε το µέγιστο µεταξύ των 

συµµετεχόντων προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (Pmax), λαµβάνει τιµή 
Κ2=100 και αντίστοιχα 60 µόρια (Κ2*σ2 = 100*0,60 = 60 µόρια). 

 
(β)  Οι προσφορές (P) µε µικρότερο προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης από το Ρmax, λαµβάνουν τιµές αναλογικά µικρότερες και 
σύµφωνα µε τον τύπο: 
          
          

_P_    
Κ2 = 100 *  

Pmax    
           
        

 
δ.      Η συνολική βαθµολογία (Ui),: 

 
 (1) Προκύπτει µε βάση τον προαναφερθέντα τύπο      

[Ui = (σ1* Κ1) + (σ2* Κ2) ], όπου οι επιµέρους βαθµολογίες πολλαπλασιάζονται 
µε τους συντελεστές τους και έπειτα τα δύο αυτά γινόµενα αθροίζονται.  

 
(2)  ∆ύναται, βάσει του τύπου, να λάβει µέγιστη 

τιµή ίση µε 100 µόρια. 
 

2. Επικρατέστερη είναι η προσφορά η οποία εµφανίζει τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία U. 

 
3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν προφορικές 

βελτιωµένες προσφορές µισθωµάτων και ποσοστών έκπτωσης. Τα τελικά 
µισθώµατα και ποσοστά έκπτωσης διαµορφώνονται µετά από προφορική 
πλειοδοσία των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται µετά το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του 
παρόντος παραρτήµατος. 
    

Άρθρο 10ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 
επίσηµη µετάφραση, άλλιως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
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µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 
ευρώ (€).  
 

2.   Εγγύηση Συµµετοχής:  
 

α.  Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 
αρχικής συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι ποσού εφτά  χιλιάδων 
διακοσίων (7.200,00) ευρώ και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του 
ν.4412/16. 

 
β.  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει επί ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της 
προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως 
συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 
γ.    Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται: 

 
(1) Στους συµµετέχοντες, προσφοράς τους και εφόσον δεν 

έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 
ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.  

 
(2) Στον ανάδοχο, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την 

υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  
 

3.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης:  
 
                α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, 
o προµηθευτής είναι υποχρεωµένος vα καταθέσει έως την υπογραφή της, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 5%, επί του συνολικού µισθώµατος, για τη µίσθωση των κυλικείων για 
2,5 έτη, απεριορίστου χρονικής ισχύος, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε 
αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο  άρθρο 72 του ν.4412/16. 
 
   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύµβασης.  
 
   γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µετά τη λήξη της σύµβασης και 
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
 
         4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  
 
 

Άρθρο  11ο  
Απόρριψη Προσφορών 

 
1.    Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για 

οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και το ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102 
έως 104, όπως ενδεικτικά, προσφορά: 
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α. Η οποία περιήλθε στο 424 ΓΣΝΕ εκπρόθεσµα, µετά την 

προθεσµία υποβολής προσφορών. 
β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά 
την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 
102. 

γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 102. 

δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

ε. Υπό αίρεση. 
στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής. 
ζ. Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη. 
η. Με χρόνο υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο από το 

ζητούµενο στη διακήρυξη. 
θ. Με τιµή που έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή 

διορθώσεις. 
ι. Η οποία αφορά συµµετοχή σε µέρος του διαγωνισµού και όχι 

στο σύνολο αυτού .   
ια. Με χρόνο ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής-καλής εκτέλεσης 

µικρότερο από τον καθορισµένο στη διακήρυξη. 
ιβ. Η οποία περιέχει οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε 

οποιοδήποτε µη επιτρεπτό σηµείο της προσφοράς, όπως στα έγγραφα των 
δικαιολογητικών συµµετοχής ή της τεχνικής προσφοράς κλπ. 

ιγ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη και το ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο  12ο  
Αποσφράγιση Προσφορών – ∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνισµού 

 
1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τους όρους του διαγωνισµού. 

 
2. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ 

εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες.  

 
3.  Η διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού γίνεται σε δηµόσιες συνεδριάσεις, 

παρουσία των προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, διαδοχικά µε τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 

α. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: 
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(1) Παραλαµβάνει τους Φακέλους Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προµηθειών. 
 

(2) Ελέγχει την εµπρόθεσµη κατάθεση των Φακέλων 
Προσφοράς και αποκλείει όσους είναι εκπρόθεσµοι. 

 
(3) Αριθµεί και µονογράφει όλους τους Κύριους Φακέλους 

Προσφοράς, τους οποίους αποσφραγίζει. 
 

(4)   Αριθµεί και µονογράφει όλους τους επιµέρους 
Φακέλους  Προσφορών, µε τις ενδείξεις «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», χωρίς ν’ 
αποσφραγίσει αυτούς.  

 
(5) Συντάσσει σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, 

πρακτικό (Πρακτικό 1) καταγράφοντας τους υποψηφίους που αποκλείστηκαν 
λόγω εκπρόθεσµης υποβολής. 

 
(6) Αποσφραγίζει τους φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», των προκριθέντων συµµετεχόντων, µονογράφει το 
περιεχόµενο τους και ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών των  υποψηφίων. 

 
(7) Συντάσσει σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, 

πρακτικό (Πρακτικό 2) και εισηγητική έκθεση, ως προς την απόρριψη των 
εκπρόθεσµα υποβληθέντων προσφορών καθώς και των εµπρόθεσµων εκείνων 
που δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των όρων του διαγωνισµού στο στάδιο 
αυτό και κρίνονται Εκτός Όρων του ∆ιαγωνισµού (Ε.Ο.∆.).  

 
(8) Αποστέλλει τα δύο πρακτικά  και την εισηγητική έκθεση, 

για έγκριση στο Αρµόδιο Όργανο. 
 

β.      Το αρµόδιο Όργανο εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών και της εισηγητικής έκθεσης. 

 
γ.  Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών, παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία του 
δικαιώµατος προσβολής των σχετικών πρακτικών. Αν οι αποκλεισθέντες 
προσβάλουν τα σχετικά πρακτικά, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται για όσο χρόνο 
απαιτείται, για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 

δ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή: 
 

 (1) Καλεί εγγράφως τους υποψηφίους, που προκρίθηκαν 
από το στάδιο αξιολόγησης των «ΦΑΚΕΛΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και ορίζει 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».  Η 
διεξαγωγή της δηµόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη της 
κοινοποίησης. 
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(2) Την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα, σε δηµόσια 

συνεδρίαση προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». 

 
(3) Μονογράφει το περιεχόµενο τους και ελέγχει και 

αξιολογεί την εγκυρότητα και πληρότητα των ζητούµενων τεχνικών 
δικαιολογητικών και στοιχείων των  υποψηφίων. 

 
ε.      ∆ιαφορετική επιτροπή, αρµοδιότητας υγειονοµικού ελέγχου, 

συστήνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Προϊστάµενη Αρχή αυτής και 
προβαίνει στους νόµιµους απαραίτητους ελέγχους αρµοδιότητας της, στις δοµές 
των υποψηφίων, για την διαπίστωση της καταλληλότητας τους.  

 
στ. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, αποτυπώνονται από την 

επιτροπή αυτή σε αιτιολογηµένη  εισηγητική έκθεση και πρακτικά κατά την κρίση 
της, στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και περιέχονται 
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

 
ζ.  Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: 
 

(1) Λαµβάνοντας υπόψη της την αξιολόγηση των φακέλων 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της 
Υγειονοµικής Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, συντάσσει σύµφωνα µε την αρίθµηση 
των φακέλων, πρακτικό (Πρακτικό 3) και εισηγητική έκθεση, ως προς την 
απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
του διαγωνισµού στο στάδιο αυτό και κρίνονται Εκτός Τεχνικών Όρων του 
∆ιαγωνισµού (Ε.Τ.Ο.).  

 
(2) Αποστέλλει το πρακτικό και την εισηγητική έκθεση, για 

έγκριση στο Αρµόδιο Όργανο. 
 

η.    Το αρµόδιο Όργανο εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού και της εισηγητικής έκθεσης. 

 
θ. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψηφίων 

που αποκλείσθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών, 
παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία του δικαιώµατος 
προσβολής των σχετικών πρακτικών. Αν οι αποκλεισθέντες προσβάλουν τα 
σχετικά πρακτικά, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται, για 
τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 

ι.  Έπειτα, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: 
 

(1) Καλεί εγγράφως τους υποψηφίους, που προκρίθηκαν 
από το στάδιο αξιολόγησης των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και ορίζει 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».  Η 
διεξαγωγή της δηµόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη της 
κοινοποίησης. 
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(2) Την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα, σε δηµόσια 

συνεδρίαση προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». 

 
(3) Μονογράφει το περιεχόµενο τους και αξιολογεί τα 

οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, όπως αυτά καταγράφονται στα 
τυποποιηµένα έντυπα (προσθήκη «1» στο παράρτηµα «Α» της παρούσας) και 
στα συνηµµένα αυτών έγγραφα και δικαιολογητικά. 

 
(4) Υπολογίζει τη βαθµολογία σε µόρια των 

συµµετεχόντων, µε βάση των τύπο (U) και το άρθρο 9 του παρόντος 
παραρτήµατος.   

 
ια. Τα τελικά µισθώµατα και ποσοστά έκπτωσης 

διαµορφώνονται µετά από προφορική πλειοδοσία των υποψηφίων, η 
οποία διεξάγεται µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, µε την 
εξής διαδικασία: 

 
 (1) Το «βήµα» νέας προσφοράς µισθώµατος, δύναται να 

γίνει το ελάχιστο ανά διακόσια (200,00) ευρώ στην κλίµακα της µέτρησης και 
ακέραια πολλαπλάσια αυτού του ποσού (π.χ. αν η τιµή εκκίνησης της 
προφορικής πλειοδοσίας είναι µίσθωµα 18.150,00 ευρώ, τότε οι διαδοχικές νέες 
προφορικές προσφορές µπορούν να είναι 18.200,00 ευρώ, 18.400,00 ευρώ, 
18.600,00 ευρώ κ.ο.κ.), ενώ το «βήµα» νέας προσφοράς ποσοστού έκπτωσης 
δύναται να γίνει το ελάχιστο ανά ένα τοις εκατό (1%) στην κλίµακα της µέτρησης 
και ακέραια πολλαπλάσια αυτού (π.χ. αν η τιµή εκκίνησης της προφορικής 
πλειοδοσίας είναι ποσοστό έκπτωσης 7,5%, τότε οι διαδοχικές νέες προφορικές 
προσφορές µπορούν να είναι 8,0%, 9,0%, 10,0% κ.ο.κ.).  

