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ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5351 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ  ΚΑΦΕ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ∆ΥΟ (2) ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ (2) ΣΤΟ 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

 

     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Το Γ.Ν. Λασιθίου – Οργανική Μονάδα της έδρας Άγιος Νικόλαος, σύµφωνα µε: 
   

• Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) : Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών, µισθώσεων και 

εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 

πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών. 

• Το Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 

• Την υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Τ.Β’/23-06-2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», αρ. 13  

• Την αριθµ. 374/11-6-2018 απόφαση  ∆.Σ. του Γ.Ν. Λασιθίου 

 

Άγιος Νικόλαος,  14/6/2018 



προκηρύσσει ∆ηµόσιο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για την 
εκµίσθωση χώρων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» και της Αποκεντρωµένης Οργανικής 
Μονάδας Ιεράπετρας, για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) συνολικά αυτόµατων πωλητών 

αναψυκτικών - εµφιαλωµένου ύδατος - ροφηµάτων και τροφίµων κ.λπ. εντός των χώρων των  
Νοσοκοµείων και συγκεκριµένα θα εγκατασταθούν από δύο (2) αυτόµατοι πωλητές στο κάθε 
Νοσοκοµείο. 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 12/7/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30΄ π.µ. στο 

Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου από τριµελή Επιτροπή. Πέρας 

κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 11/7/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. 

2α. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα, δηλαδή 

πρωτότυπο-αντίγραφο και θα περιέχουν επίσης σφραγισµένους ένα υποφάκελο Τεχνικής 

προσφοράς και έναν υποφάκελο Οικονοµικής προσφοράς. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 715/1979 «Περί 

τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών, 

µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 

πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 212/1979), οι οποίες τυγχάνουν εν προκειµένω 

ανάλογης εφαρµογής. 

4. Οι χώροι εκµίσθωσης και εγκατάστασης των αυτόµατων πωλητών και το είδος του 

κάθε µηχανήµατος θα είναι: 

Το ισόγειο του κτιρίου της Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας: 
  

Ένας αυτόµατος πωλητής αναψυκτικών –νερού –καφέ σε συσκευασία 
 
Ένας αυτόµατος πωλητής  τροφίµων 
 

Το ισόγειο του κτιρίου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο»: 

  

Ένας αυτόµατος πωλητής αναψυκτικών –νερού –καφέ σε συσκευασία 
 
Ένας αυτόµατος πωλητής τροφίµων 
 

 

 
Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις επιχειρήσεων που 

έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής, σε σχέση µε την εκµετάλλευση αυτόµατων 

µηχανηµάτων πώλησης τροφίµων ή ποτών, και θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα 

εγκαταστήσουν µε δικές τους αποκλειστικά δαπάνες τα απαραίτητα µηχανήµατα και γενικά οι 

δυνάµενοι να ανταποκριθούν απόλυτα στις ειδικές απαιτήσεις της σύµβασης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τις συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο προσφοράς στον οποίο περιέχονται τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος (ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον 

πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), στην οποία θα αναφέρεται i) ότι τελεί σε γνώση των όρων 



που διέπουν τον υπό διενέργεια διαγωνισµό, ii) ότι γνωρίζει καλώς τις διατάξεις του Π.∆/τος 

715/1979, βάσει των οποίων προκηρύσσεται και διενεργείται ο διαγωνισµός, iii) ότι έχει λάβει 

γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, iv) ότι 

επισκέφθηκε, εξέτασε και γνωρίζει καλώς τους χώρους στους οποίους πρόκειται να 

εγκατασταθούν οι αυτόµατοι πωλητές και v) ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

∆ιευκρινίζεται ότι η ηµεροµηνία των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται από την 

∆ιακήρυξη πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση 

που η προσφορά δεν κατατίθεται στο Νοσοκοµείο από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

αντιπρόσωπό του, ως ηµέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ηµέρα αποστολής της, 

εφόσον αυτή αποδεικνύεται, ανάλογα µε τον τρόπο αποστολής, µε απόδειξη κατάθεσης 

συστηµένης επιστολής σε ταχυδροµική υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 3 Κ.∆.∆.) ή µε αποδεικτικό 

παράδοσης – παραλαβής επιχείρησης ταχυµεταφορών (courier) ή µε φορτωτικό έγγραφο 

µεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. 

β) Γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες, από 

την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, για ποσό ίσο µε το ελάχιστο όριο µηνιαίου 

µισθώµατος για τη χρήση των ως άνω χώρων του Νοσοκοµείου, ως εγγύηση συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, δηλαδή 50,00€ εφόσον υποβάλλεται προσφορά για ένα Νοσοκοµείο και 100 ευρώ 

εφόσον υποβάλλεται προσφορά και για τα δύο Νοσοκοµεία. Μετά την κατακύρωση και πριν 

από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο πλειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισµός, οφείλει να αντικαταστήσει την κατατεθειµένη από αυτόν εγγύηση συµµετοχής µε 

άλλη, ποσού ίσου µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος του Νοσοκοµείου και 

µε διάρκεια ισχύος 18 µηνών, η οποία και θα  παραµείνει στην Υπηρεσία µέχρι τη λήξη ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων 

αυτής. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε 

ηµερών από την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού. 

γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου του συµµετέχοντα ή των νοµίµων εκπροσώπων του 

προσφέροντα εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συµµετέχων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (Επαγγελµατικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) µε το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή του συµµετέχοντος σ’ αυτό, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 

από αρµόδια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

στ) Την ένδειξη πάνω στο σφραγισµένο φάκελο υποβολής της προσφοράς «Για τους 

αυτόµατους πωλητές στην Αποκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου» ή 



«Για τους αυτόµατους πωλητές στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «∆ιαλυνάκειο»», ή «Για τους  αυτόµατους 

πωλητές στην Αποκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου και στο Γ.Ν.-

Κ.Υ. Νεάπολης «∆ιαλυνάκειο» ώστε να είναι ευδιάκριτο για ποιο/-α Νοσοκοµείο προορίζεται η 

έγγραφη προσφορά. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα εσωκλείεται σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «τεχνική 
προσφορά» στον οποίο θα περιέχονται: 

 

α) Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο µηχανικός 

εξοπλισµός τον οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει ο συµµετέχων, η οποία θα συνοδεύεται από 

σύντοµη και σαφή περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο συµµετέχων προτίθεται να υλοποιήσει 

τη σύµβαση (τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραµµα λεπτοµερούς καθαρισµού των αυτόµατων 

πωλητών κ.λ.π.), ώστε να µπορεί να κριθεί εάν τα προσφερόµενα µηχανήµατα είναι κατάλληλα 

για χρήση υπό τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκοµείου, καθώς και εάν µπορούν να 

καλύψουν αδιαλείπτως και µε απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες του κοινού καθ' όλο το 24ωρο. 

β) Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής και επιχειρηµατικής ταυτότητας του  

συµµετέχοντος, στα οποία θα αναφέρονται οι µέχρι σήµερα επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες, σχετικά µε την εκµετάλλευση αυτόµατων πωλητών τροφίµων και ποτών και 

γενικά οτιδήποτε άλλο στοιχείο µπορεί να θεωρηθεί χρήσιµο για τη διαµόρφωση σαφούς 

αντίληψης για την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. 

γ) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα δηµόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η 

επιχείρηση του συµµετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν εγκρίσεως της 

αρµόδιας υγειονοµικής αρχής, καθώς και άδεια λειτουργίας αποθήκης τροφίµων, σύµφωνα µε 

την υγειονοµική διάταξη υπ' αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β/23-6-2017). 

δ) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση 

του συµµετέχοντος εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, µε βάση ισχύοντα διεθνή, 

ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ ή άλλο). 

ε) ∆ήλωση συµµόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιηµένη εταιρεία. 

στ) Βεβαίωση πιστοποίησης του αρµόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το 

συγκεκριµένο µηχάνηµα ή της εταιρείας κατασκευής του συγκεκριµένου µηχανήµατος. 

ζ) Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των µηχανηµάτων αυτόµατης 

πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίµων και ποτών. 

 η) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα 

ψυγεία των αυτόµατων πωλητών είναι ελεύθερα καδµίου (Cd). 

θ) Βεβαίωση από αρµόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που παρασκευάζονται και 

διατίθενται µέσω των αυτόµατων πωλητών προέρχονται από εταιρείες πιστοποιηµένες 

σύµφωνα µε ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ ή άλλο), που 

εφαρµόζουν σύστηµα HACCP. 

 
 Μέσα στον κυρίως φάκελο θα εσωκλείεται σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη 



«Οικονοµική προσφορά» υπογεγραµµένη από τον συµµετέχοντα (ή το νόµιµο εκπρόσωπό 

του, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), στον οποίο θα περιέχεται το προτεινόµενο ποσό του 

µηνιαίου µισθώµατος ανά Νοσοκοµείο και ανά µηχάνηµα/αυτόµατο πωλητή ολογράφως και 

αριθµητικώς σε ευρώ (€). Σε περίπτωση ασυµφωνίας ισχύει το ποσό που έχει αναγραφεί 

ολογράφως. Στην οικονοµική προσφορά δηλώνεται επίσης ρητά από τον συµµετέχοντα ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον όρο της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Γ΄ περί της επιβαρύνσεως 

του αναδόχου µε τα τέλη, τους φόρους και τις λοιπές προσαυξήσεις που αναλογούν επί του 

µηνιαίου µισθώµατος. 

Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα ή είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιµήσεως ή 

υπό αίρεση, καθώς και όσες φέρουν ξέσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις που δεν έχουν 

µονογραφεί από τον προσφέροντα, απορρίπτονται. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θα είναι ισχύος σαράντα πέντε (45) ηµερών από την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 
Γ. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

1. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει ανά Νοσοκοµείο. Με 

τη σύµβαση που θα συναφθεί έπειτα από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού, έκαστο Νοσοκοµείο πρόκειται να εκµισθώσει χώρο για εγκατάσταση, δύο (2) 

αυτόµατων πωλητών αναψυκτικών - εµφιαλωµένου ύδατος –τροφίµων. 

Η σύµβαση θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆/τος 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό 

των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών, µισθώσεων και 

εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και 

εκτελέσεως εργασιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 212/1979), εφαρµοζόµενες αναλόγως εν προκειµένω, του 

Ν.∆/τος 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

204/1974) και της λοιπής συναφούς νοµοθεσίας που διέπει τη διαχείριση της περιουσίας των 

Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 

Αποκλείεται ρητά, ως εκ της φύσεως της συµβάσεως και του ειδικού χαρακτήρα των πιο 

πάνω διατάξεων, η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εµπορικών και επαγγελµατικών 

µισθώσεων. 

2. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Αρχίζει από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της και λήγει αναγκαστικά αµέσως µετά την συµπλήρωση του ενός έτους από την 

ηµεροµηνία αυτή. 

3. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης, είτε στο 

σύνολό της, είτε για τη µίσθωση ορισµένων µόνον χώρων, έπειτα από ειδικώς αιτιολογηµένη 

απόφαση του αρµόδιου κατά το νόµο οργάνου ∆ιοίκησης αυτού, εφόσον καταστεί αναγκαία η 

χρησιµοποίηση των χώρων όπου θα είναι εγκατεστηµένοι οι αυτόµατοι πωλητές για την κάλυψη 

αναγκών των υπηρεσιών του, εφαρµοζοµένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρθρου 46 του Π.∆. 715/1979. Στην περίπτωση αυτή ουδεµία αποζηµίωση οφείλεται υπέρ του 

αναδόχου. 



4. Ως ελάχιστο όριο του καταβληθέντος µηνιαίου µισθώµατος υπέρ έκαστου 

Νοσοκοµείου (ποσό εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε  (25,00€) ευρώ ανά αυτόµατο 

πωλητή  ήτοι πενήντα (50,00€) ευρώ µηναίως. 

5. Προσφορά για ποσό κατώτερο από το ως άνω ελάχιστο όριο του µηνιαίου 

µισθώµατος, απορρίπτεται. 

 

6. Πέραν του µηνιαίου µισθώµατος, ο ανάδοχος βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε το 

προβλεπόµενο τέλος χαρτοσήµου καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο τέλος, φόρο, εισφορά ή 

άλλου είδους   προσαύξηση   που   ενδεχοµένως   επιβληθεί   µελλοντικά   επί   του   µηνιαίου   

µισθώµατος.  

Οι έχοντες οφείλουν να δηλώνουν µε την προσφορά τους ότι συµφωνούν µε τον όρο αυτό 

και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

 

 
∆. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο διαγωνισµός είναι πλειοδοτικός για το σύνολο των ζητουµένων αυτόµατων πωλητών και 

θα διενεργηθεί ως εξής : 

Την 12 Ιουλίου 2018 ώρα 10:30΄ π.µ., ηµέρα Πέµπτη θα ανοιχθούν και θα  µονογραφηθούν  

οι  υποβληθείσες προσφορές και τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, από 

την  αρµόδια Επιτροπή. Στη συνέχεια συντάσσεται Πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στο ∆.Σ., το 

οποίο και είναι αρµόδιο να αποφασίσει περί κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού εντός δέκα πέντε ηµερών. 

