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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  32/2018 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν : 
  
  α. Του ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με 
νεώτερες  διατάξεις. 
 

β. Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
                 
                     γ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
   

δ. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)». 
 
                      ε. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 4, εδάφιο 4, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 254/21-11-13). 
 
                   στ. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/14 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14) και ισχύει. 
 
                     ζ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 
2362/1995).  
   
                      η. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’147/8-8-16) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)».  
      
 2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως ισχύουν, τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν : 
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  α. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ΄ αριθ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 
08 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1753/2-9-08). 
 

β. Την Φ.600.163/79/149892/Σ.7412/20 Ιουν 18/ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ 
εντολή διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 Ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη «Μίσθωση – 
Εκμετάλλευση των Κυλικείων και του Περιπτέρου του 401 ΓΣΝΑ» με σταθερό 
μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης 12.000,00 €), για δύο (2) έτη από την 
κατακύρωσή του με δικαίωμα παράτασης κατά δύο (2) εξάμηνα (1 συν 1), με τη 
σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. Έναρξη 
παροχής υπηρεσιών νέου αναδόχου από την επόμενη της υπογραφής της 
Σύμβασης. 
 
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψης της διακήρυξης αυτής. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών, 
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ημερομηνία. 
 
 4. Διεξαγωγή: 
 
  α. Τόπος: 401 ΓΣΝΑ  
 
  β. Ημερομηνία: 4 Σεπ 18  Ημέρα: Τρίτη  Ώρα: 09:00         
 
  γ. Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Μέχρι μία ημέρα πριν τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού και μέχρι τις 13:00 μ.μ. 
 
  δ. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δημόσια, μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους όπως περιγράφεται 
στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού. 
 
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 
  α. Οι Έλληνες πολίτες. 
 
  β. Οι Αλλοδαποί. 
 
  γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 
 
  δ. Οι Συνεταιρισμοί. 
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  ε. Οι ενώσεις παροχών υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών. 
 
 6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής 
παραρτήματα: 
 
  «Α» Γενικοί Όροι του διαγωνισμού. 
 
  «Β» Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού. 
 
  «Γ»  Σχέδιο Σύμβασης για τη Μίσθωση –Εκμετάλλευση Κυλικείων-
Περιπτέρου. 
 
 7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους συμμετέχοντες στον υπόψη 
διαγωνισμό συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του 
Ν.4412/16 αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της 
ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ως άνω 
ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι 
μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης σύμφωνα 
με το Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης 
της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 
 8. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των 
νομίμων εκπροσώπων των συμμετεχόντων σε αυτό το Διαγωνισμό, από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σε τόπο και χρόνο που 
καθαρίζεται στην παρούσα. Η υπόψη επιτροπή θα οριστεί με νεότερη απόφαση 
του 401ΓΣΝΑ σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  
 
 10. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδυκτιακό τόπο www.army.gr. 
Πληροφορίες παρέχονται από το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 11. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
  α. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τους όρους του διαγωνισμού. 
 
  β. Διάρκεια Σύμβασης: Για  δύο (2) έτη από την κατακύρωσή του με 
δικαίωμα παράτασης κατά δύο (2) εξάμηνα (1 συν 1) με τη σύμφωνη γνώμη των 
δύο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. Έναρξη παροχής υπηρεσιών νέου 
αναδόχου από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. 
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  γ. Τόπος κατάθεσης προσφορών: 401 ΓΣΝΑ  Γραφείο Προμηθειών 
 
  δ. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 401 ΓΣΝΑ Γραφείο Προμηθειών 
 

 ε.  Χρόνος κατάθεσης προσφορών: Μέχρι μία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού και µέχρι τις 13:00 µ.µ.  
 
  στ. Κρατήσεις 3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον 
ΟΓΑ βαρύνουν τον ανάδοχο, επί του ποσού που θα κατακυρωθεί από το 
διαγωνισμό. 
 
  ζ. Ημερ. Δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο: 27 Ιουλ 18 ή στην 
πλησιέστερη σε αυτή ημερομηνία.           
 
      η.   Αριθμός Ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΑΔΑ: Ω5ΣΜ6-3ΒΠ 
 
      θ.  Η παρούσα Διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 
www.army.gr. 
   
 12. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα 
«Α»  «Β» και «Γ» της παρούσας διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή του 
Παραρτήματος «Δ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 13. Χειριστής θέματος Υπλγος(Ο)Ντάλλας Τρύφων, Τμχης Γρ. 
Προμηθειών, τηλ:210 749 4063-4074. 
 
                                                                                      Υπτγος Παναγιώτης Τάκος 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                        Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
 

«Α» Γενικοί Όροι του διαγωνισμού. 
«Β» Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού. 
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης για τη Μίσθωση –Εκμετάλλευση Κυλικείων-Περιπτέρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.army.gr/
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401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
25 Ιουλ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ : 32/2018 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ– 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32/2018) 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 

 
 Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί 
για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και 
την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς 
 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν όσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «πάροχος υπηρεσιών» 
αφορά όλες τις υπόψη κατηγορίες. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών και οι 
κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο 
προηγούμενο άρθρο εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Β» «Ειδικοί Όροι». 
 

2. Ο (υπο)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει 
όλα τα κάτωθι ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:  
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α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της 
συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.640 €), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο 
άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος, κατά το άρθρο 72  παραγρ. 1α του Ν. 
4412/16.  
 

β. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 79 του N. 
4412/2016, ως Παράρτημα «Γ». 
 
  γ. Τα προβλεπόμενα –κατά περίπτωση και αναλόγως της 
νομικής μορφής του οικονομικού φορέα– επικαιροποιημένα αποδεικτικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα, και έγγραφα εκπροσώπησης, από τα οποία θα 
προκύπτουν με σαφήνεια ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν τo 
TEYΔ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την 
υπογραφή του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
(λ.χ ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ).  
 
 3. Προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη 
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε 
οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
επισημαίνονται τα παρακάτω: 
 

α. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του 
(αυτοτελώς) στο διαγωνισμό συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  
 
  β. Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί 
φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 
 
             γ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το  
οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, 
εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του/τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, 
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους. 
 
 4. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΤΕΥΔ ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
 
  α. To ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα 
εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού. 
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  β. Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 3 (β–γ) του παρόντος άρθρου. 
 
  γ. Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων 
του παρόντος Παραρτήματος, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να  
υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των 
προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το ΤΕΥΔ.  
    
  δ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 2(β–γ) και 3(β-γ) του παρόντος άρθρου. 
       

5. Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και 
των διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των 
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, 
δε συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα, 
καθόσον δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – 
υποβολή τους. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις 
ασάφειες, επουσιώδεις πλημέλλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16. Η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
 6. Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ του Ν.4412/2016, όπου θα 
αποδεικνύεται με: 
 
  α. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών, 
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης κατ’ 
ανώτατο όριο, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 
2017) είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της 
υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του 
προσφέροντος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το  100%  του προϋπολογισμού των 
συνολικών υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του 
προσφέροντος.  
 
   Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης, 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος: 
 
   (1) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών και 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (2015, 2016, 2017), στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
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ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.  Απαιτείται να παρέχονται εμφανώς στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση με βάση τα 
καθοριζόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 
   (2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του συνολικού ύψους 
του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
των ανωτέρω συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων 
(φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) που θα αποδεικνύεται ότι το 
σύνολο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της συνολικής 
υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του 
προσφέροντος 
 
  β. Κατάλληλες επίκαιρες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης σε πιστώσεις 
αναφερομένου του σχετικού ποσού και όχι σε εγγυητικές επιστολές ή 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ίσες ή ανώτερες 
από το 100% του προϋπολογισμού της συνολικής ή της επί μέρους υπό ανάθεση 
προμήθειας για το δεδομένο χρονικό διάστημα  της προμήθειας, για την οποία 
εκδηλώνεται η συμμετοχή του προσφέροντος. 
 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης - Υποβολής Προσφορών 

 
 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την 
διακήρυξη αυτή. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται ή εφόσον 
παραληφθούν δε θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο της αποσφράγισης. 
 
 2. 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 3. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθα-
σαν στο προορισμό τους, εμπρόθεσμα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει 
για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά: 
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  α. Στην Ελληνική γλώσσα. 
 
  β. Με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 
φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 
 
  γ. Δακτυλογραφημένες χωρίς διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ.). 
 
  δ. Για ολόκληρο το έργο. 
 
  ε. Σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. Η κάθε σελίδα θα είναι 
μονογραμμένη. 
 
 5. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει έναν (!) 
σφραγισμένο υποφάκελο με τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 (πρωτότυπα & 
αντίγραφα), συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής και τρεις (3) 
επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους ως ακολούθως: 
 
  α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (πρωτότυπο & 
ένα αντίγραφο) 
 
 
  β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (πρωτότυπο & ένα 
αντίγραφο) 
 
  γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο & ένα 
αντίγραφο). 
 
 6. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο 
σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 92, 93 και 94 του 
Ν.4412/2016 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με 
τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
 7. Ο ενιαίος φάκελος  πρέπει απαραίτητα να φέρει: 
 
  α. Την  Επωνυμία και τη Διεύθυνση του Προσφέροντος ή τις 
Επωνυμίες και τις Διευθύνσεις των εταιρειών μελών της Ένωσης. 
 

 β.    Τον Αποδέκτη: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΟΥ   
401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525  
Υπεύθυνος: Υπλγος(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
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                   γ. Τις ενδείξεις: 
 
   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ» 
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «4 Σεπ 18» 
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: (32/2018) 
   ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 8. Οι  υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 
επιπλέον: 
 
  α. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «Α» «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
  β. Στο δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «Β» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 9. Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  απαιτείται να 
είναι δομημένος όπως παρακάτω: 
 
  α. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
   Στην παρούσα ενότητα κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει 
έγγραφα που αποδεικνύουν την επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων έργων κατά την 
τελευταία τριετία, όπως παρακάτω: 
 
   (1) Κατάλογος των κυριοτέρων υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, όπου εμφαίνεται η αξία (ποσό), 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, προς απόδειξη 
των παραπάνω, να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
    (α) Εφόσον πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές πρωτότυπα, 
πιστοποιητικά εκδοθέντα ή θεωρηθέντα από την αρμόδια Αρχή. 
 
    (β) Εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι ιδιωτικός φορέας, 
πρωτότυπος 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. 

ΑΔΑ: Ω5ΣΜ6-3ΒΠ



11 
 

 
   (4) Τυχόν μη προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικού του εδαφίου 
9α(3) συνιστά αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς, καθόσον λογίζεται ότι 
δεν δύναται να αποδειχθεί η επαγγελματική και τεχνική επάρκεια αυτής και 
δεν τυγχάνει διευκρίνισης. 
  
  β. ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   (1) Στην παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ, οι προσφέροντες θα πρέπει να 
παρουσιάσουν αναλυτικά τον τρόπο εκτέλεσης της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ο 
διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μελέτη λειτουργίας του έργου, στους οποίους θα 
εμφανίζονται: 
 
    (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 παρεχομένων υπηρεσιών. 
 
 10. 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. 
 
 11. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση 
οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 12. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
(τιμές), όπως παρακάτω: 
 
  α. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 
 
  β. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ενιαίο, επί των αρχικών 
τιμών του πίνακα Βασικών Ειδών, όπως η Προσθήκη «1/Β». 
 
 13. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
 14. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 
λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
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συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 16. Ο διαγωνιζόμενος, με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, εφόσον δεν 
έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, ή 
εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 
τους ανωτέρω όρους. 
 
 17. 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. 
 
 18. 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 (άρθρο 91 του Ν.4412/2016).  

 
 19. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 20. Εναλλακτικές προσφορές για το αντικείμενο της διακήρυξης δεν γίνονται 
δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 21. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, τότε 
αυτός οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή 
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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 22. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό 
από το 401 ΓΣΝΑ – Γραφείο Προμηθειών, Τηλ. 2107494063 (Εσωτ. 4063, 
Υπεύθυνος: Υπλγος (O) Τρύφων Ντάλλας) 
 
 23. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, εντός 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/16 αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω 
ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 
 24. 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 Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν 
παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail). Η αποστολή 
της έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. 
 
 25. 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. 
  
 26. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον 
διαγωνισμό από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού για χρονικό 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο 
ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 
Υπηρεσία θα απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, είκοσι (20) ημέρες 
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις 
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εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για χρόνο που θα καλύπτει 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής παράτασης του 
διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους. 
 
 3. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη 
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο   
Αποσφράγιση Προσφορών 

 
 1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παραλαμβάνει τους Φακέλους Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο και ενεργεί σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ’ αρχήν 
την εμπρόθεσμη κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς και αποκλείει όσους είναι 
εκπρόθεσμοι, αριθμεί και μονογράφει όλους τους Φακέλους Προσφοράς, καθώς 
και τους περιεχόμενους σε αυτούς υποφακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους 
υποφακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών 
όλων των Υποψηφίων, μονογράφει το περιεχόμενό τους και συντάσσει το 
Πρακτικό 1 αναφέροντας τους υποψήφιους που αποκλείστηκαν λόγω 
εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών. 
 