 
(2) Οι υποψήφιοι δύνανται να προσφέρουν διαδοχικά, µε 

τη σειρά καταγραφής των φακέλων στα πρακτικά, βελτιωµένες προσφορές.  
 
(3) Η διαδοχική υποβολή προφορικής προσφοράς από 

όλους τους συµµετέχοντες (ανεξάρτητα αν προσφέρουν βελτιωµένο µίσθωµα 
ή/και ποσοστό έκπτωσης), αποτελεί έναν «πλήρη κύκλο προσφορών».  

 
(4) Μετά από κάθε «πλήρη κύκλο προσφορών», η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας το ∆ιαγωνισµού, υπολογίζει εκ νέου τα µόρια των 
συµµετεχόντων, στους οποίους και τα ανακοινώνει. 

 
(5) Κάθε ανακοίνωση των νέων µορίων, µετά από έναν 

«πλήρη κύκλο προσφορών», δηµιουργεί το  δικαίωµα σε όλους υποψηφίους για 
την υποβολή νέας βελτιωµένης προσφοράς.  

 
(6) Η µη υποβολή βελτιωµένης προσφοράς από 

υποψήφιο, για δύο συνεχόµενους «πλήρεις κύκλους προσφορών», συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό του υποψηφίου αυτού από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
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ιβ. Η διαδικασία της προφορικής πλειοδοσίας λήγει, όταν 
δηλώσουν όλοι οι συµµετέχοντες, ότι εµµένουν στην τελευταία τους προσφορά 
δίχως να υποβάλλουν καινούρια βελτιωµένη ή αποσύρονται, οπότε και 
προκύπτει επικρατέστερη προσφορά. 

 
ιγ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, µε την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών και της προφορικής 
πλειοδοσίας για την διαµόρφωση των τελικών µισθωµάτων: 

 
(1) Προβαίνει στην τελική οικονοµοτεχνική αξιολόγηση η 

οποία περιλαµβάνει τα τελικά στοιχεία βαθµολόγησης. 
 
(2) Καταγράφει τα αποτελέσµατα της οικονοµικής 

αξιολόγησης σε πρακτικό (Πρακτικό 4) και σε εισηγητική έκθεση. 
 
(3) Αποστέλλει το πρακτικό και την εισηγητική έκθεση, για 

έγκριση στο Αρµόδιο Όργανο, εισηγούµενη την ανάδειξη ως προσωρινού 
αναδόχου, του υποψήφιου που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 
 

ιδ.    Το αρµόδιο Όργανο εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης ή µη,  
του πρακτικού και της εισηγητικής έκθεσης. 

 
ιε. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός 

ανάδοχος, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει στην επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του άρθρου 16 του παρόντος 
παραρτήµατος. 
 

ιστ. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στην Επιτροπή που 
διενεργεί τον διαγωνισµό. 
 

ιζ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: 
 

(1) Μετά την παραλαβή του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό ανάδοχο, ορίζοντας 
την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 
δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες 
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, προκειµένου να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης εφόσον το επιθυµούν. 
 

(2) Προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου, την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση. 
 

(3) Συντάσσει πρακτικό (Πρακτικό 5) και εισηγητική έκθεση 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, εισηγούµενη την κατακύρωση της 
σύµβασης ή την κήρυξη ως έκπτωτου του προσωρινού αναδόχου. 
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(4) Αποστέλλει το πρακτικό και την εισηγητική έκθεση, για 
έγκριση στο Αρµόδιο Όργανο. 
 

ιη. Η Απόφαση Κατακύρωσης της σύµβασης αποστέλλεται σε 
όλους τους συµµετέχοντες, µαζί µε αντίγραφα των σχετικών πρακτικών. 

 
ιθ. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

Απόφασης Κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης. 
 

4. Η ανωτέρω διαδικασία µέχρι και την κατακύρωση, σχηµατικά 
απεικονίζεται ως εξής: 
 
 

Καταγραφή 
Προσφορών 

Πρακτικό 1 
Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Αξιολόγηση Φακέλων 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Πρακτικό 2 
Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Εισηγητική 
Έκθεση 

Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Απόφαση Αρµόδιου 
Οργάνου 

Πρακτικά 
Υγειονοµικής 
Επιτροπής 

 
 

Εισηγητική 
Έκθεση 

Υγειονοµικής 
Επιτροπής 

 Αξιολόγηση Φακέλων 
«ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Πρακτικό 3 
Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Εισηγητική 
Έκθεση 

Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

 
 
 
 
 

Απόφαση Αρµόδιου 
Οργάνου 

Αξιολόγηση Φακέλων 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Πρακτικό 4 
Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Εισηγητική 
Έκθεση 

Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Απόφαση Αρµόδιου 
Οργάνου 

Αξιολόγηση Φακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Πρακτικό 5 
Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Εισηγητική 
Έκθεση 

Επιτροπής 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Απόφαση Αρµόδιου 
Οργάνου 

 
 

Άρθρο 13ο  
Λοιπά Είδη Κυλικείου 

  
1. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και πριν την υπογραφή της 

σύµβασης, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, έγγραφη πρόταση 
πώλησης «Λοιπών Ειδών» (πέραν των ∆ιατιµηµένων Ειδών) όπως ενδεικτικά και 
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όχι περιοριστικά, καταγράφονται στην προσθήκη «2» του Παραρτήµατος «Β».  

 
2. Η πρόταση πώλησης θα καταγράφει τα προτεινόµενα είδη και τα 

χαρακτηριστικά τους, την προτεινόµενη τιµή πώλησης και λοιπά στοιχεία µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού εξετάσει την παραπάνω πρόταση, 

αποφασίζει σχετικά, ως προς την έγκριση ή µη . 
 
4. Τα εγκριθέντα είδη καταγράφονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 
 
5. Η υπογραφείσα σύµβαση, δύναται να τροποποιηθεί/ επεκταθεί ως 

προς τα πωλούµενα «Λοιπά Είδη», κατόπιν έγγραφης πρότασης του Αναδόχου 
και σχετικής έγκρισης του αρµόδιου Αποφασίζοντος Οργάνου.   
 

Άρθρο 14ο  
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 

  
1.  Η υποβολή ή πρόκριση µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, 
χωρίς αυτό ν’ αποτελεί δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να 
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά 
σε περιπτώσεις ασύµφορων τιµών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιµών, προς 
επιδίωξη ευρύτερης συµµετοχής και ανταγωνισµού, µε σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικών τιµών και προάσπισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου κλπ, 
σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 106. Στην περίπτωση δε αυτή, της 
υποβολής ή πρόκρισης µιας µόνο προσφοράς, δεδοµένης της απουσίας 
ανταγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε 
διαπραγµάτευση επί της αρχικής οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
συµµετέχοντος ή προκριθέντος, προκειµένου να επιτευχθούν βελτιωµένες τιµές 
οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Νοσοκοµείου και στην 
προάσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, 
άρθρο 32. 

 
2.  Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί 

να προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο ν.4412/2016 και στο άρθρο 15 του παρόντος παραρτήµατος. 

 
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διαπραγµάτευσης, για περαιτέρω 

βελτίωση των όρων προσφοράς, µε τον υποψήφιο του οποίου η προσφορά θα 
είναι πλήρης και θα κριθεί ως η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο  
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει 
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, µετάθεση, µαταίωση ή 
ακύρωση του διαγωνισµού: 
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α. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη. 
β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται 

µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή. 

δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύµβασης. 

ε. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη. 

στ. Για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά 
δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

ζ. Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία.   

 
2. Η µαταίωση ή ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείµενο 

της σύµβασης ή τµήµα αυτής. 
 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει, 
παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 

α. Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε 
φάσης αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της.  

β. Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων  29 και 32, του 
ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

 
4. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα 
της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη. 

 
Άρθρο 16ο 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

1.    Ο Προσωρινός Ανάδοχος, υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, ο 
οποίος φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε τον αρχικό φάκελο συµµετοχής στον 
διαγωνισµό και πρόσθετα την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα 
εξής δικαιολογητικά των άρθρων 80 και 82 του ν.4412/2016, από τα οποία 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 
του ν.4412/2016 και η πλήρωση των κατά περίπτωση ζητούµενων από τη 
διακήρυξη απαιτήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν.4412/2016., 
εις απλούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 
α. Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.2, του 
άρθρου 80, του ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.4412/2016. Το εν λόγω απόσπασµα 
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υποχρεούνται να προσκοµίζουν και τα πρόσωπα τα οποία είναι µέλη διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προµηθευτή ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το 
δεύτερο εδαφίο της παρ. 1 του άρθρου 73  

 
β.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
 γ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

 
δ.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή 
του οικείου ΟΤΑ. 

 
 ε.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

 
στ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, απεριόριστης ισχύος, 

η οποία η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύµβασης, η οποία 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 

 
ζ. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης 

προς τρίτους, που καλύπτει σε ποσό τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000,00) 
ευρώ για πρόκληση ζηµιών ανά συµβάν και τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ για σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Το άθροισµα των 
παραπάνω ποσών κατ’ αναλογία δεν θα υπολείπεται του ποσού ίσου µε το µισό 
(50%) του ετήσιου προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΔΑ: Ω0ΖΟ6-ΧΜΟ



Α-23 
 

η. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βάσει της κείµενης 
νοµοθεσίας και σε αντιστοιχία µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

2. Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

 
Άρθρο 17ο 

Προδικαστικές Προσφυγές 
 
1. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 345-374 του ν.4412/2016, και το Π∆ 
39/2017. 

 
2. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, πέραν της 
Προδικαστικής Προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήµατος. 

 
3.  Η προθεσµία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

διακήρυξης, ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) µέρες από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης.  Ο διαγωνιζόµενος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, εφόσον 
δεν έχει ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισµού και δε 
δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει 
ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. 

 
4.  Για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της 

Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι δέκα (10) µέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα, αν η κοινοποίηση πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε 
τηλεοµοιοτυπία.  