 
1. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισµού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η 

οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται µόνον 

από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, κατά τη διάρκειά του ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών από την λήξη της διενέργειας αυτού. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον πλειοδότη που θα προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσό µηνιαίου µισθώµατος ανά Νοσοκοµείου. Την κατακύρωση του διαγωνισµού 

αποφασίζει το αρµόδιο κατά το νόµο όργανο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έπειτα από εισήγηση 

της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Το αρµόδιο όργανο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου δύναται να κρίνει το αποτέλεσµα 

ασύµφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισµό µε τους ίδιους ή νέους όρους, χωρίς να 

δηµιουργείται από την απόφασή του αυτή οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση των 

διαγωνιζοµένων κατά του Νοσοκοµείου. 

4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή κριθεί ασύµφορος και δεν 

συντρέχει περίπτωση τροποποίησης των όρων της διακήρυξης, επαναλαµβάνεται σε 

ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, 

έπειτα από τη δηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 



παρ. 3 του Π.∆. 715/1979. 

 

 
Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

1. Η απόφαση του διοικούντος το Νοσοκοµείο οργάνου περί κατακυρώσεως του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού ανακοινώνεται στον προκριθέντα πλειοδότη εγγράφως. Με 

την κοινοποίηση αυτή ο πλειοδότης προσκαλείται να υπογράψει εντός δεκαπέντε ηµερών τη 

σχετική σύµβαση, αφού καταθέσει την αναφερόµενη στο κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 2β΄ 

εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ίση µε το διπλάσιο του 

τελικώς επιτευχθέντος ποσού του µηνιαίου µισθώµατος, ισχύος σαράντα µηνών. 

2. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών, το 

αρµόδιο όργανο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου κηρύσσει τον πλειοδότη έκπτωτο και αποφασίζει 

την επανάληψη του διαγωνισµού εις βάρος του. Συγχρόνως καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής 

του στο διαγωνισµό υπέρ του Νοσοκοµείου, το οποίο διατηρεί κάθε επιφύλαξη για οποιαδήποτε 

ζηµία του προερχόµενη από την ανωτέρω υπαναχώρηση του πλειοδότη αναδόχου. Η διαφορά 

τιµής που τυχόν θα προκύψει σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς τυχόν και άλλες 

δαπάνες του Νοσοκοµείου θα βαρύνουν τον έκπτωτο ανάδοχο. 

3. Η απόφαση µε την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος κοινοποιείται σ’ αυτόν. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα όσα ειδικώς αναφέρονται στο άρθρο 44 παρ. 3 του 

Π.∆. 715/1979. 

 
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης, να εξασφαλίσει µε 

δική του αποκλειστικά µέριµνα την απαιτούµενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και 

λειτουργία των αυτόµατων πωλητών. ∆εν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία οι αυτόµατοι 

πωλητές πριν από τη λήψη της άδειας. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει εµπρόθεσµα το υπέρ του Νοσοκοµείου µηνιαίο 

µίσθωµα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο κεφάλαιο Ζ΄ παράγραφος 1 της 

παρούσας. 

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί τους χώρους όπου θα του επιτραπεί η 

εγκατάσταση των αυτόµατων πωλητών αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία αυτών, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης – συγγραφής και της σχετικής σύµβασης 

που καταρτιστεί µετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται απολύτως η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο 

χρησιµοποίηση των χώρων όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι αυτόµατοι πωλητές. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά α) η διάθεση, µέσω των αυτόµατων πωλητών, άλλων ειδών 

(οινοπνευµατωδών ποτών, τσιγάρων κ.λ.π.) εκτός από αυτά που αναφέρονται πιο κάτω , β) η 

διατήρηση άλλων αντικειµένων στους χώρους τοποθέτησης των µηχανηµάτων (εκτός από τα 

κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών, κυπέλλων µιας χρήσης κ.λ.π.) και γ) η ανάρτηση ή 

τοιχοκόλληση στους χώρους αυτούς διαφηµίσεων ή ανακοινώσεων, χωρίς άδεια του αρµόδιου 

οργάνου ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου. 



5. Στις περιπτώσεις που για κάποια από τα πιο κάτω είδη ορίζονται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης ή άλλη αρµόδια αρχή ενδεικτικές τιµές, αναπροσαρµοζόµενες περαιτέρω µε 

αποφάσεις αρµοδίων οργάνων, οι τιµές διάθεσης των ειδών αυτών από τον ανάδοχο δεν 

µπορούν να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές, όπως αυτές θα αναπροσαρµόζονται κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούµενα είδη βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς 

διατίµησης, η αναπροσαρµογή της τιµής τους επιτρέπεται µόνον σε περίπτωση έκδοσης 

σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρµόδια αρχή. 