 3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τους υποφακέλους των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς για κάθε έναν 
Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη συμμετοχή του και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών του. 
 
 4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών όλων των Υποψηφίων, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει το Πρακτικό 2, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την 
αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του κάθε Υποψηφίου, καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Το Πρακτικό 2 ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού περί του αποκλεισμού των Υποψηφίων που 
δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
και Τεχνικής Αξιολόγησης. Το Πρακτικό 2, αποστέλλεται για έγκριση στον 
αρμόδιο φορέα. 
 
 5. Οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των Υποψηφίων που 
αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω, παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με 
μέριμνα της Επιτροπής Διαγωνισμού, εωσότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή 
ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως, ότι παραιτούνται του 
δικαιώματος προσβολής των σχετικών πρακτικών. Αν οι αποκλεισθέντες 
υποβάλλουν ένσταση του Άρθρου 127 του Ν.4412/16, οι εν λόγω φάκελο 
κρατούνται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 
 6. Στη συνέχεια, η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση καλεί εγγράφως τους 
Υποψηφίους, που οι Τεχνικές τους Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η 
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διεξαγωγή της συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά την 
έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης. 
Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις 
Οικονομικές Προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο 
Πρακτικό 3. Οι Οικονομικές Προσφορές εν συνεχεία αξιολογούνται. 
 
 7. Μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα ακολουθήσει 
προφορική πλειοδοσία των υποψηφίων των οποίων οι Προσφορές 
(δικαιολογητικά συμμετοχής -  τεχνικές προσφορές) κρίθηκαν παραδεκτές, 
ενώπιον της επιτροπής για τον καθορισμό των τελικών μισθωμάτων κάθε 
υποψηφίου ως ακολούθως: 
 
  α. Οι υποψήφιοι που μετέχουν στη διαδικασία θα υποβάλλουν 
επικαιροποιημένη, ενυπόγραφη προσφορά στην οποία θα συνυπολογίζει το νέο 
Μίσθωμα και την ενιαία έκπτωση για όλα τα είδη του τιμοκαταλόγου της 
Προσθήκης «1/Β». 
 
  β. Το βήμα για την υποβολή νέας οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
αύξον στα τετρακόσια ευρώ (400 €) (ή ακέραια πολλαπλάσια αυτού) για το 
μίσθωμα και αύξον σε ποσοστό 4% (ή ακέραια πολλαπλάσια αυτού) έκπτωση επί 
των αρχικών τιμών επί του συνόλου των ειδών του τιμοκαταλόγου της Προσθήκης 
«1/Β». Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη προσφορά εκ μέρους των 
συμμετεχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερη ανά κριτήριο από την προηγούμενη. 
 
  γ. Οι Οικονομικές Προσφορές θα υποβάλλονται σε κύκλους 
διαπραγματεύσεων βάση του πρακτικού κατάθεσης των αρχικών φακέλων των 
συμμετεχόντων, (ο πρώτος αναγραφόμενος στο πρακτικό κατάθεσης φακέλων 
Διαγωνισμού έχει πρώτος το δικαίωμα για την υποβολή επικαιροποιημένης 
οικονομικής προσφοράς, ακολούθως ο δεύτερος, κοκ). 
 
  δ. Στο τέλος  κάθε κύκλου διαπραγματεύσεων θα συντάσσεται από 
την επιτροπή διενέργειας κατάσταση προσφερόμενων τιμών και βαθμολογίας 
συμμετεχόντων, η οποία και θα συνυπογράφεται από τις συμμετέχουσες εταιρείες. 
 
  ε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον υπάρξει κύκλος 
διαπραγματεύσεων χωρίς την υποβολή νέας οικονομικής προσφοράς.  
 
 8. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και 
της προφορικής πλειοδοσίας για την διαμόρφωση των τελικών μισθωμάτων, η 
επιτροπή προβαίνει στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει τα 
στοιχεία βαθμολόγησης και συντάσσει το πρακτικό 4, το οποίο συνυπογράφεται 
και από τους εκπροσώπους των συμμετεχουσών εταιρειών. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού με το Πρακτικό 4 το οποίο αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα για 
έγκριση, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Υποψήφιο που έχει 
αποδεχθεί το μίσθωμα και υπέβαλε  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
 
 9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση 
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παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 οφείλει  να υποβάλλει στην επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο (άρθρο 10 και 11 του παρόντος Παραρτήματα). 
 
 10. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. 
 
 11. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του 
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 
αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να 
ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η 
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, προκειμένου να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης εφόσον το επιθυμούν. 
 
 12. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, 
προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση – ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 
 
 13. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στο 
αρμόδιο Γραφείο. 
 
 14. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το σύνολο 
του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στο Παράρτημα «Β», η αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 
 
 15. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 16. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 80 του ιδίου Νόμου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 
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από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
 17. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή 
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων των 
άρθρων 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016. 

 
 18. Δικαίωμα ένστασης κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
όπως αυτά εγκρίνονται, έχουν  μόνο οι Υποψήφιοι που συμμετέχουν στο 
αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις 
συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής και απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με 
επιμέλεια της Επιτροπής Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους, που 
συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό. Οι Υποψήφιοι, 
των οποίων οι προσφορές αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες 
αξιολόγησης, μετά και τη λήψη απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί τυχόν 
υποβαλλόμενων ενστάσεων, δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των 
υπολοίπων υποφακέλων της προσφοράς τους, χωρίς αυτοί να ανοιχθούν. 
 
 19. Η ανωτέρω διαδικασία μέχρι και την κατακύρωση σχηματικά 
απεικονίζεται ως εξής: 
 

Κατάθεση-Αποσφράγιση 
Προσφορών 

(Πρακτικό 1)  

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών 
Συμμετοχης, Αξιολόγηση – 

Βαθμολόγηση τεχνικών 
Προσφορών 

(Πρακτικό 2) Έκδοση Απόφασης 
Αναθέτουσας Αρχής για 

Έγκριση ή μη του Πρακτικού 2 

Άποσφράγιση Οικονομικών 
Προσφορών 

(Πρακτικό 3)  

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση 
Οικονομικών Προσφορών 

 

(Πρακτικό 4) Έκδοση Απόφασης 
Αναθέτουσας Αρχής για 

Έγκριση ή μη του Πρακτικού 4 

Αίτηση προσκόμισης προβλεπόμενων δικαιολογητικών  

Κατακύρωση μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Υποψηφίου Αναδόχου 
 

 1. Τα κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων και τα μόρια που 
αντιστοιχούν σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 11, άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016, είναι τα παρακάτω: 
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  α. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα αναγόμενο στη μονάδα (σ1), 
μόρια 40(Κ1=0,4). Η προσφορά με το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα θα λάβει 
συντελεστή  σ1=1. Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν συντελεστή μειωμένο 
αναλογικά. Το σταθερό μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης καθορίζεται στο ποσό των 
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €). 
 