 
5. Αν η κοινοποίηση της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε άλλα µέσα 

επικοινωνίας, η ανωτέρω προθεσµία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) µέρες από την 
σχετική  κοινοποίηση.  

 
6. Σε περίπτωση παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) µέρες από την 
επόµενη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

 
7.  Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 

του Π∆ 39/2017.  
 
8. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) είναι η µόνη 

αρµόδια Αρχή για την εξέταση των υποβαλλόµενων προσφυγών. 
 
9.  Για το παραδεκτό της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής 

κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π∆ 
39/2017.  
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10. Το ύψος του παραβόλου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 

(0,50%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης, µε ελάχιστο 
κατατιθέµενο ποσό τα εξακόσια (600,00) ευρώ και µέγιστο τις δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο υπέρ ∆ηµοσίου. 

  
11. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του 
Π∆ 39/2017. 

 
12. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 

άσκηση της, κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. 
 
13. Κάθε ενδιαφερόµενος του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, 

δικαιούται να ασκήσει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν της προδικαστικής προσφυγής, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
κατατιθέµενη ηλεκτρονικά σύµφωνα µε άρθρο 8 του Π∆ 39/2017.  

 
Άρθρο 18ο  

Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων  
 
1. Έναρξη ισχύος της σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 

από τα δύο µέρη. Η χρονική διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 
υπογραφή της, µε δυνατότητα παράτασης για (1) εξάµηνο, µε την σύµφωνη 
γνώµη των δύο συµβαλλόµενων και µε τους ίδιους όρους.  
 

 
Άρθρο 19ο  

Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα 
 
1.  Η πληρωµή του µηνιαίου µισθώµατος θα γίνεται κάθε 1η έως 5η  

µέρα του ιδίου µηνός.  
 
2.  Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο: 
 

α. Κατά ποσοστό 85% απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό 
υπ’ αριθµ 264259 του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ), που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και θα προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού 
κατάθεσης στο 424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού.  

 
β. Κατά ποσοστό 15% σε τραπεζικό λογαριασµό της 

∆ιαχείρισης του 424 ΓΣΝΕ, που θα του υποδειχθεί προσκοµίζοντας 
φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης.  

 
3.      Επί των καθαρών µηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις 

πλην ΦΠΑ), θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ποσοστό 1%. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδίδει στο 424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό 
λογαριασµό που θα του υποδειχθεί, προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του 
αποδεικτικού κατάθεσης, σε µηνιαία βάση, εντός του δεύτερου δεκαπενθηµέρου 
του επόµενου µήνα, το υπόψη ποσοστό επί των καθαρών εισπράξεών του. Η 
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απόδοση θα γίνεται µε βάση καταστάσεις, που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος και 
στις οποίες θα εµφανίζονται ηµερολογιακά και κατά ταµειακή µηχανή τα 
ηµερήσια δελτία κίνησης «Ζ». Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να ασκεί επί των 
υπόψη καταστάσεων δειγµατοληπτικό ή καθολικό έλεγχο, ζητώντας να της 
επιδειχθούν τα ανάλογα δελτία «Ζ».  
 

4.      Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον: 
 
α. Με κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος και του 
καταβαλλόµενου ποσού επί των µηνιαίων εισπράξεων της ανωτέρω 
παραγράφου 3, υπαγόµενη σε αντίστοιχο Χαρτόσηµο και ΟΓΑ/αρτοσήµου, ως 
εξής: 
 
Κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος 
και του καταβαλλόµενου ποσού επί των µηνιαίων εισπράξεων Ποσοστά 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06000 % 
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,00180 % 
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 % 

Σύνολο 0,06216 % 
 

Τα αντίστοιχα ποσά των παραπάνω κρατήσεων ΑΕΠΠ αποδίδονται στο 424 
ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό λογαριασµό που θα του υποδειχθεί, 
προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, σε µηνιαία βάση, 
εντός του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα. 

 
β. Με κράτηση επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος 3% για 

χαρτόσηµο και επί του χαρτοσήµου 20% για τον ΟΓΑ. 
 

Κρατήσεις επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος Ποσοστά 
Χαρτόσηµο 3%  3,00 % 
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου  0,60 % 

Σύνολο 3,60 % 
 

Τα αντίστοιχα ποσά των παραπάνω κρατήσεων ΑΕΠΠ αποδίδονται στο 
424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό λογαριασµό που θα του 
υποδειχθεί, προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, σε 
µηνιαία βάση, κάθε 1η έως 5η  µέρα του ιδίου µηνός.  
 

γ. Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ Νοµικών Προσώπων, διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων, ή άλλων 
Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες 
Αναδόχου. 

 
δ. Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 

νόµιµη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν 
πραγµατοποιήσει ο προσφέρων. 
 

ε. Με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 
Νοµοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, εργατικές 
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εισφορές, εργατικά ατυχήµατα κλπ), καθώς και η άµεση αντικατάστασή του στις 
ηµέρες άδειας ή ασθένειάς του.  

 
στ. Με κάθε ζηµιά, φθορά ή βλάβη που θα προκαλέσει το 

προσωπικό του στις εγκαταστάσεις.  
 

5.      Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο 
ανάδοχος έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Επίσης µε τον ίδιο τρόπο 
και τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατά του ΜΤΣ που προέρχονται από 
ποινικές ρήτρες. 
 

Άρθρο 20ο  
Κήρυξη Ανάδοχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, σε περίπτωση που: 
 

α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτούνται για την κατακύρωση.  

 
β. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση 

δικαιολογητικά. 
 
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η 

µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 
 
δ. ∆εν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, 

να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
 

ε.  ∆εν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία 
εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως 
το προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούµενος από τη διακήρυξη 
αριθµός, αφού κληθεί πρώτα για παροχή εξηγήσεων. 
 

στ. ∆ιαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής 
νοµοθεσίας, αµοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, 
αποζηµιώσεων φόρων κλπ ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύµβασης αθετεί τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για πέµπτη φορά η ίδια ποινική 
ρήτρα.  

 
ζ.  Εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 
2.  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
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ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 203 του ν.4412/2016  

 
3.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο 

ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424 
ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
  

4.  Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν 
παραλήψεις ή µη τήρηση των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα στη 
σύµβαση που θα υπογραφεί, εφαρµόζονται τα εξής: 
 

   α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις :  
 

(1)  Επαναλαµβανόµενη έλλειψη ειδών.  
  

(2) Πώληση µε αυθαίρετη αύξηση τιµών.  
  

(3)  Πώληση ειδών που δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν µικροσκοπικής ή µακροσκοπικής εξέτασης.  

  
(4)  Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητας 

τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά τη διάθεση των υπόψη ειδών.  
  

(5)  Μη συµµόρφωση του προµηθευτή µε τις υποδείξεις 
της Μονάδος ή ο τρόπος συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται για 
διάθεση προς Στρατιωτική Μονάδα,  επιβάλλεται: 

  
(α)   Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη επίπληξη.  
 
(β)   Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 1.000 Ευρώ.  
 
(γ)   Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο 1.500 Ευρώ.  
 
(δ)   Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.  

 
β.  Όσον αφορά προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 

επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση [(µε τοξικές, 
κλπ ουσίες, αγαθά που υπέχουν µόλυνση κ.ο.κ (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ/30-5-
03)], επιβάλλεται:   
 

1.   Για την πρώτη παράβαση έγγραφη 1.000 Ευρώ,  
 
2.   Για τη δεύτερη φορά πρόστιµο 2.000 Ευρώ και 
 
3.   Για τρίτη παράβαση,  έκπτωση.  

 
5.  Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αυξοµειώνονται ανάλογα του ετήσιου 

κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την κρίση 424 ΓΣΝΕ και της Προϊστάµενης 
Αρχής.  

 
6.  Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η 

επιτροπή ελέγχου σύµβασης, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε 
αυτεπάγγελτα από δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της 
∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση 

ΑΔΑ: Ω0ΖΟ6-ΧΜΟ



Α-28 
 
της παράβασης από τα αντίστοιχα τµήµατα του 424 ΓΣΝΕ. Η επιβολή  
προστίµου θα εγκρίνεται από αυτούς που έχουν την δικαιοδοσία εγκρίσεως των 
αντίστοιχων δαπανών  

 
7.  Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται 

αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
8.  Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου από τη 

σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εργασίας µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία εργασία γίνεται δεκτή. 

 
9.  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύµβαση, όταν: 
 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου. 

 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 21ο 

Ανωτέρω Βία 
 

1. Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση. 

 
2. Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο. Σε όσες 

περιπτώσεις επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης προς 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα 
αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

 
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 

εργασιών του καταστήµατος του αναδόχου.   
 
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου που 

συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του.  
 
γ. Πληµµύρα.  
 
δ. Σεισµός.  
 
ε. Πόλεµος.  
 
στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων 

και εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του 
κατασκευαστή προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.  
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Άρθρο 22ο 
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

 
 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και 

γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην  Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν 
είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στο 424 ΓΣΝΕ, κατά την διάρκεια της σύµβασης. 
 
3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 23ο  
Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών 

 
1. Οι αρµόδιες επιτροπές του διαγωνισµού και η Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την κρίση τους, δύνανται να καλούν τους προσφέροντες, σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του ν.4412/2016 να παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει. 

 
2. Οι σχετικές διευκρινίσεις αφορούν µόνο ασάφειες, επουσιώδεις 

πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα, όπως: 
α. Παράλειψη µονογραφών. 
β. Παράλειψη ή διακεκοµµένη αρίθµηση 
γ. Ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης φακέλων και 

υποφακέλων προσφορών. 
δ. Λεκτικές/φραστικές αποκλίσεις από την ορολογία της 

διακήρυξης κλπ. 
 
3.  Η παροχή των διευκρινίσεων δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια: 

α. Μεταγενέστερη αντικατάσταση δικαιολογητικών της 
προσφοράς ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της 
διακήρυξης. 

β.  Εισαγωγή διακρίσεων ή άνιση µεταχείριση των 
συµµετεχουσών εταιρειών. 

γ. Αλλοίωση της προσφοράς και πρόσδοση αθέµιτου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 
4. Στην περίπτωση ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς, η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι 
υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν λόγω των ασαφειών επίκειται 
αποκλεισµός. 