6. Οι επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι ιδιώτες που εκµεταλλεύονται αυτόµατους πωλητές 

τροφίµων ή ροφηµάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Να διαθέτουν µέσω των αυτόµατων πωλητών κατάλληλα τρόφιµα ή να τους 

ανατροφοδοτούν µε πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφηµάτων ή και τροφίµων. 

• Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας µε 

τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιµα ροφήµατα ή τρόφιµα ή να προέρχονται από νοµίµως 

λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών. 

• Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρµανση) ώστε το τελικώς 

διατιθέµενο τρόφιµο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόµενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για 

την κατηγορία του. 

• Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυµαίνουν τους διαχειριζόµενους αυτοµάτους 

πωλητές. 

• Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούµενου προς τούτο 

προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας. 

• Να εξασφαλίζουν τη σύµφωνη γνώµη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου 

τοποθετείται το µηχάνηµα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται 

στο σηµείο Α της παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιµάκια ελέγχου των 

αρµοδίων υπηρεσιών. 

Όλα τα µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης τροφίµων και ποτών πρέπει να φέρουν 

κατάλληλη µεταλλική πλάκα, σε εµφανές σηµείο, µε χαραγµένο το ονοµατεπώνυµο του κατόχου 

(υγειονοµικά υπευθύνου) µε πλήρη στοιχεία (τον αριθµό της άδειας του, διεύθυνση έδρας 

επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άµεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις 

αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Για τον κάθε αυτόµατο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασής του, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 16228/2017.  

Να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων για τα ανωτέρω αρχεία, όπως:  

Αρχείο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: περιέχει α) Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, κατόψεις/τοµές 

σχεδιαγραµµάτων µηχανικού και διαγράµµατα ροής των εργασιών µε περιγραφική έκθεση 

όπου απαιτείται. β) Αντίγραφο κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού, πιστοποιητικά 

υγείας προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στη Υγιεινή και Ασφάλεια των 

τροφίµων, σύµφωνα µε το  επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα.   



Αρχείο 2ο ΝΕΡΟΥ: περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης των 

µηχανηµάτων και όπου απαιτείται αποτελέσµατα δειγµατοληψίας.  

Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: περιέχει το  πρόγραµµα καθαρισµού και 

απολύµανσης των µηχανηµάτων και των οχηµάτων µεταφοράς τροφίµων και ποτών, τα 

χρησιµοποιούµενα καθαριστικά και απολυµαντικά µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την χρήση 

τους σε χώρους τροφίµων. 

Αρχείο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ: περιέχει το πρόγραµµα καταπολέµησης 

τρωκτικών και εντόµων, τα πιστοποιητικά των χρησιµοποιουµένων εντοµοκτόνων και 

τρωκτικοκτόνων, καθώς και σκαρίφηµα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωµατικοί 

σταθµοί που έχουν τοποθετηθεί. 

Αρχείο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ: περιέχει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της παρακολούθησης όλων 

των θερµοκρασιών ψυκτικών θαλάµων και θερµοθαλάµων. 

Αρχείο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: αναφέρονται οι προµηθευτές της 

επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και των 

πρώτων υλών, τα απαιτούµενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιµότητας (όπου αυτό 

απαιτείται) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.     

7. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης πλησίον των 

αυτόµατων πωλητών, ώστε να απορρίπτονται σε δοχεία προοριζόµενα για το σκοπό αυτό, οι 

συσκευασίες των αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα µιας χρήσης, µεταλλικά κουτιά 

κ.λ.π.). 

8.   Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συµµορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά 

τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον καθαρισµό και τον ανεφοδιασµό των αυτόµατων πωλητών 

προς τις διατάξεις της υπ' αριθ. 15523/06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1187 Β/31-8-2006) : Αναγκαία 

συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 

853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 

εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως 

ισχύει, του άρθρου 13 αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Τ.Β’/23-06-2017 Υγειονοµικής ∆ιάταξης 

όπως ισχύει, καθώς και προς κάθε άλλη συναφή υγειονοµική, αστυνοµική, αγορανοµική ή άλλη 

σχετική διάταξη, είναι δε µόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών απέναντι σε κάθε δηµόσια 

αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει, σε 

οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούµενους υγειονοµικούς ελέγχους. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου και ασφάλειας 

των χώρων και εγκαταστάσεων αυτού, µε βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των 

αρµόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. Οφείλει ειδικότερα να συµµορφώνεται προς τις 

συστάσεις ή εντολές των οργάνων του Νοσοκοµείου που είναι αρµόδια για την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού. 

9. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη (και υφίσταται µόνος αυτός τις έννοµες 

συνέπειες) για ενδεχόµενη πρόκληση βλάβης στην υγεία των ασθενών, των συνοδών τους, του 



προσωπικού και των επισκεπτών του Νοσοκοµείου, οφειλόµενη στην κατανάλωση επικίνδυνων, 

επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων ειδών µέσω των αυτόµατων πωλητών. 

10. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθηµερινή αδιάλειπτη (24ωρη) λειτουργία των 

αυτόµατων πωλητών, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο ανεφοδιασµός των 

µηχανηµάτων θα γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών 

των Νοσοκοµείων. Τυχόν βλάβες των µηχανηµάτων θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο 

εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την ειδοποίησή του. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό για την 

εκτέλεση της σύµβασης, έναντι του οποίου θα είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία. 

11. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή φθορά που τυχόν 

προκληθεί στα µηχανήµατα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά από σεισµό, πληµµύρα ή 

άλλα περιστατικά ανωτέρας βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία 

σωληνώσεων, βραχυκύκλωµα ή άλλο λόγο, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά στην 

παρούσα, καθώς και για ζηµίες συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων. Ο ανάδοχος οφείλει 

να ασφαλίσει τους αυτόµατους πωλητές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς 

και για την αστική ευθύνη του για ζηµίες προξενούµενες στο Νοσοκοµείο ή σε τρίτους κατά τη 

λειτουργία των µηχανηµάτων ή εξαιτίας αυτής. 

Επίσης, το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για την κάθε είδους θετική ή αποθετική ζηµία 

του αναδόχου, οφειλόµενη σε τυχόν αναστολή ή απαγόρευση της λειτουργίας των αυτόµατων 

πωλητών κατόπιν αποφάσεως της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 

12.  Τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στους αναφερόµενους χώρους, καθώς και 

κάθε άλλο βοηθητικό αντικείµενο απαραίτητο για τη λειτουργία τους, αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος, κατά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της 

σύµβασης, οφείλει να τα αποσυνδέσει µε προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος και 

ύδρευσης και να τα αποµακρύνει µε δική του ευθύνη από τους χώρους του Νοσοκοµείου. 

Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα, µετά από 

προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών και χωρίς 

υποχρέωση αποζηµίωσης αυτού, να αποσυνδέσει τα µηχανήµατα και να τα µεταφέρει προς 

φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από την αιτία αυτή βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 
Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

 
1. Το προβλεπόµενο από τη σύµβαση µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται εντός του 

πρώτου πενθήµερου (5ηµέρου) κάθε µήνα στο ταµείο του ενδιαφερόµενου Νοσοκοµείου, 

εκδιδοµένου σχετικού γραµµατίου είσπραξης ή άλλου αντίστοιχου παραστατικού. 

2. Η καθυστέρηση καταβολής µηνιαίου µισθώµατος στο Νοσοκοµείο πέραν των 

τριών (3) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του, αποτελεί λόγο καταγγελίας της 

σύµβασης. 



 

Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση, µε δική του αποκλειστικά δαπάνη, 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις 

του Νοσοκοµείου από κακή λειτουργία των αυτόµατων πωλητών. 

2. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγµατική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται οι χώροι όπου θα εγκατασταθούν οι αυτόµατοι πωλητές, της οποίας 

πάντως αυτός οφείλει να λάβει επισταµένη γνώση πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, εκ του λόγου τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή µείωση της 

αποζηµίωσης ή τη λύση της σύµβασης. 

3. Το Νοσοκοµείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, δεν υποχρεούται σε καµία 

ανακαίνιση, βελτίωση, προσθήκη ή επισκευή στους χώρους τοποθέτησης των αυτόµατων 

πωλητών, εφόσον οι εργασίες αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνον τη λειτουργία των 

µηχανηµάτων. 

4. Από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και εφεξής, ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µείωση του καταβαλλόµενου υπέρ του 

Νοσοκοµείου µηνιαίου µισθώµατος. Η µεταφορά κλινικών, εργαστηρίων ή µονάδων του 

Νοσοκοµείου, η µείωση των κλινών ή του αριθµού του προσωπικού ή άλλες παρόµοιες 

µεταβολές δεν επηρεάζουν το ύψος του µηνιαίου µισθώµατος. 

5. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή µερική µίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

παραχώρηση της χρήσης των αυτόµατων πωλητών σε τρίτους, καθώς και η διάθεση µέσω 

αυτών, ειδών άλλων από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. 

6. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους µέσω των 

αρµοδίων οργάνων του για να εξακριβώνει την κατάσταση των µηχανηµάτων, την τήρηση των 

κανόνων καλής λειτουργίας τους, την ποιότητα και την καθαριότητα των διατιθέµενων ειδών, τις 

συνθήκες συντήρησης και παρασκευής τους και γενικά την συµµόρφωση του αναδόχου προς 

τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

παρούσα διακήρυξη και τη σύµβαση που θα συναφθεί. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται στο 

πλαίσιο του ελέγχου, θα αποστέλλονται προς εξέταση σε πιστοποιηµένα εργαστήρια. 

7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους 

όρους της διακήρυξης και τις συµβατικές του υποχρεώσεις, µε απόφαση του αρµόδιου 

οργάνου ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και έπειτα από προηγούµενη ακρόαση του αναδόχου, 

µπορεί να επιβάλλεται (καταπίπτει) εις βάρος του τελευταίου χρηµατική ποινή (ποινική ρήτρα) 

µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε παράβαση των όρων της 

διακήρυξης ή της σύµβασης. 

Η επιβολή της ποινής δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζηµίας του Νοσοκοµείου ούτε αποστερεί 

αυτό από την δυνατότητα να κάνει παράλληλη χρήση κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατός του 

(κατάπτωση µέρους ή του συνόλου της κατατεθείσας εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, καταγγελία της σύµβασης κ.λ.π.). 



8. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης – 

συγγραφής ή της σύµβασης που θα συναφθεί (των οποίων οι όροι κηρύσσονται στο σύνολό 

τους βασικοί και ουσιώδεις, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης), το Νοσοκοµείο έχει το 

δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να ζητήσει δικαστικά την αποβολή του αναδόχου και 

κάθε τρίτου που έλκει δικαιώµατα απ’ αυτόν ή κατέχει τους αυτόµατους πωλητές επ’ ονόµατι 

του, καθώς και την αποµάκρυνση των µηχανηµάτων από τους χώρους των Νοσοκοµείων. Έως 

την έκδοση της σχετικής απόφασης, το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα, µετά από προηγούµενη 

ειδοποίηση του αναδόχου, να προβεί µονοµερώς στη διακοπή της λειτουργίας των 

µηχανηµάτων, κατά τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Στ΄ παράγραφος 11 της παρούσας. 

Επίσης, εκτός από την κατατεθείσα εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης, η οποία στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου, τούτο δικαιούται 

να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζηµίας, την οποία τυχόν θα υποστεί από την 

παράβαση των όρων της σύµβασης. 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος αρνείται να 

συµµορφωθεί προς έγγραφες υποδείξεις και συστάσεις των οργάνων του Νοσοκοµείου, 

εφόσον αυτές γίνονται κατ’ ενάσκηση σχετικού δικαιώµατος του τελευταίου που προβλέπεται 

από το νόµο, την παρούσα διακήρυξη ή τη σύµβαση που θα συναφθεί. Η καταγγελία της 

σύµβασης γίνεται χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 

9. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση εκ µέρους του Νοσοκοµείου των δικαιωµάτων του 

που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και τη συναφθεισοµένη σύµβαση, δεν µπορεί σε 

καµία περίπτωση να θεωρηθεί ή να ερµηνευτεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώµατα 

αυτά, την άσκηση των οποίων µπορεί το Νοσοκοµείο να επιδιώξει οποτεδήποτε, αλλά ούτε και 

ως συναίνεση ή έγκριση ενεργειών του αναδόχου που αποκλίνουν από τους όρους της 

σύµβασης. 

10. Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους αναδόχους έχει το χαρακτήρα 

ρητής και ανεπιφύλακτης παραίτησης α) από τις σχετικές µε την προστασία της επαγγελµατικής 

στέγης διατάξεις καθώς και από κάθε άλλη µελλοντική διάταξη νόµου που ενδεχοµένως θα 

παρατείνει αναγκαστικά την ισχύ της σύµβασης πέραν της προβλεπόµενης. 

11. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να θέσει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης και άλλους αυτόµατους πωλητές στους χώρους του κτιριακού του συγκροτήµατος, 

εφόσον κρίνει ότι τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών, των συνοδών τους, του 

προσωπικού και των επισκεπτών, µεταβάλλοντας αναλογικά µηνιαίο µίσθωµα. 

12. Τυχόν απαγόρευση της λειτουργίας των αυτόµατων πωλητών για οποιοδήποτε 

λόγο, έπειτα από απόφαση της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έχει 

ως αυτοδίκαιη συνέπεια τη λύση της σύµβασης, χωρίς να δηµιουργείται εις βάρος του 

Νοσοκοµείου υποχρέωση καταβολής µηνιαίου µισθώµατος. 

13. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης – συγγραφής υποχρεώσεων 

καταλαµβάνουν και την αντίστοιχη σύµβαση που θα καταρτισθεί, έστω και αν δεν 

περιλαµβάνονται ρητά σ’ αυτήν. Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της παρούσας δεν 



συµπίπτουν µ' αυτούς της σύµβασης, θα ισχύει η ευµενέστερη για το Νοσοκοµείο ρύθµιση. 

14. Προσθήκη όρου ή τροποποίηση της σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως. Σιωπηρή 

ανανέωση της ισχύος της ή παράταση της διάρκειας αυτής, αποκλείεται. 

Οποιοδήποτε ζήτηµα δεν προβλέπεται ή δεν ρυθµίζεται επαρκώς από την παρούσα 

διακήρυξη – συγγραφή υποχρεώσεων και τη σχετική σύµβαση, ρυθµίζεται από τις σχετικές 

διατάξεις του Π.∆. 715/1979, αναλόγως εφαρµοζόµενες, και την ισχύουσα ειδική νοµοθεσία για 

τη διαχείριση της περιουσίας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των  

διατάξεων του Αστικού Κώδικα που προσιδιάζουν στη σύµβαση που θα συναφθεί. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήµου και κάθε άλλο τέλος 

ή κράτηση που απαιτείται για την κατάρτιση της σύµβασης. 

 
ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1. Αυτόµατος πωλητές αναψυκτικών , χυµών, νερών 

Αναψυκτικά σε αλουµινένια κουτάκια των 330 ml 

• Τύπου cola 

• Τύπου cola light 

• Πορτοκαλάδα 

• Λεµονάδα 

• Σόδα-tonic 

• Γκαζόζα 

• Τσάι κρύο 

• Καφέ σε συσκευασία 

Χυµοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250 ml 

Νερά: Εµφιαλωµένο φυσικό µεταλλικό νερό σε φιάλη pet των 500ml 

 

                2. Αυτόµατος πωλητής τροφίµων και σνακς 

Σάντουιτς: τυρί –αλλαντικό (όχι µπιφτέκι)-σως σε διάφορους τύπους σε στρογγυλό ή µακρόστενο 

αρτοσκεύασµα. 

Αλµυρά 

• Αλµυρά σνάκς σε διάφορες γεύσεις 

• Κράκερς 

• Τσιπς-Γαριδάκια 

• Κριτσίνια 

• Παξιµαδάκια 

Γλυκά σνακς 

• Bares ∆ηµητριακών 

• Παστέλι 

Αρτοσκευάσµατα 

• Κρουασάν (σοκολάτα, µαρµέλαδα) µικρό, µεγάλο 

• Τσουρεκάκι ατοµικό-κέικ 

Σοκολατοειδή 

• Σοκολάτες διάφορες 



• Γκοφρέτες διάφορες 

• Πουράκια 

• Μπισκότα διάφορα 
 

 

 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
«∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

1. Αυτόµατος πωλητές αναψυκτικών , χυµών, νερών 

Αναψυκτικά σε αλουµινένια κουτάκια των 330 ml 

• Τύπου cola 

• Πορτοκαλάδα 

• Λεµονάδα 

• Σόδα-tonic 

• Γκαζόζα 

Χυµοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250 ml 

Νερά: Εµφιαλωµένο φυσικό µεταλλικό νερό σε φιάλη pet των 500ml 

 

                2. Αυτόµατος πωλητής τροφίµων και σνακς 

Σάντουιτς: τυρί –αλλαντικό (όχι µπιφτέκι)-σως σε διάφορους τύπους σε στρογγυλό ή µακρόστενο 

αρτοσκεύασµα. 

Αλµυρά 

• Αλµυρά σνάκς σε διάφορες γεύσεις 

• Κράκερς 

• Τσιπς-Γαριδάκια 

• Κριτσίνια 

• Παξιµαδάκια/ 

 Σοκολατοειδή 

• Σοκολάτες διάφορες 

• Γκοφρέτες διάφορες 

• Μπισκότα διάφορα 
Καραµέλες 

• Καραµέλες για το λαιµό 0% (χωρίς ζάχαρη) 

   
 

Ο συντάξας Η ΠΟΥ Ο Δ/κός 

Διευθυντής 

Η κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Νεάπολης «Διαλυνάκειο» 

 Μαρία Σημαιάκη   

 α.α.   

    

Πέτρος 

Γοργογιάννης 

Ευαγγελία Κοξαρά Γεώργιος 

Κασαπάκης 

Μαρία Σπινθούρη 

 