  β. Το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, επί των ειδών 
Ευρείας Κατανάλωσης του πίνακα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Β» 
αναγόμενο στη μονάδα (σ2), μόρια 60 (Κ2=0,6). Από τα παραπάνω, 60 μόρια θα 
λάβει η προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση, ενιαία για όλα τα είδη του 
τιμοκαταλόγου. Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν συντελεστή σ2 αναλογικά 
μειωμένο. 
 
  γ. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα 
με τον τύπο U=σ1*Κ1 + σ2*Κ2 όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του 
κριτηρίου ανάθεσης «Κν». Κάθε κριτήριο αξιολόγησης υπολογίζεται αυτόνομα με 
βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και 
ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τα μόρια, και 
την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός ανάδοχος 
αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 
αριθμό στο «U». 
 
 2. Διευκρινίζεται ότι, τα στοιχεία των παραγράφων 1α, β, γ του παρόντος 
άρθρου θα περιλαμβάνονται στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Προσφερόμενες Τιμές 

 
 1. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ και να συμπεριλαμβάνει 
το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ενιαίο για όλα τα είδη του πίνακα της 
Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Β». 
 
 2. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την 
οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
 
 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

 
 1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα κατωτέρω σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016: 

 
  α. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 
προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά της 
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παρούσας διακήρυξης, όπως αυτή υπολογίστηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος. 
 
  β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 
Σύμβασης και δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να την αναθέσει ή όχι, 
να τη ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Κατάρτιση Σύμβασης 

 
 1. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά τη λήψη απόφασης 
κατακύρωσης από τον έχοντα την οικονομική εξουσία, γνωστοποιούνται μέσω της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αρχικά στους λοιπούς συμμετέχοντες και 
μετά την παρέλευση των καταλυτικών προθεσμιών (10 ημέρες) της ισχύουσας 
νομοθεσίας στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 89/665 
Ε.Ο.Κ., 2007/66/ΕΚ. 
 
 2. Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ανάδειξης, 
αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
316 του Ν.4412/2016) και προσκαλείται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: 
 
  α.     Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων 
της Διακήρυξης 
 
  β. Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
 
 3. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο παρέχων τις υπηρεσίες 
Αναδόχου να παρουσιασθεί, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
Με τη υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται ο χρόνος ανάληψης εργασίας από το 
προσωπικό του Αναδόχου. Η προθεσμία που αναγράφεται στην ανακοίνωση 
υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη. 
 
 4. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 
χαρακτήρα. 
 
 5. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σύμβαση. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η 
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οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ 
αυτόν. 
 
 6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει, εν αμφιβολία, κάθε άλλου κειμένου 
στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
 7. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της του υπό 
εκτέλεση έργου, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 281 του Ν. 
4412/2016. 
 
 8. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση του 
έχοντα την οικονομική εξουσία. 
 
 9. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 
  α. Λήξει η χρονική περίοδος της Σύμβασης. 
 
  β. Εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
 10. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) εξάμηνα (1 συν 
1), με την σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. 
Έναρξη ισχύος της σύμβασης από υπογραφής της και από τα δύο μέρη. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται κατωτέρω. Ειδικότερα, υποβάλλονται: 
 
  α. Τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση και αναλόγως της 
νομικής μορφής του οικονομικού φορέα-  επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά 
έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια: 
 
   (1) Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το 
ΤΕΥΔ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την 
υπογραφή του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
(λ.χ ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ). 
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   (2) Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα 
του μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό και για το/τα οποίο/α απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο 
β. (1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, 
συμφωνητικό σύστασης οικονομικού φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ) 
   
                       β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
 
   (1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
 

    (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή 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),  
 
    (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,   
 
    (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
 
    (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποί-
ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166),  
 
    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α' 215). 
 
   (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
   (4) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης. 
 

(5) Ένορκης Βεβαίωση (προβλεπόμενης από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16) για την απόδειξη της μη υπαγωγής 
σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (περίπτωση 
υποβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας)  
 

2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.α.(1) του 
παρόντος άρθρου:  
 
   Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών 
φορέων και των διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών 
απόδειξης των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την 
υποβολή τους, δε συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του 
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οικονομικού φορέα, καθόσον δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη 
συμπλήρωση – υποβολή τους.  
   

β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(1) του 
παρόντος άρθρου:  
 

(1) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   (2) Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :   
 
   (α) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ΙΚΕ. 
 
    (β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  
 
   (3) Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, 
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων 
θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 

γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(2) του 
παρόντος άρθρου:   
 
   (1) Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του 
οικονομικού φορέα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και 
όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση 
του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε κανονική 
έντυπη μορφή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,  με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα 
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
   (2) Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος 
το νομικό πρόσωπο, σε κανονική έντυπη μορφή με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
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είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.  
 

δ. Επιπρόσθετα, για το σύνολο των δικαιολογητικών των παρ. 
1.β. (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, επισημαίνονται ότι αν το κράτος-μέλος ή 
η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Εγγυήσεις 

 
 1. O ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο 401 ΓΣΝΑ εντός είκοσι 
(20) ημερών, από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί των συνολικών 
μισθωμάτων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την προφορική πλειοδοσία και 
την τελική κατακύρωση. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα καλύπτει 
χρονική περίοδο τουλάχιστον 54 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
 2. Όλες οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η 
εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της 
ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, 
η μετάφραση του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
 
 3. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το 
πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς 
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση 
(κύρια οφειλή). Του παρόντος όρου να λαμβάνει γνώση το πιστωτικό ίδρυμα. 
 
 4. Το περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς 
και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  
Επιβαρύνσεις του Αναδόχου – Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
 1. Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται κάθε 1η έως 5η του 
ιδίου μηνός ως ακολούθως: 
 
  α. Το 85% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται στον λογαριασμό 
του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ΤΕΘΑ στα κάτωθι στοιχεία Λογαριασμού: 
  
   (1) Αρ. Λογαριασμού: 264259 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259 
 
   (3) Δικαιούχος: Ταμείο Εθνικής Άμυνας. 
 
Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με την παραπάνω 
τραπεζική απόδειξη, αντίγραφο της οποίας θα δίδεται από την 6η έως τη 10η του 
επόμενου μήνα στη Διαχείριση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας)  του 401 ΓΣΝΑ. 
 