 
5. Όµως, η ύπαρξη ουσιωδών ελλείψεων/αποκλίσεων από τους 

όρους της διακήρυξης, η απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους 
τιθέµενους επί ποινής απόρριψης/ που αναγράφεται ότι επιφέρουν απόρριψη της 
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προσφοράς, οδηγούν στην απόρριψη της εν λόγω προσφοράς, χωρίς να έχει 
δικαίωµα ο προς αποκλεισµό προσφέροντας να υποβάλλει διευκρινίσεις. 

 
 

Άρθρο 24ο 
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών 

 
1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της 
Υπηρεσίας, και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/και την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, 
επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, 
προς την οποία ο προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η 
Υπηρεσία, αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο.Εάν η 
Υπηρεσία δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από 
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση αυτή, 
τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 
 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση έργου  
ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της χώρας 
 
 
 
 

Άρθρο 25ο 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
1.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόµιµων αποδοχών, 
οι οποίες σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) 
ή ∆ιαιτητικής Απόφασης (∆.Α.), τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων (ν.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 
177/Α/18-10-1985 της ελληνικής νοµοθεσίας) κλπ. και κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο 
έγκαιρα και εµπρόθεσµα. 

 
2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόµενους 

κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό, 
τον εξοπλισµό και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει. 

 
3.  Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε 
εξάρτηση υπηρεσιακή από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον ανάδοχο, που θα 
τυγχάνει ο µοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει 
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αποκλειστικά όλες τις από τη σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης 
υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. 

 
4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και 

προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε 
εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις του 424 
ΓΣΝΕ, που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή 
ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς 
να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 

 
5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και 

προστασίας των εργαζοµένων του, του προσωπικού του Νοσοκοµείου και τρίτων 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται  πλήρως, ποινικά και αστικά, για 
τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, 
κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
6.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη των 

υλικών, µηχανηµάτων, εργαλείων, κλπ. που ανήκουν σε αυτόν ή σε τρίτους που 
έχουν σχέση µε την εκτέλεση του έργου και βρίσκονται στο χώρο του κυλικείου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα. Οι απαιτούµενες προσωρινές 
εγκαταστάσεις (αποθήκευση υλικών  κλπ.), για την εκτέλεση του Έργου, θα 
δηµιουργηθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που θα 
επιτρέψει το 424 ΓΣΝΕ. 

 
7.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να αφαιρέσει 

και να αποµακρύνει από το Νοσοκοµείο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίµµατα, εργαλεία, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. και γενικά να µεριµνήσει για 
οτιδήποτε απαιτείται για την παράδοση στην Υπηρεσία του χώρου του 424 
ΓΣΝΕ. 

 
8.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης 

σήµανση της  περιοχής, όπου απαιτείται. 
 
9.  Η αποθήκευση των εύφλεκτων προϊόντων θα αποτελεί 

αντικείµενο έγγραφης αίτησης άδειας προς τους αρµόδιους υπαλλήλους του 
Νοσοκοµείου. Για την αποτροπή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα 
δώσει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό του. 

 
10. Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό του αντισυµβαλλοµένου να 

αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείµενο που ανήκει στο Νοσοκοµείο, ακόµη κι αν 
είναι αποδεδειγµένα άχρηστο, καθώς και να λαµβάνει γνώση εγγράφων του 424 
ΓΣΝΕ, που δεν το αφορούν άµεσα. 

 
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των 

υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων 
(π.χ. µεταφορικά µέσα). 

 
12. Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλει για έγκριση στην 
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Υπηρεσία κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά, εξοπλισµό κλπ., που 
θα συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε 
να αποδεικνύεται ότι, τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν συµφωνούν µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει 
δείγµατα ή πιστοποιητικά ορισµένων ειδικών υλικών ή µηχανηµάτων. 

 
 13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάθε υλικό που 

κατά την κρίση της δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές ή που δεν είναι 
σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα µπορεί να παραπέµπει τα υλικά ή 
µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 
Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από 
τον Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή νέων 
στοιχείων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
 14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να 

ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 26ο 
Εκχωρήσεις 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε 

οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη 
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Νοσοκοµείου. 

 
Άρθρο 27ο  

Εµπιστευτικότητα 
 

1.  Ο οικονοµικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, 
οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που 
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συµβατικού 
αντικειµένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων ή να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων 
βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό 
φορέα κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο 
βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες 
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει 
σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
Υπηρεσία, ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη 
γραπτή της συναίνεση.  
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4. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 28ο 
Λοιποί Όροι 

 
1. Επισηµαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των οικονοµικών και τεχνικών 

προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus, 
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π) θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των 
στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονοµικές - τεχνικές), να συνοδεύονται από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την 
αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονοµική προσφορά: 
φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κλπ) 

 
 
2.     Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας 
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 
3.     Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και 
διαβίβασης της σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών 
σχετικών εγγραφών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί υποχρεωτικά από τις 
συµµετέχουσες εταιρείες στο ΤΕΥ∆, µη αποκλειόµενων κατά περίπτωση των 
λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ). 

 
4.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των ν.4270/14, ν.4412/2016, η 

υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφαση (ΦΕΚ/3698/Β΄/16 Νοε 2016) καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 
5.   Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται 

οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

  Ταξχος  Βασίλειος Κατζικάς 
Ακριβές Αντίγραφο Α΄ Υποδιευθυντής 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»   Οικονοµική Προσφορά (Υπόδειγµα) 
«2» Φύλλο Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα) 
«3»   Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ: 66/2017 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Ο υπογεγραµµένος……………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………. 
κάτοικος ………………………………………..οδός ………………………………….. 
αριθµ.…………………….τηλ. ………………………………….κάτοχος του υπ’ αριθµ. 
……………αστυνοµικής ταυτότητος, επαγγέλµατος…………………………….ΑΦΜ 
…………….εκπροσωπώ την επιχείρηση……………………………………, µε 
ΑΦΜ:……………………., ∆.Ο.Υ.::…………………………………………..το 
κατάστηµα της οποίας βρίσκεται στην οδό  
………………………………………….........................................................................
,τηλ:………………………………………….., Fax:………………………………… . 
 

Π ρ ο σ φ έ ρ ω 
 

1. Για τη µίσθωση – εκµετάλλευση του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ  τα παρακάτω: 
 
 α. Μηνιαίο µίσθωµα: 
 
 
 β. Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για τα Είδη Κυλικείου µε ∆ιατίµηση, της 
Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Β» της υπ’ αριθµ.: 66/2017 διακήρυξης:  
 

 
   γ.      Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των καθαρών µηνιαίων εισπράξεων 
(συνολικές εισπράξεις πλην ΦΠΑ) του κυλικείου. 
   
 

2. Αναλυτικά, επισυνάπτω: 
 

α. Πίνακα των Ειδών Κυλικείου µε ∆ιατίµηση, της Προσθήκης «1» του 
παραρτήµατος «Β» της διακήρυξης, µε τις προσφερόµενες τιµές, όπως αυτές 
προκύπτουν από την αφαίρεση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης της 
παραγράφου 1β της παρούσας προσφοράς. 

 
(Σηµείωση : Οι τιµές και οι εκπτώσεις αναγράφονται  ολογράφως και αριθµητικά.) 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και των διατάξεων που 
διέπουν τους δηµόσιους διαγωνισµούς. 
 

Υπογραφή 
 
 
 
 

  Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ. 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 66/2017  

                                                    
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1 «Α» (Γενικοί Όροι)  

2 «Β» (Ειδικοί Όροι)  
3 «Γ» (Σχέδιο Σύµβασης)  

 
Παρατήρηση: 
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει στη στήλη «Συµφωνία – Προτάσεις» να αναγράφει 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ». Σε περίπτωση που δεν συµφωνεί σε κάτι 
θα αναγράφει τους λόγους λεπτοµερώς. 
 

  Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ. 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 66/2017  

                                                    
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
 

 Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  
και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. 
Τηλ:2310381080, 2310382049,2310381074,2310381014, 2310381000. 
Fax:2310381666. 
ΤΧΗΣ (ΑΥΓ) ΓΕΚΤΙ∆ΗΣ ΜΑΪΟΣ, ΛΓΟΣ(Ο) ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝΘΛΓΟΣ (∆Υ) 
ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ, ΑΝΘΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                               
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 
Ιστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης: www.army.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµό µε Α∆ 66/2017 
(αρχικοί:100/2016, 122/2016), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει συντελεστών αξιολόγησης κριτηρίων, για 
την ανάδειξη αναδόχου για τη µίσθωση – εκµετάλλευση του κυλικείου του 424 
ΓΣΝΕ, σε εκτέλεση των Φ.959.6/11/931289/Σ.8029/07 ∆εκ 2016/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α και 
Φ.600.163/288/329161/Σ.4991/07 Αυγ 2017/Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  
 
 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  
 
 
 

Υπόχρεοι υπογραφής ΤΕΥ∆ii : 
 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

  
 
 
 
 
 
 
 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης από κοινού µε άλλουςiv; 

[     ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 
 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού 
φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας 
σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και 
τον τόπο γέννησης: 

 
 
 
 
 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  
 
 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  
 
 

Τηλέφωνο:  
 
 

Ηλ. ταχυδροµείο: 
 

 
 
 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή 
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ

v  
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο 
µέρος V κατωτέρω;  

[    ]Ναι [   ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το 
µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς 
φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες

xi· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
Ηµεροµηνία: 
σηµείο-(-α):  
λόγος(-οι): 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 
 
 
 

 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει 
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xvi; 

[     ] Ναι [    ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxvii: 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωµή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xviii, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[     ] Ναι      [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
 
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο  
πρόκειται: 
 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσµευτική; 
 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού: 
 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
 
 
 
 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων 
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ;xix 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α) 
 
β) 
 
 
γ. 
1) [   ] Ναι [  ] Όχι  
 
 
-[    ] Ναι [   ] Όχι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ.2) 
 
 
 
 
 
δ) [     ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
α) 
 
β) 
 
 
γ. 
1) [   ] Ναι [   ] Όχι  
 
 
-[    ] Ναι [    ] Όχι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ.2) 
 
 
 
 
 
δ) [    ] Ναι [     ] Όχι  
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πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: xx 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[        ] Ναι [      ] Όχι 
 
 
 
 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxi; 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει 
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν: 

 [    ] Ναι [     ] Όχι 
 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου 
 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxiii  
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 

[    ] Ναι [     ] Όχι 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

   [    ] Ναι   [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα

xxiv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν:  
 

 
 [    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 

[    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν: 
 

 [    ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxv, 
λόγω της συµµετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο 
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασηςxxvi; 

 [    ] Ναι [      ] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 

[    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxvii κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης , 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις;  
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης; 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν: 
 

[      ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 
 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[      ] Ναι [     ] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες 
συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxviii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ; 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν:  
 

[   ] Ναι [    ] Όχι  
 
 
 
 
 
 [  ] Ναι [   ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

 
Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxix; του: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων: 

[    ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων: 

 
[    ] Ναι [     ] Όχι 
  
 
 
 
 
 
 [     ] Ναι [     ] Όχι 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για 
τον αριθµό οικονοµικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης : 
και/ή, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 
έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 
έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα 
στον επιχειρηµατικό τοµέα που 
καλύπτεται από τη σύµβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 
έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 
έτος:  
κύκλος εργασιών: 
 
 
 
 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για 
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ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, 
αναφέρετε την ηµεροµηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονοµικός φορέας: 

 
 
 
 
 
 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 
 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές 
ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που 
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης, διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 
ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων: 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
  
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxx, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
 
 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxxxi: 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες

xxxii, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα 
µπορεί να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του 
έργου: 

 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 
 
 
 
 
 
 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας 
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εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxxxiii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα µέσα µελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που 
λαµβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[  ] Ναι [  ] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων 
διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α) 
 
 
 
 
β)  

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  
 
Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
 
 
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
 

 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισµό για την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

 
 
 
 
 
 

  
11) Για δηµόσιες συµβάσεις  
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προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει 
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

 
[    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[     ] Ναι [    ] Όχι 
 
 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 
 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 
παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

[    ] Ναι [    ] Όχι 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα 
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας 
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε 
τα απαιτούµενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον 
αφορά το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας 
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε 
τα απαιτούµενα συστήµατα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον 
αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 

[   ] Ναι [    ] Όχι 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
- 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι: 
 

α. Αποδέχοµαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
β. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω, καθώς και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας  Προσφοράς  είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
ψευδών δηλώσεων. 

 
γ. Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

 
δ. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος 

αντιπρόσωπος, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξκός των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας 
του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73. 

 
ε. Αποδέχοµαι την επιθεώρησης των εγκαταστάσεων από 

αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.  
 
στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 

διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
ζ.  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 

συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 
∆ηµόσιο τοµέα. 

 
η.  Τα προσφερόµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Τροφίµων και Ποτών (ΚΠΤ) και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και 
τις λοιπές αγορανοµικές διατάξεις. 

 
θ.  Σε περίπτωση που αναδειχθώ πλειοδότης, αναλαµβάνω τα 

έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης (άρθρο 46 
του Ν.3801/2009). 

 
ι. Είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 

 
(1)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη 

δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .(Υπό την 

προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση). 

(2)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. (Έγγραφα που έχουν υποβληθεί σε άλλες 
διακηρύξεις, αρχικών ή επαναληπτικών διαγωνισµών, ίδιου ή διαφορετικού πεδίου 
δραστηριότητας από τον τρέχοντα διαγωνισµό, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών, αποστέλλονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και απαιτείται η εκ νέου 
υποβολή τους). 

 
ια. ∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο 424 ΓΣΝΕ και τις 

Προϊστάµενες αυτού Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας 
∆ιακήρυξης, µε αντικείµενο τη Μίσθωση – Εκµετάλλευση του Κυλικείου του 424 
ΓΣΝΕ. 
 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):    
 
 
 

  Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ. 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
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48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xvii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xviii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xix Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxiv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvi Πρβλ άρθρο 48. 

xxvii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxiii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 66/2017  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤOY 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ 
 
 

 
Άρθρο 1ο 

Είδη και Τιµές Πώλησης 
 

1.   Τα είδη που θα διατίθενται από τα κυλικεία περιλαµβάνονται 
αναλυτικά στις Προσθήκες «1» και «2» του παρόντος παραρτήµατος «Β». Οι 
τιµές πώλησής τους θα είναι οι καθορισµένες µετά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 

 
2.   Πριν την κατακύρωση των αποτελεσµάτων και την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης ή και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής θα παρέχεται η 
δυνατότητα κατόπιν έγκρισης της ∆κσης του 424 ΓΣΝΕ: 

 
α. Στρογγυλοποίησης των τιµών για λόγους πρακτικής 

διευκόλυνσης των συναλλαγών (π.χ. τιµή είδους 0,53 € θα δύναται να 
διαµορφωθεί στα 0,55 € ή αντίστοιχα τιµή είδους στα 1,02 € θα δύναται να 
διαµορφωθεί στο 1,00 €). 

 
β. Πώλησης από τον Ανάδοχο και άλλων ειδών, πλέον των ειδών 

που αναγράφονται στην Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήµατος, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στην Προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήµατος. 

 
 
 

Άρθρο 2ο 
Αναπροσαρµογή Τιµών 

 
1.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεων δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση 
αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ. 

 
2.   Η αναπροσαρµογή των τιµών είναι δυνατή, µόνο µετά την 

παρέλευση ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µια (1) φορά 
ετησίως, µετά από αίτηση του ανάδοχου και την προσκόµιση επίσηµων 
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δικαιολογητικών αύξησης των τιµών των πρώτων υλών από αρµοδία υπηρεσία 
(Υπ. Ανάπτυξης /∆νση Εµπορίου – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κλπ.) 

 
3.   Η σχετική έγκριση στην αίτηση αναπροσαρµογής θα δίδεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και το ποσοστό αύξησης δεν θα υπερβαίνει το 75% του ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. 

 
4.   Αναπροσαρµογή τιµών προς τα πάνω µε µετακύλιση του κόστους 

λειτουργίας στο εξυπηρετούµενο προσωπικό αποκλείεται και δεν επιτρέπεται για 
κανένα λόγο. 

 
Άρθρο 3Ο  

Χώροι – Υποδοµή 
 

1. Από το 424 ΓΣΝΕ και για τη λειτουργία των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται από τον ανάδοχο, διατίθενται οι υπάρχοντες χώροι και οι 
κοινόχρηστες δαπάνες ηλεκτροδότησης – ύδρευσης, για τα οποία θα συνταχθεί 
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, όπως παρακάτω: 

 
α.   Του Κυλικείου, µε επιφάνεια 24,36 τ.µ. 
 
β.   Του Κυλικείου περιοδικών – εφηµερίδων µε επιφάνεια 15,57 τµ. 
 
γ. Του Κυλικείου για του καφέδες µε επιφάνεια 15,57 τ.µ. 
 
δ.    Αποθήκης τροφίµων µε επιφάνεια 18,20 τµ. 
 
ε.   Αποθήκης µε επιφάνεια 34,20 τµ. 
 
στ.   Αποθήκης µε επιφάνεια  7,20 τµ. 
 
ζ. Επιπλέον χώρος για τα τραπέζια και τις καρέκλες του µισθωτή µε 

επιφάνεια 65,00  τµ.  
 
2.   Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο µισθωτής παραδίδει τους χώρους ως 

έχουν, αποσύροντας µόνο τα µηχανήµατα λειτουργίας των κυλικείων και τα 
έπιπλα ιδιοκτησίας του.  

 
3.  Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να διαµορφώσει τους χώρους των 

κυλικείων σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση και µε δικά του έξοδα. Για 
οποιαδήποτε περαιτέρω ρύθµιση – βελτίωση των χώρων που θα του διατεθούν, 
θα απαιτείται η έγκριση του 424 ΓΣΝΕ. 

  
4.    Ο µισθωτής υποχρεούται :  
 

α. Στην διαφύλαξη της ασφάλειας των χώρων που θα του 
παραχωρηθούν και τα έξοδα ασφάλειας βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.  

 
β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας.  
 
γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωµατισµό των χώρων των κυλικείων.  

  
5. Η καθαριότητα των χώρων θα ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα του 

424 ΓΣΝΕ. 
 

ΑΔΑ: Ω0ΖΟ6-ΧΜΟ



Β-3 

. 

6.  Επιπλέον το µισθωτή βαρύνουν τα υλικά για τον καθαρισµό των 
χώρων, σκευών κλπ. καθώς και τα υλικά που τοποθετούνται στους πάγκους 
σερβιρίσµατος (χαρτοπετσέτες, καλαµάκια κλπ.).  

 
7. Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου, θα 

συγκεντρώνονται µε µέριµνα του µισθωτή και θα εναποθέτονται εντός των κάδων 
που έχει τοποθετήσει η Υπηρεσία σε συγκεκριµένους χώρους.  

 
8. Η αντικατάσταση των µηχανηµάτων των κυλικείων λόγω φυσιολογικής 

φθοράς, βαρύνει τον µισθωτή.  
 

Άρθρο 4ο 
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείου 

 
1.     Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα self service.  
 
2.   Για τα στελέχη του Νοσοκοµείου θα υπάρχει θέση εργασίας για την 

κατά προτεραιότητα αποκλειστική εξυπηρέτησή του, µε την επίδειξη του ειδικού 
ατοµικού δελτίου εισόδου στο Νοσοκοµείο.  

  
3.    Θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά για όλα τα 

διατιθέµενα είδη, οι οποίες θα ανήκουν στο µισθωτή και αφού προηγουµένως 
έχουν ελεγχθεί και έχουν δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Η µη έκδοση ταµειακής 
απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα 
επιβάλλονται αθροιστικά οι κάτωθι κυρώσεις: 

 
α. Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 

χωρίς απόδειξη. 
 
β. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από 

δυο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του µισθωτή στην αρµόδια ∆ΟΥ, 
εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία της µισθώτριας εταιρείας, 
οπότε αποπέµπεται αµέσως ο υπάλληλος που ενέχεται. 

 
4.     Νόµιµος εκπρόσωπος του µισθωτή οφείλει να βρίσκεται περιοδικά 

(δυο έως τρεις φορές την εβδοµάδα), ή όποτε κληθεί για οποιαδήποτε λόγο, 
αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για να υπάρχει επαφή 
µεταξύ αυτού και των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε 
πρόβληµα προκύψει. 