   β. Το 15% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται σε 
λογαριασμό της Διαχείρισης Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ, στα 
κάτωθι στοιχεία Λογαριασμού: 
 

(1) Αρ. Λογαριασμού: 6901139088831 (Τράπεζα Πειραιώς) 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR98 0171 9010 0069 0113 9088 831 
 
   (3) Δικαιούχος: 401 ΓΣΝΑ. 
 
 2.  Επί του μισθώματος υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες 
βαρύνουν τον ανάδοχο (3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον 
ΟΓΑ). Οι κρατήσεις αυτές θα αποδίδονται από τον ανάδοχο στη Δχση Ιδίων 
Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ. 
 
 3. Επί των καθαρών μηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις πλην 
ΦΠΑ), μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα διατιμημένα προϊόντα 
καπνού θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ποσοστό 1%. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδίδει στην Υπηρεσία, 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 στη 
Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ και στις οποίες θα 
εμφανίζονται ημερολογιακά και κατά ταμειακή μηχανή τα ημερήσια δελτία κίνησης 
«Ζ». Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια να ασκεί επί των υπόψη καταστάσεων 
δειγματοληπτικό ή καθολικό έλεγχο, ζητώντας να τις επιδειχθούν τα ανάλογα 
δελτία «Ζ». 
 
 4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον: 
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  α. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 
Παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. 
 
  β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει 
ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 
 
   γ. Με τη μηνιαία απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το προσωπικό του οποίου 
θα εργάζεται στο Νοσοκομείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο   
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 

 
 1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Επίσης ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του έχοντα την οικονομική 
εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εφόσον 
δεν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία εντός του προβλεπόμενου 
από το άρθρο 10 παρ. 2 της παρούσας χρονικού διαστήματος ή δεν αναπληρώνει 
εγκαίρως το προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούμενος από τη 
διακήρυξη αριθμός, αφού κληθεί πρώτα για παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 
 
 2. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του 
έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον διαπιστωθεί 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. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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 σε βάρος του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
 
 3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το προσωπικό του Αναδόχου δεν 
απασχολήθηκε με ευθύνη του 401 ΓΣΝΑ. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας κατά το άρθρο 204 του 
N.4412/2016. 
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 4. 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. 
 
 5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 
ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με απόφαση του έχοντα 
την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 
 6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o 
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 7. 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. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή 
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως 
από τα αρμόδια όργανα  του 401 ΓΣΝΑ. 
 
  β. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των 
ανωτέρω εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητού 
του 401 ΓΣΝΑ και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου σύμβασης οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 8. 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 
Διοίκησης του Νοσοκομείου, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήμανση 
της παράβασης από τα αντίστοιχα τμήματα του 401 ΓΣΝΑ. 

 
 9. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 10. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 127 του Ν.4412/16. Επί της ένστασης αποφασίζει ο έχων την οικονομική 
εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, 
οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 11. Αν η ένσταση γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή 
εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα με την συναλλαγή του επόμενου μήνα. Η 
απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο  
Διοικητικές Προσφυγές 

 
 1. Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία (FAX), από τους 
υποψηφίους αναδόχους, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο αν 
επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (FAX) η υποβολή επιβεβαιωτικού 
πρωτοτύπου της ενστάσεως ή προσφυγής. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Ανωτέρα Βία 

 
 Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος 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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

 
 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 401 ΓΣΝΑ, κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
 
 3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Διαδικασία 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 Διοίκηση του 
Προϊστάμενου Σχηματισμού, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει 
σχετική αίτηση. Η Διοίκηση του Προϊστάμενου Σχηματισμού, αποφασίζει οριστικά 
εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται 
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση του Προϊστάμενου Σχηματισμού δεν 
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 
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υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση αυτή, τότε 
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
 
 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 διοικητικά δικαστήρια της χώρας 
και συγκεκριμένα της Αθήνας. 
 

ΑΡΘΡΟ  19ο   
Ασφαλιστική Κάλυψη 

 
 Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
αντίγραφο ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης προς τρίτους που καλύπτει σε ποσό 
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για πρόκληση ζημιών ανά συμβάν 
και τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000 €) 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.  
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 
της εργατικής και ασφαλιστικής 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 
Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (N.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 
Δημόσιο, 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 των κυλικείων-περιπτέρου που απαιτείται να 
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, ούτε θα δημιουργεί προϋποθέσεις μόνιμου ή προσωρινού 
διορισμού του σε αυτή, αλλά παρά μόνο από τον ανάδοχο, που θα τυγχάνει ο 
μοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει 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 401 
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ΓΣΝΑ, 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 αλλά και 
των 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 της Σύμβασης, θα δημιουργηθούν με 
μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που θα επιτρέψει το 401 
ΓΣΝΑ. 
 
 7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με τη λήξη της Σύμβασης, να 
αφαιρέσει και να απομακρύνει από το Νοσοκομείο, με δαπάνες του, 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 401 ΓΣΝΑ. 
 
 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης 
σήμανση της  περιοχής, όπου αυτή 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 401 ΓΣΝΑ, 
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 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. 
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 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. 
 

ΑΡΘΡΟ  21ο   
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. 
 

ΑΡΘΡΟ  22ο   
Εμπιστευτικότητα 

 
 1. Ο Ανάδοχος, 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 των υπηρεσιών που θα αναλάβει.  
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ  23ο   
Λοιπές Διατάξεις 

 
 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση 
αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη 
πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων, και συγκεκριμένα των Αθηνών. 
 
 2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις 
όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις 
προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που 
έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν 
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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 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. 
 
 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, μονομερώς και 
αζημίως, σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας της Μονάδας, ή οριστικής 
διάλυσής της για οποιοδήποτε λόγο. 
 
                                                                           Ταξχος Σάββας Μανουσαρίδης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Α΄Υδντης 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Φύλλο Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα). 
«2» Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Υπόδειγμα). 
«3» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα). 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  25 Ιουλ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΔΙΑΚ: 32/2018 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1 “Α” (Γενικοί Όροι)  

2 “Β” (Ειδικοί Όροι)  

 
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. 
 
                                                                           Σχης(Ο) Αναστάσιος Τσερπίσταλης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Δντης ΔΟΥ 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 25 Ιουλ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  

ΔΙΑΚ:  32/2018 
 

 

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Ονομασία Τράπεζας.......…………………………..  

Κατάστημα………………………………………….. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ fax)                                      Hμερομηνία έκδοσης................ 

…………………………………                                       ΕΥΡΩ.........…....………………. 

 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 

 
ΠΡΟΣ: 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών (Π. Κανελλοπούλου 1-ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525). 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ .............. ΕΥΡΩ............................ 

 

 -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της  
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 8.640 ΕΥΡΩ  

(έντεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ)  υπέρ της εταιρείας….....  
Δ/νση …..…………………………………………………. δια τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό ………………..………………………. για την προμήθεια 
………………………………..……….. σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. …… Διακήρυξή 
σας. 
 -Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
 -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 -Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 -Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). 
 -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
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υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
Παρατήρηση 
Η εγγυητική επιστολή να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
                                                                           Σχης(Ο) Αναστάσιος Τσερπίσταλης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Δντης ΔΟΥ 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  25 Ιουλ 18 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  

ΔΙΑΚ: 32/2018 
 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Ονομασία Τράπεζας.......…………………………..  

Κατάστημα………………………………………….. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ fax)                                      Hμερομηνία έκδοσης................ 

…………………………………                                       ΕΥΡΩ.........…....………………. 

 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 

ΠΡΟΣ: 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών (Π. Κανελλοπούλου 1-ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525). 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..........… ΕΥΡΩ…………...... 

 

 -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
.……………. (και ολογράφως) …………………………. στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 
…………………………………………………… Δ/νση………….. 
…………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων της με αριθμό …..…… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
………………………........... (αρ. διακ/ξης ……/..……) για κάλυψη αναγκών του 
……………….. και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας 
………………….. ΕΥΡΩ. 
 -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 -Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα έξι (36) μληνες, μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι σας καμία ισχύ. 
 -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Παρατήρηση 

Η εγγυητική επιστολή να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

                                                                           Σχης(Ο) Αναστάσιος Τσερπίσταλης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Δντης ΔΟΥ 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 25 Ιουλ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ :  32/2018 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης 
 

 Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στη μίσθωση – ανάθεση της 
εκμετάλλευσης των κυλικείων-περιπτέρων του 401 ΓΣΝΑ με μηνιαίο μίσθωμα, 
όπως καθορίζεται στο 5ο άρθρο της παρούσας. Ισχύει για δύο (2) έτη από την 
κατακύρωση του με δικαίωμα παράτασης κατά δύο (2) εξάμηνα (1 συν 1) μετά 
από σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Τόπος – Χρόνος Διαγωνισμού 
 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο 401 ΓΣΝΑ – Γρ. Προμηθειών την 4 Σεπ 18 
ημέρα Τρίτη και ώρα: 09:00, ως Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές, μετά το άνοιγμα των οποίων θα ακολουθήσει προφορική πλειοδοσία 
για την οριστική διαμόρφωση τόσο των τελικών μισθωμάτων όσο και των τελικών 
ποσοστών έκπτωσης.   
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Επανάληψη Διαγωνισμού 

 
 Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα  
για την υπηρεσία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  
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, με εξαίρεση τους συντελεστές ΦΠΑ 
και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των 
προϊόντων. 
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 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 δικαιολογητικών αύξησης των 
τιμών των πρώτων υλών από αρμοδία υπηρεσία (Υπ. Ανάπτυξης /Δνση 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 Δείκτη 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Καταβολή Μισθώματος 

 
 1. Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται κάθε 1η έως 5η του 
ιδίου μηνός ως ακολούθως: 
 
  α. Το 85% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται στον λογαριασμό 
του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ΤΕΘΑ στα κάτωθι στοιχεία Λογαριασμού: 
  
   (1) Αρ. Λογαριασμού: 264259 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259 
 
   (3) Δικαιούχος: Ταμείο Εθνικής Άμυνας. 
 
Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με την παραπάνω 
τραπεζική απόδειξη, αντίγραφο της οποίας θα δίδεται από την 6η έως τη 10η του 
επόμενου μήνα στη Διαχείριση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ, η 
οποία να προβαίνει σε έλεγχο κανονικότητας και να κοινοποιεί αυτή στο 
ΥΕΘΑ/ΤΕΘΑ. 
 
  β. Το 15% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται σε λογαριασμό 
της Διαχείρισης Ιδίων Πόρων (Πότων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ, στα κάτωθι 
στοιχεία Λογαριασμού: 
 

(2) Αρ. Λογαριασμού: 6901139088831 (Τράπεζα Πειραιώς) 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR98 0171 9010 0069 0113 9088 831 
 
   (3) Δικαιούχος: 401 ΓΣΝΑ. 
 
 2. Επί του μισθώματος υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες 
βαρύνουν τον ανάδοχο (3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον 
ΟΓΑ). Οι κρατήσεις αυτές θα αποδίδονται από τον ανάδοχο στη Δχση Ιδίων 
Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ. 
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 3. Επί των καθαρών μηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις πλην 
ΦΠΑ), μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα διατιμημένα προϊόντα 
καπνού θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ποσοστό 1%. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδίδει στην Υπηρεσία, 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 την ευχέρεια 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 κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 
Παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. 
 
  β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει 
ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 
 
  γ. Με τη μηνιαία απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το προσωπικό του οποίου 
θα εργάζεται στο Νοσοκομείο. 
 
 5. Οι αποδείξεις λιανικής του αναδόχου θα δύναται περιοδικώς να 
ελέγχονται δειγματοληπτικά από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, για τον 
έλεγχο τήρησης των τιμών. 
 
 6. Για την τήρηση στατιστικών στοιχείων από την υπηρεσία ο μισθωτής 
υποχρεούται να παραδίδει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία εμφανίζεται ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών του. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Είδη και Τιμές Πώλησης 

 
1. Τα είδη που θα διατίθενται από τα κυλικεία  περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στην Προσθήκη 1 του παρόντος. 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 Δκσης του 401 ΓΣΝΑ: 

 
 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 €). 
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 β. Πώλησης από τον ανάδοχο και άλλων ειδών, πλέον των ειδών 
που αναγράφονται στις Προσθήκες 1 του παρόντος Παραρτήματος, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στην Προσθήκη 2 του παρόντος Παραρτήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Χώροι – Υποδομή 

 
 1. Από το 401 ΓΣΝΑ και για τη λειτουργία των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται από τον ανάδοχο, διατίθενται οι παρακάτω υπάρχοντες χώροι και οι 
κοινόχρηστες δαπάνες ηλεκτροδότησης – ύδρευσης, όπως παρακάτω: 
 

       α. Του κυλικείου στο υπόγειο,  µε επιφάνεια 189  τ.µ. 
 

                  β. Του κυλικείου στο ισόγειο, με επιφάνεια 75 τ.μ 
 
                  γ. Του περιπτέρου στο υπόγειο, με επιφάνεια 12 τ.μ. 
 
        δ. Της αποθήκης στο υπόγειο, με επιφάνεια 25 τ.μ. 
 
 2. Ο μισθωτής να διαμορφώσει με δικά του έξοδα τους χώρους των 
κυλικείων και περιπτέρου σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν 
εγκρίσεως των αρμόδιων οργάνων της Υπηρεσίας. 
 