 
5.    Το προσωπικό του µισθωτή: 
 

α. Θα φέρει ειδική αµφίεση (οµοιόµορφα ντυµένο). 
 
β. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και 

λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το µισθωτή. 

 
γ. Θα οµιλεί την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευγενικός και θα δέχεται 

κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
δ.   Θα έχει τα προβλεπόµενα για εργασία έγγραφα. 
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6.   Απαγορεύεται στους χώρους των κυλικείων να υπάρχουν εύφλεκτες 

ύλες, τυχερά παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που 
δηµιουργούν θόρυβο. 

 
7.   Η λειτουργία των κυλικείων πρέπει να είναι συνεχής και ο 

εφοδιασµός τους σε είδη πλήρης, καθ’ όλες της ηµέρες και ώρες (εργάσιµες και 
αργίες). 

 
8.  Τιµοκατάλογοι των πωλούµενων ειδών θα πρέπει να είναι 

αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους χώρους πώλησης των ειδών, µε 
ευθύνη του µισθωτή. 

 
9.    Τα διατιµηµένα είδη της προσθήκης «1» του παρόντος 

παραρτήµατος θα βρίσκονται σε ξεχωριστή προσθήκη και µε ανεξάρτητο 
τιµοκατάλογο.  

 
10. Επισηµαίνεται ότι η ποιότητα των πωλούµενων ειδών θα είναι 

σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
1.    Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται: 
 

α. ∆ευτέρα -Παρασκευή 07:00 - 21:30 
 
β. Σάββατο –Κυριακή  07:30 - 21:30 

 
2.    ∆ιαφοροποίηση του παραπάνω ωραρίου, δύναται να γίνει αποδεκτή, 

κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών. 
 
3.    Το προσωπικό που θα απασχολείται, πρέπει να έχει έγκριση εισόδου 

από το 2ο Γρ. του Νοσοκοµείου. 
 
4.  Τήρηση των πάσης φύσεως κανόνων ασφαλείας, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και του σχεδίου ασφαλείας του Νοσοκοµείου, αποτελεί 
υποχρέωση του ανάδοχου. 

 
5.  Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή επιφυλακής, τα Κυλικεία θα 

λειτουργούν πέραν του ωραρίου εργασίας µέχρι και για δύο (2) οκτάωρα 
συνολικά και σε ώρες που θα καθορίζονται κατόπιν κοινής συµφωνίας των 
αντισυµβαλλοµένων µερών 
 
 

Άρθρο 6ο 
Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος 

 
 1. Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
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α.   Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα 

δηλώνεται η προέλευσή τους και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην περιγραφή 
που δόθηκε µε την προσφορά (σύνθεση, βάρος, υλικά κλπ.) και σύµφωνα 
πάντοτε µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 
β.   Η χρησιµοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων αποτελεί 

βασικό λόγο επιβολής προστίµου. 
 
γ.   Με µέριµνα του µισθωτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων 
τοποθέτησης των). Ειδικότερα για ευπαθή είδη (π.χ. τρόφιµα), η µεταφορά των 
ειδών αυτών θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία. 

 
δ.   Η συσκευασία των ειδών θα είναι όπως του εµπορίου και πάντα 

σύµφωνη µε το πνεύµα των διατάξεων του κώδικα τροφίµων και ποτών, χωρίς 
άλλη χρηµατική επιβάρυνση, ενώ σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις: 

 
(1) Επωνυµία προµηθευτή 
 
(2) Είδος και ποσότητα προϊόντος 
 
(3) Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος 

του. 
 
(4) Σύνθεση 

 
(5)  Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος 

 
ε.  Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 

αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε 
αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 

 
 (1) Μικροβιολογικό 
 
 (2) Χηµική ανάλυση 
 
 (3) Ιστολογική εξέταση 

 
στ.  Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε 

είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα 
βαρύνει και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. 

 
ζ.     Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει 

να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
2. Έλεγχος: 
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α. Ο µισθωτής θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα πωλούµενα 

είδη (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο, έλεγχο τιµών), ο 
οποίος θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή, συνοδεία γιατρού, η οποία θα 
υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

 
β. Η ακρίβεια των ελέγχων θα γίνεται µε βάση την προσφορά ειδών 

πώλησης του µισθωτή, που θα καταθέσει στο διαγωνισµό.  
 
γ. Τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα 

των χώρων των εν λόγω κυλικείων. 
 
δ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των κυλικείων 

(υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των χώρων και των 
εγκαταστάσεων. 

 
ε. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 

εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του µισθωτή, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 των ειδικών όρων του διαγωνισµού. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Παρεχόµενες Ευκολίες 

 
 Οι ευκολίες που παρέχονται στον προµηθευτή είναι: 
 

1. Ηλεκτρικό ρεύµα. 
 
2. Νερό. 
 
3. ∆ίκτυο αποχέτευσης. 

 
  

Άρθρο 9ο 
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές 

εξετάσεις των δειγµάτων και από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή αλλού, πέραν 
των εργαστηριακών εξετάσεων που διαθέτει (ΚΒΙΕΣ, Χηµείο Στρατού). Οµοίως το 
κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και στην περίπτωση αυτή θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 
2. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται µετά την 

καταβολή του αντιτίµου αυτών. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης κάποιων 
από αυτές, τότε το κόστος εκτέλεσης σε άλλους προβλεπόµενους φορείς θα 
βαρύνει των ανάδοχο (ΦΕΚ 488 Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161 Β’/14-2-2002 και ΦΕΚ 131 
Β’/7-2-2003), οµοίως όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

ΑΔΑ: Ω0ΖΟ6-ΧΜΟ



Β-7 

. 

3. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, ο 
ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο, στην κατάσταση που το παρέλαβε 
και µε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά ή απώλεια. 

 
4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µετά την υπογραφή της, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.4412/16 ή να λυθεί εφόσον συντρέχουν οι λόγοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παραρτήµατος «Α». 

 
5. Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή µερική υπεκµίσθωση και η µε 

οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση κυλικείου σε τρίτους µε οιονδήποτε τύπο και 
µορφή (για όµοια ή παραπλήσια χρήση), η πρόσληψη συνεταίρου, η 
εκµετάλλευση µέσω τρίτου και η αλλαγή χρήσεως του µισθίου. 
 

  Ταξχος  Βασίλειος Κατζικάς 
Ακριβές Αντίγραφο Α΄ Υποδιευθυντής 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Ειδών Κυλικείων Με ∆ιατίµηση  
«2» Ενδεικτικός Πίνακας Λοιπών Ειδών Κυλικείων 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 66/2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΤΙΜΗΣΗ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

  ΚΑΦΕ∆ΕΣ - ΡΟΦΗΜΑΤΑ  
1 Ελληνικός Καφές µονός 0,50€ 
2 Ελληνικός Καφές διπλός 0,65 € 
3 Στιγµιαίος µονός 0,80 € 
4 Στιγµιαίος διπλός 0,90 € 
5 Eσπρέσσο µονός 0,90 € 
6 Eσπρέσσο διπλός 0,95 € 
7 Eσπρέσσο φρέντο 1,30 € 
8 Καπουτσίνο µονός 1,05 € 
9 Καπουτσίνο διπλός 1,30 € 

10 Καπουτσίνο φρέντο 1,30 € 
11 Καφές φίλτρου 0,80 € 
12 Τσαϊ - Χαµοµήλι 0,70 € 
  ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ  

13 Νερό 500ml 0,30 € 
14 Νερό 1,5 λτ. 0,70 € 
15 Αναψυκτικά κουτί-φιάλη 330ml 0,60 € 
16 Χυµοί διάφοροι 250 ml 0,80 € 
17 Χυµοί διάφοροι  330 ml 0,90 € 
  ΓΑΛΑΤΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ  

18 Γάλα φρέσκο 500 ml 0,80 € 
19 Γάλα σοκολατούχο 500 ml 1,60 € 
20 Γιαούρτι αγελάδος 200γρ 0,95 € 
21 Γιαούρτι στραγγιστό 200γρ 1,40 € 
  ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ  

22 Τυρόπιτα (100 γρ.) 0,55 € 
23 Κασερόπιτα στρυγγυλή (180 γρ.) 0,90 € 
24 Ζαµπονοτυρόπιτα (200 γρ.) 0,90 € 
25 Λουκανικόπιτα (170 γρ.) 0,90 € 
26 Σπανακόπιτα (130 γρ.) 0,90 € 
27 Μπουγάτσα (135 γρ.) 0,85 € 
  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  

28 Σάντουιτς γαλοπούλα-τυρί (165 γρ.)  1,50 € 
29 Σάντουιτς ζαµπόν-τυρί (165 γρ.)  1,50 € 
30 Μπακέτα ζαµπόν-τυρί (210 γρ.) 1,95 € 
31 Μπακέτα γαλοπούλα-τυρί (210 γρ.) 1,95 € 
32 Τοστ ζαµπόν-τυρί (105 γρ.) 0,80 € 
  ΣΝΑΚΣ  

33 Σνακς 100 γρ. (όλες οι γεύσεις) 0,90 € 

34 
Σνακς Γεµιστά (κακάο - φράουλα- 
µπανάνα)  85 γρ. 0,90 € 
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35 Κρουασάν 85 γρ.  0,80 € 
36 Παστέλι 0,70 € 
37 Μηλόπιτα 100 γρ. 0,95 € 

  ΓΛΥΚΑ - ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ  
38 Προφιτερόλ (160γρ.)  1,30 € 
39 Κώκ (120 γρ.) 1,50 € 

 
 

  Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ. 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 66/2017 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
1 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ 
2 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 
3 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η SANDWICH 
4 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΩΝ 
5 ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
6 ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
7 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

8 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ - ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) 
10 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΝΑΚΣ 
11 ΕΙ∆Η ΚΑΠΝΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 
12 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
13 ΣΑΛΑΤΕΣ 
14 ΠΙΤΣΕΣ 

 
 

  Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ. 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 66/2017  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ 
 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
  

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα στις …………………………………….. στα 
γραφεία του Γρ. Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ, οι υπογεγραµµένοι, αφενός ο 
Υπτγος Τσελεντάκης Μιχαήλ, ∆ιευθυντής του 424 ΓΣΝΕ που εκπροσωπεί το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τη Φ.600.163/…………………………………… 
Κατακυρωτική Απόφαση και αφετέρου ο ………………. …………………………µε 
Α.∆.Τ………………………… που εκπροσωπεί την εταιρεία « ………………» που 
εδρεύει στην οδό 
………………………………………..……………………………………………………, 
ΑΦΜ:…………………∆.Ο.Υ.:…………….., τηλ:…………………..,Fax:……………., 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν ότι, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την 
ιδιότητα που εκτέθηκε, αναθέτει στο δεύτερο που καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους στα άρθρα που ακολουθούν:   
 

Άρθρο 1
ο 

Περιγραφή –Αντικείµενο Σύµβασης 
 

Το αντικείµενο της παρούσας αφορά τη µίσθωση – ανάθεση των 
εκµεταλλεύσεων του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ στην εταιρεία 
«……………………………………», ΑΦΜ:……………………., 
∆.Ο.Υ.:………………, Τηλ:…………………, Fax:……………………, 
∆νση:………………………………….. ……………………………………….., µε 
καταβολή από πλευράς της µηνιαίου µισθώµατος,  όπως καθορίζεται στο άρθρο 
3 της παρούσας.  
 

Άρθρο 2ο  
Έναρξη – ∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
1. Ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής 

της, ήτοι η  ………………….. και λήξης η   ………………… 
 
2. Η σύµβαση είναι διάρκειας δύο (2) ετών, µε δικαίωµα παράτασης για 

(1) εξάµηνο, µε τη σύµφωνη γνώµη των δύο συµβαλλοµένων µε τους ίδιους 
όρους  και µίσθωµα.   

 
3. Το 424 ΓΣΝΕ δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της τιµής και της ποιότητας των 
προϊόντων.  
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4. Η αναπροσαρµογή των τιµών των ειδών είναι δυνατή, µόνο µετά 

την παρέλευση ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µία φορά ετησίως, 
µετά από αίτηση του Ανάδοχου.  

 
5. Η αίτηση αναπροσαρµογής θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται από την 

Προϊσταµένη Αρχή και το ποσοστό της αύξησης δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 
75 % του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του προηγούµενου έτους.   
 

Άρθρο 3ο
 

Καταβολή Μισθώµατος - Επιβαρύνσεις 
 

1.     Το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε ποσό 
…………………………………………….….. (…………..………. €) ευρώ. 

 
2.  Η πληρωµή του µηνιαίου µισθώµατος θα γίνεται κάθε 1η έως 5η 

του ιδίου µηνός. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο: 
 

α. Κατά ποσοστό 85% του συνολικού µισθώµατος και ποσού 
ύψους …………………………………………….….. (…………..………. €) ευρώ,   
απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό υπ’ αριθµ 264259 του Ταµείου Εθνικής 
Άµυνας (ΤΕΘΑ), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα προσκοµίζεται 
φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο 424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία 
Χρηµατικού.  

 
β. Κατά ποσοστό 15% του συνολικού µισθώµατος και ποσού 

ύψους …………………………………………….….. (…………..………. €) ευρώ, σε 
τραπεζικό λογαριασµό της ∆ιαχείρισης του 424 ΓΣΝΕ, που θα του υποδειχθεί 
προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης.  

 
3.      Επί των καθαρών µηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις πλην 

ΦΠΑ), θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ποσοστό 1%. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδίδει στο 424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό 
λογαριασµό που θα του υποδειχθεί, προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του 
αποδεικτικού κατάθεσης, σε µηνιαία βάση, εντός του δεύτερου δεκαπενθηµέρου 
του επόµενου µήνα, το υπόψη ποσοστό επί των καθαρών εισπράξεών του. Η 
απόδοση θα γίνεται µε βάση καταστάσεις, που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος και 
στις οποίες θα εµφανίζονται ηµερολογιακά και κατά ταµειακή µηχανή τα ηµερήσια 
δελτία κίνησης «Ζ». Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να ασκεί επί των υπόψη 
καταστάσεων δειγµατοληπτικό ή καθολικό έλεγχο, ζητώντας να τις επιδειχθούν τα 
ανάλογα δελτία «Ζ».  

 
4.      Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον: 

 
α. Με κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος και του 
καταβαλλόµενου ποσού επί των µηνιαίων εισπράξεων της ανωτέρω 
παραγράφου 3, υπαγόµενη σε αντίστοιχο Χαρτόσηµο και ΟΓΑ/αρτοσήµου, ως 
εξής: 
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Κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ επί του καταβαλλόµενου 
µισθώµατος και του καταβαλλόµενου ποσού επί των 

µηνιαίων εισπράξεων 
Ποσοστά 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06000 % 
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,00180 % 
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 % 

Σύνολο 0,06216 % 
 

Τα αντίστοιχα ποσά των παραπάνω κρατήσεων ΑΕΠΠ αποδίδονται στο 424 
ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό λογαριασµό που θα του υποδειχθεί, 
προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, σε µηνιαία βάση, 
εντός του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα. 

 
β. Με κράτηση επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος 3% 

για χαρτόσηµο και επί του χαρτοσήµου 20% για τον ΟΓΑ. 
 

Κρατήσεις επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος Ποσοστά 
Χαρτόσηµο 3%  3,00 % 
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου  0,60 % 

Σύνολο 3,60 % 
 

Τα αντίστοιχα ποσά των παραπάνω κρατήσεων ΑΕΠΠ αποδίδονται 
στο 424 ΓΣΝΕ/Υπηρεσία Χρηµατικού, σε τραπεζικό λογαριασµό που θα 
του υποδειχθεί, προσκοµίζοντας φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού 
κατάθεσης, σε µηνιαία βάση, κάθε 1η έως 5η  µέρα του ιδίου µηνός.  
 

γ. Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ Νοµικών Προσώπων, διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων, ή άλλων 
Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες 
Αναδόχου. 

 
δ. Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 

άλλη νόµιµη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που 
πιθανόν πραγµατοποιήσει ο προσφέρων. 
 

ε. Με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 
Νοµοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, εργατικές 
εισφορές, εργατικά ατυχήµατα κλπ), καθώς και η άµεση αντικατάστασή του στις 
ηµέρες άδειας ή ασθένειάς του.  

 
στ. Με κάθε ζηµιά, φθορά ή βλάβη που θα προκαλέσει το 

προσωπικό του στις εγκαταστάσεις.  
 

5.      Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται 
από αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται 
από όσα ο ανάδοχος έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο 
και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Επίσης 
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µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατά του ΜΤΣ 
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 
 

Άρθρο 4
ο 

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

Τα είδη που θα διατίθενται από το κυλικείο και οι τιµές πώλησής τους 
καταγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα «Α» και «Β», το οποία αποτελούν 
συνέχεια και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.  
 
 

Άρθρο 5ο 

Χώροι – Υποδοµή 
 

1. Από το 424 ΓΣΝΕ και για τη λειτουργία των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται από τον ανάδοχο, διατίθενται οι υπάρχοντες χώροι τα έπιπλα (εκτός 
τραπέζια και καρέκλες) και οι κοινόχρηστες δαπάνες ηλεκτροδότησης – 
ύδρευσης, όπως παρακάτω: 

 
α. Του Κυλικείου, µε επιφάνεια 24,36 τ.µ. 
 
β. Του Κυλικείου για του καφέδες µε επιφάνεια 15,57 τ.µ. 
 
 γ.  Του Κυλικείου περιοδικών – εφηµερίδων µε επιφάνεια 15,57 τµ. 
 
δ. Αποθήκης τροφίµων µε επιφάνεια 18,20 τµ. 
 
ε. Αποθήκης µε επιφάνεια 34,20 τµ. 
 
στ.   Αποθήκης µε επιφάνεια  7,20 τµ. 
 
ζ. Επιπλέον χώρος για τα τραπέζια και τις καρέκλες του µισθωτή µε 

επιφάνεια 65,00 τµ.. 
 

2. Ο εξοπλισµός των κυλικείων που παραδόθηκε στο µισθωτή 
περιγράφεται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του Παραρτηµάτος «Ε» 
της παρούσας σύµβασης.  
 

3. Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο µισθωτής παραδίδει τους χώρους ως 
έχουν, αποσύροντας µόνο τα µηχανήµατα λειτουργίας των κυλικείων και τα 
έπιπλα ιδιοκτησίας του.  

 
4. Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να διαµορφώσει τους χώρους των 

κυλικείων σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση. Για οποιαδήποτε 
περαιτέρω ρύθµιση – βελτίωση των χώρων που θα του διατεθούν, θα απαιτείται 
η έγκριση του 424 ΓΣΝΕ. 

   
5.    Ο µισθωτής υποχρεούται :  
 

α. Στην διαφύλαξη της ασφάλειας των χώρων που θα του 
παραχωρηθούν και τα έξοδα ασφάλειας βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.  
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β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας.  
 
γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωµατισµό των χώρων των κυλικείων.  

 
6. Η καθαριότητα των χώρων θα ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα του 

424 ΓΣΝΕ 
 
7.  Επιπλέον το µισθωτή βαρύνουν τα υλικά για τον καθαρισµό των 

χώρων, σκευών κλπ. Καθώς και τα υλικά που τοποθετούνται στους πάγκους 
σερβιρίσµατος (χαρτοπετσέτες, καλαµάκια κλπ.).  

 
8. Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου, θα 

συγκεντρώνονται µε µέριµνα του µισθωτή και θα εναποθέτονται εντός των κάδων 
που έχει τοποθετήσει η Υπηρεσία σε συγκεκριµένους χώρους.  

 
9. Η αντικατάσταση των µηχανηµάτων των κυλικείων λόγω φυσιολογικής 

φθοράς, βαρύνει τον µισθωτή.  
 
10. Ο µισθωτής υποχρεούται να συντηρεί – επισκευάζει το µηχανολογικό 

εξοπλισµό που του έχει παραχωρηθεί, σε περίπτωση µη φυσιολογικής φθοράς, 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του.  
 
 

Άρθρο 6
ο 

Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων 
 

1.     Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα self service.  
 
2.   Για τα στελέχη του Νοσοκοµείου θα υπάρχει θέση εργασίας για την 

κατά προτεραιότητα αποκλειστική εξυπηρέτησή του, µε την επίδειξη του ειδικού 
ατοµικού δελτίου εισόδου τους στο Νοσοκοµείο.  