 3. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο μισθωτής θα παραδίδει τους χώρους ως 
έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα 
μηχανήματα – έπιπλα ιδιοκτησίας του. 
 
 4. Ο μισθωτής υποχρεούται: 
 
  α. Στην ασφάλιση των χώρων που θα του παραχωρηθούν και τα 
ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 
 
  β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας. 
 
  γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό των χώρων των κυλικείων και του 
ΚΨΜ, όποτε το κρίνουν σκόπιμο τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
 5. Η αντικατάσταση μηχανημάτων των κυλικείων λόγω φυσιολογικής 
φθοράς, βαρύνει τον μισθωτή. 
 
 6. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρη και απόλυτη 
καθαριότητα στους χώρους που θα του διατεθούν με υλικά καθαρισμού που 
βαρύνουν τον ίδιο. Επίσης τα υλικά σερβιρίσματος (ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
καλαμάκια κτλ.) βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
 7. Τα απορρίμματα που προέρχονται από τη χρήση του μισθίου, θα 
συγκεντρώνονται με μέριμνα του μισθωτή και θα τοποθετούνται εντός των κάδων 
που είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένους χώρους. 
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 8. Δύναται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης να καθοριστούν και νέα σημεία 
πώλησης των προϊόντων χωρίς την τροποποίηση των λοιπών γενικών και ειδικών 
όρων της Διακήρυξης-Σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου 
και του Στρατοπέδου, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλόμενων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείου 

 
1. Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα self service. Για τα 

στελέχη του Νοσοκομείου θα υπάρχει θέση εργασίας για την κατά προτεραιότητα 
εξυπηρέτησή του, στο κυλικείο του ισογείου (με την επίδειξη του ειδικού ατομικού 
δελτίου εισόδου στο Στρατόπεδο). Επισημαίνεται, ότι παρέχεται η δυνατότητα για 
διανομή των προϊόντων του κυλικείου στα τμήματα-κλινικές-γραφεία, με διαδικασία 
που θα καθοριστεί μεταξύ του Αναδόχου και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 
 
 2. 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 ΔΟΥ. Αντίγραφο της δήλωσης της 
κάθε ταμειακής μηχανής της αρμόδιας ΔΟY να προσκομισθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του 401 ΓΣΝΑ, το οποίο δύναται να προβεί σε επαλήθευσή τους. Η μη έκδοση 
ταμειακής απόδειξης, αποτελεί φορολογική παράβαση και 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. Έγγραφη καταγγελία του μισθωτή στην αρμόδια ΔΟΥ. 

 
 3. 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. 
 
 4. 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 ευγενικό και θα δέχεται 
κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  δ.   Θα έχει τα προβλεπόμενα για εργασία έγγραφα. 
 
 5.   Απαγορεύεται στους χώρους των κυλικείων να υπάρχουν εύφλεκτες 
ύλες, τυχερά παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που 
δημιουργούν θόρυβο. 
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 6. Η λειτουργία των κυλικείων πρέπει να είναι συνεχής και ο εφοδιασμός 
τους σε είδη πλήρης, καθ’ όλες της ημέρες και ώρες (εργάσιμες και αργίες). Τις 
νυκτερινής ώρες (από 22:00 – 06:00) θα λειτουργεί μόνο το κυλικείο του υπογείου. 
 
 7. Τιμοκατάλογοι των πωλούμενων ειδών θα πρέπει να είναι αναρτημένοι 
σε εμφανή σημεία, σε όλους τους χώρους πώλησης των ειδών, με ευθύνη του 
μισθωτή. Επιπλέον οι τιμές θα αναγράφονται σε ειδικά καρτελάκια, μπροστά από 
τα προς πώληση προϊόντα ώστε να είναι εμφανές το περιεχόμενο και η τιμή αυτών 
(πχ. διάκριση των σφολιατοειδών εντός της βιτρίνας-θερμοθαλάμου με βάση το 
περιεχόμενο και την τιμή). 
 
 8. Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των πωλούμενων ειδών θα είναι σύμφωνη 
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
(1) Καθημερινές: 

 

(α) Κυλικείο Ισογείου από 06:30 έως 14:30 

 

(β) Κυλικείο Υπογείου σε 24ωρη λειτουργία 

 
(γ) Περίπτερο από 07:30 έως 20:30 

   
(2) Σάββατο – Κυριακή – Αργίες: 

 

(α) Κυλικείο Ισογείου κλειστό 

 

(β) Κυλικείο Υπογείου σε 24ωρη λειτουργία 

 
(γ) Περίπτερο από 09:00 έως 21:00 

 
 2. Διαφοροποίηση 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, αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Ποιότητα Προσφερομένων Ειδών – Έλεγχος 
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 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 και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία, Νομολογία και Κανονισμούς. 
 
  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) 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-ΚΒΙΕΣ ή 
σε αντίστοιχο χημείο (εφόσον δε λειτουργεί το ΧΗΣ - ΚΒΙΕΣ), 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 αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 
 

ΑΔΑ: Ω5ΣΜ6-3ΒΠ



45 
 

 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 7 των ειδικών όρων του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  
Επιβαρύνσεις Μισθωτή 

 
 1. Τον μισθωτή επιβαρύνουν: 
 
  α. Οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, 
ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) καθώς και οι λοιποί φόροι, δασμοί, 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, επί του μισθώματος. Οι κρατήσεις αυτές θα αποδίδονται 
από τον ανάδοχο στη Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ. 
 
  β. 3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον ΟΓΑ. 
 
  γ. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και 
φορολογική νομοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (μισθοδοσία, 
εργατικές εισφορές, εργατικά ατυχήματα κλπ.) καθώς και η άμεση αντικατάσταση 
του στις ημέρες αδείας η ασθένειάς του. 
 
  δ. Κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη που θα προκαλέσει το προσωπικό 
του στις εγκαταστάσεις. 
 
 2. 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 Δημόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται από τον 
ανάδοχο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο 
τρόπο και τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματά του που προέρχονται από 
ποινικές ρήτρες. 
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ΑΡΘΡΟ 12Ο  
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Ποινικές Ρήτρες 

 
 1. Σε περίπτωση που  ο ανάδοχος παραβεί τους όρους της σύμβασης 
που θα συναφθεί για: 
 
  α. Επαναλαμβανόμενη έλλειψη ειδών. 
 
  β. Πώληση με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 
 
  γ. Πώληση ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής η μικροσκοπικής εξέτασης. 
 
  δ. Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητας τόσο κατά 
την παρασκευή όσο και κατά τη διάθεση των ειδών. 
 