  
3.    Θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά για όλα τα 

διατιθέµενα είδη, οι οποίες θα ανήκουν στο µισθωτή και αφού προηγουµένως 
έχουν ελεγχθεί και έχουν δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Η µη έκδοση ταµειακής 
απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα 
επιβάλλονται αθροιστικά οι κάτωθι κυρώσεις: 

 
α. Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 

χωρίς απόδειξη. 
 
β. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από 

δυο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του µισθωτή στην αρµόδια ∆ΟΥ, 
εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία της µισθώτριας εταιρείας, 
οπότε αποπέµπεται αµέσως ο υπάλληλος που ενέχεται. 

 
4.     Νόµιµος εκπρόσωπος του µισθωτή οφείλει να βρίσκεται περιοδικά 

(δυο έως τρεις φορές την εβδοµάδα), ή όποτε κληθεί για οποιαδήποτε λόγο, 
αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για να υπάρχει επαφή 
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µεταξύ αυτού και των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε 
πρόβληµα προκύψει. 

 
5.    Το προσωπικό του µισθωτή: 
 

α. Θα φέρει ειδική αµφίεση (οµοιόµορφα ντυµένο). 
 
β. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και 

λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Τα 
σχετικά έξοδα βαρύνουν το µισθωτή. 

 
γ. Θα οµιλεί την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευγενικός και θα δέχεται 

κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
δ.   Θα έχει τα προβλεπόµενα για εργασία έγγραφα. 

 
6.   Απαγορεύεται στους χώρους των κυλικείων να υπάρχουν εύφλεκτες 

ύλες, τυχερά παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που 
δηµιουργούν θόρυβο. 

 
7.   Η λειτουργία των κυλικείων πρέπει να είναι συνεχής και ο εφοδιασµός 

τους σε είδη πλήρης, καθ’ όλες της ηµέρες και ώρες (εργάσιµες και αργίες). 
 
8.  Τιµοκατάλογοι των πωλούµενων ειδών θα πρέπει να είναι 

αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους χώρους πώλησης των ειδών, µε 
ευθύνη του µισθωτή. 

 
9.    Τα διατιµηµένα είδη του Παραρτήµατος «Α» θα βρίσκονται σε 

ξεχωριστή προσθήκη και µε ανεξάρτητο τιµοκατάλογο.  
 
10. Επισηµαίνεται ότι η ποιότητα των πωλούµενων ειδών θα είναι 

σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 
 
 

Άρθρο 7
ο 

Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 
 

1.    Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται: 
 

α. ∆ευτέρα -Παρασκευή 07:00 -21:30 
 
β. Σάββατο –Κυριακή  07:30 -21:30 

 
2.    ∆ιαφοροποίηση του παραπάνω ωραρίου, δύναται να γίνει αποδεκτή, 

κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών. 
 
3.    Το προσωπικό που θα απασχολείται, πρέπει να έχει έγκριση εισόδου 

από το 2ο Γρ. του Νοσοκοµείου. 
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4.  Τήρηση των πάσης φύσεως κανόνων ασφαλείας, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και του σχεδίου ασφαλείας του Νοσοκοµείου, αποτελεί 
υποχρέωση του ανάδοχου. 

 
5.  Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή επιφυλακής, τα Κυλικεία θα 

λειτουργούν πέραν του ωραρίου εργασίας µέχρι και για δύο (2) οκτάωρα 
συνολικά και σε ώρες που θα καθορίζονται κατόπιν κοινής συµφωνίας των 
αντισυµβαλλοµένων µερών 
 

 
 

Άρθρο 8ο 
 

Ποιότητα Προσφερόµενων Ειδών – Έλεγχος 
 

1. Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
 

α.   Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα 
δηλώνεται η προέλευσή τους και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην περιγραφή 
που δόθηκε µε την προσφορά (σύνθεση, βάρος, υλικά κλπ.) και σύµφωνα 
πάντοτε µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 
β.   Η χρησιµοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων αποτελεί 

βασικό λόγο επιβολής προστίµου. 
 
γ.   Με µέριµνα του µισθωτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων τοποθέτησης 
των). Ειδικότερα για ευπαθή είδη (π.χ. τρόφιµα), η µεταφορά των ειδών αυτών θα 
γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία. 

 
δ.   Η συσκευασία των ειδών θα είναι όπως του εµπορίου και πάντα 

σύµφωνη µε το πνεύµα των διατάξεων του κώδικα τροφίµων και ποτών, χωρίς 
άλλη χρηµατική επιβάρυνση, ενώ σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις: 

 
(1) Επωνυµία προµηθευτή 
 
(2) Είδος και ποσότητα προϊόντος 
 
(3) Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος 

του. 
 
(4) Σύνθεση 

 
(5)  Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος 

 
ε.  Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 

αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε 
αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 
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./. 

 (1) Μικροβιολογικό 
 
 (2) Χηµική ανάλυση 
 
 (3) Ιστολογική εξέταση 

 
στ.  Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε 

είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα 
βαρύνει και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. 

 
ζ.     Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει 

να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
2. Έλεγχος: 
 

α. Ο µισθωτής θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα πωλούµενα 
είδη (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο, έλεγχο τιµών), ο 
οποίος θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή, συνοδεία γιατρού, η οποία θα 
υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

 
β. Η ακρίβεια των ελέγχων θα γίνεται µε βάση την προσφορά ειδών 

πώλησης του µισθωτή, που θα καταθέσει στο διαγωνισµό.  
 
γ. Τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα 

των χώρων των εν λόγω κυλικείων. 
 
δ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των κυλικείων 

(υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των χώρων και των 
εγκαταστάσεων. 

 
ε. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 

εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του µισθωτή, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 των ειδικών όρων του διαγωνισµού. 
       
 

Άρθρο 9ο 
 

Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Ποινικές Ρήτρες 
 

1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο Ανάδοχος σε περίπτωση που: 
 

α. ∆εν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία εντός 
του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως το 
προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούµενος από τη διακήρυξη αριθµός, 
αφού κληθεί πρώτα για παροχή εξηγήσεων. 
 

β. ∆ιαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής 
νοµοθεσίας, αµοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, 
αποζηµιώσεων φόρων κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύµβασης αθετεί τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για πέµπτη φορά η ίδια ποινική 
ρήτρα.  
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γ.  Εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 
2.  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, 

επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του 
ν.4412/2016  

 
3.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο 

ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424 ΓΣΝΕ 
από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
  

4.  Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν 
παραλήψεις ή µη τήρηση των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα στη 
σύµβαση που θα υπογραφεί, εφαρµόζονται τα εξής: 
 

   α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις :  
 

(1)  Επαναλαµβανόµενη έλλειψη ειδών.  
  

(2) Πώληση µε αυθαίρετη αύξηση τιµών.  
  

(3)  Πώληση ειδών που δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν µικροσκοπικής ή µακροσκοπικής εξέτασης.  

  
(4)  Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητας 

τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά τη διάθεση των υπόψη ειδών.  
  

(5)  Μη συµµόρφωση του προµηθευτή µε τις υποδείξεις 
της Μονάδος ή ο τρόπος συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται για 
διάθεση προς Στρατιωτική Μονάδα,  επιβάλλεται: 

  
(α)   Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη επίπληξη.  
 
(β)   Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 1.000 Ευρώ.  
 
(γ)   Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο 1.500 Ευρώ.  
 
(δ)   Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.  

 
β.  Όσον αφορά προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 

επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση [(µε τοξικές, 
κλπ ουσίες, αγαθά που υπέχουν µόλυνση κ.ο.κ (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ/30-5-
03)], επιβάλλεται:   
 

1.   Για την πρώτη παράβαση έγγραφη 1.000 Ευρώ,  
 
2.   Για τη δεύτερη φορά πρόστιµο 2.000 Ευρώ και 
 
3.   Για τρίτη παράβαση,  έκπτωση.  

 
5.  Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αυξοµειώνονται ανάλογα του ετήσιου 

κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την κρίση 424 ΓΣΝΕ και της Προϊστάµενης 
Αρχής.  
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6.  Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η 

επιτροπή ελέγχου σύµβασης, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε 
αυτεπάγγελτα από δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της 
∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση 
της παράβασης από τα αντίστοιχα τµήµατα του 424 ΓΣΝΕ. Η επιβολή  προστίµου 
θα εγκρίνεται από αυτούς που έχουν την δικαιοδοσία εγκρίσεως των αντίστοιχων 
δαπανών  

 
7.  Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται 

αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
8.  Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου από τη 

σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εργασίας µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία εργασία γίνεται δεκτή. 

 
9.  Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν: 
 

α. Η σύµβαση δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 10ο 

Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 
 

1. Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται 
έκπτωτος από τη σύµβαση. 

 
2. Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε όσες 

περιπτώσεις επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης προς 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα 
αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

 
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 

εργασιών του καταστήµατος του αναδόχου.   
 
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου που 

συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του.  
 
γ.  Πληµµύρα.  
 
δ.  Σεισµός.  
 
ε.  Πόλεµος.  
 
στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων 

και εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του 
κατασκευαστή προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.  
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Άρθρο 11
ο 

Εγγυοδοσία 
 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των όρων 
της παρούσας σύµβασης την υπ’ αριθµ 
……………….………..………………………………………… εγγυητική επιστολή 
της………………………………………………………………………………….. 
ποσού …………………………………………….(………………. ) ευρώ, για 2,5 έτη 
µίσθωσης, απεριορίστου χρονικής ισχύος, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε 
αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν.4412/2016.   
 
 

Άρθρο 13ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των ν.2362/95 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το ν.3871/10 και το Ν.4270/14), ν.4412/2016, η υπ’ αριθµ. 
158/2016 Απόφαση (ΦΕΚ/3698/Β΄/16 Νοε 2016) καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 
2.   Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται 

οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

3. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους κάτωθι συµβαλλοµένους: 
 
    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ 424 ΓΣΝΕ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» : Πίνακας Ειδών Κυλικείων Με ∆ιατίµηση 
«Β» : Πίνακας Λοιπών Ειδών Κυλικείων 
«Γ»  : Προσφορά Προµηθευτή Οικονοµική  
«∆»  : Προσφορά Προµηθευτή Τεχνική 
«Ε»  : Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισµού του Κυλικείου 
 
 

  Ταξχος  Βασίλειος Κατζικάς 
Ακριβές Αντίγραφο Α΄ Υποδιευθυντής 
   
     
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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