  ε. Μη συμμόρφωση του  αναδόχου με τις υποδείξεις του 
Νοσοκομείου ή όταν ο τρόπος συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται 
για διάθεση προς στρατιωτική μονάδα. 
 
           Επιβάλλεται: 
 
    (α) Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο 1.000 ευρώ. 
 
    (β) Για την δεύτερη παράβαση πρόστιμο 3.000 ευρώ. 
 
    (γ) Για την τρίτη παράβαση πρόστιμο 7.000 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)], 
με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν.4234/14 και τις οδηγίες εφαρμογής 
αυτού από τον ΕΦΕΤ: 
 
   Επιβάλλεται 
 
   (1) Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο 3.000 ευρώ. 
 
   (2) Για την δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 
 
 2. Όταν ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες, από του άρθρου 203, (Κήρυξη Προμηθευτή 
Εκπτώτου) του Ν.4412/2016, κυρώσεις, με ολική κατάπτωση του ποσού της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 
 Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, 
η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση 
του αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές 
εξετάσεις των δειγμάτων και από το Γ.Χ. ή αλλού, πέραν των εργαστηρίων που 
διαθέτει (ΚΒΙΕΣ, Χημείο Στρατού). Ομοίως το κόστος των εργαστηριακών 
εξετάσεων και στην περίπτωση αυτή, βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά την καταβολή 
του αντιτίμου αυτών στη Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ. 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. 
 
 3. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει τα κυλικεία και το περίπτερο, 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 άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ή να λυθεί εφόσον συντρέχουν οι 
λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος (έκπτωση προμηθευτή). 
 
 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. 
 
 6. Σε περίπτωση έκτακτης παύσης-αναστολής λειτουργίας των 
Κυλικείων-Περιπτέρου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε διάστημα 48 
ωρών να προβεί σε  καταγραφή των υλικών-μηχανημάτων του Ανάδοχου, 
μεταφορά αυτών σε χώρο ασφαλείας και εκκένωση των χώρων προς άμεση 
εκμετάλλευση αυτών για την κάλυψη των αναγκών του. 
 
                                                                           Ταξχος Σάββας Μανουσαρίδης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Α΄Υδντης 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Ειδών Κυλικείων Ευρείας Κατανάλωσης  
«2» Ενδεικτικός Πίνακας Λοιπών Ειδών Κυλικείων 
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                401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 25 Ιουλ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
ΔΙΑΚ: 32/2018 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

  ΚΑΦΕΔΕΣ - 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 € 
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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 € 

35 Κρουασάν 85 γρ.  0,80 € 

36 Παστέλι 0,70 € 

37 Μηλόπιτα 100 γρ. 0,95 € 

  ΓΛΥΚΑ - ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ  

38 Προφιτερόλ (160γρ.)  1,30 € 

39 Κώκ (120 γρ.) 1,50 € 

                                                                       
                                                                           Σχης(Ο) Αναστάσιος Τσερπίσταλης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Δντης ΔΟΥ 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 25 Ιουλ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
ΔΙΑΚ: 32/2018 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ 

2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 

3 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ SANDWICH 

4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ 

5 ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

6 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

7 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

8 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ - ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) 

10 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΝΑΚΣ 

11 ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

12 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 

13 ΣΑΛΑΤΕΣ 

14 ΠΙΤΣΕΣ 

      
                                                                           Σχης(Ο) Αναστάσιος Τσερπίσταλης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Δντης ΔΟΥ 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
25 Ιουλ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ : 32/2018 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  
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) 
- Ονομασία: [ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
1/ΑΘΗΝΑ/11525] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 

- Τηλέφωνο: [2107494546-4063-4074] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [401.grafeio.promithion@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [ΜΙΣΘΩΣΗ – 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Ανάθεση 
Υπηρεσιών] 
 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                            
 
 

ΑΔΑ: Ω5ΣΜ6-3ΒΠ



53 
 

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: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατά αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ 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. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλεκτρονικό. 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 
ΦΟΡΕΩΝ7  

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 ΤΕΥΔ 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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

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

20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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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 ασφάλισης22, 
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; Διευκρινίστε: 
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 ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
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): 24 
[……][……][……] 
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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: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
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: 
- Διευκρινίστε 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  συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσεις27  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 
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 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια31 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: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

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 
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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005i: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) 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. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 
 
                                                                                         [Ημερομηνία-Υπογραφή] 
 
                                                                           Ταξχος Σάββας Μανουσαρίδης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Α΄Υδντης 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 25 Ιουλ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ : 32/2018 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ……/20… 

ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ 
 

 1. Στ… ……….. (τόπος) σήμερα την …………. του έτους 2018 ημέρα 
…………… στo ……………, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός ο ………………………… 
Δντης του 401 ΓΣΝΑ εκπροσωπών υπό την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό 
Δημόσιο βάση της με αριθμό Φ………………………………………. διαταγής και αφ' 
ετέρου ο ………………………………………… κάτοχος του με αριθμό αστυνομικής 
ταυτότητας ……………νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
«……………………………….» με έδρα: ………………………………., Τηλ.: 
…………….. και Fax: …………….., με ΑΦΜ:………………. συμφώνησαν τα 
περιλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας και συναποδέχθηκαν αυτά. 
 
 2. Βάση της με αριθμό Φ………………………………….. διαταγής, 
κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η μίσθωση – εκμετάλλευση του  κυλικείου του 
………… στην εταιρεία «……………………………….» σε χώρους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, με μηνιαίο μίσθωμα 
……………………….. ευρώ (………..), ενιαία έκπτωση ……..% για όλα τα είδη του 
Πίνακα Ειδών Κυλικείων Ευρείας Κατανάλωσης και …….% για όλα τα είδη του 
Πίνακα Λοιπών Ειδών Κυλικείων.  
 
 3. Κατόπιν τούτου, ο ………………………… Δντης του 401 ΓΣΝΑ υπό την 
εκτεθείσα ιδιότητα του ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής ως «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», 
αναθέτει στην εταιρεία «……………………..» ονομαζόμενη από τώρα και στο εξής 
ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τη μίσθωση – εκμετάλλευση των κυλικείων - περιπτέρου του 
…………, εργασία την οποία αυτή αναλαμβάνει υπό τους κάτωθι όρους και 
συμφωνίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης 

 
 Το αντικείμενο της παρούσας αφορά τη μίσθωση – εκμετάλλευση του 
κυλικείου του 401 ΓΣΝΑ, με καταβολή μηνιαίου μισθώματος, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 3 της παρούσας. Ισχύει για δύο (2) έτη από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης κατά δύο (2) εξάμηνα (1 συν 1), με τη 
σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. Ημερομηνία 
έναρξης των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθορίζεται 
η………………... 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Χώροι – Υποδομή 

 
 1. Οι χώροι, που θα παρέχονται οι υπηρεσίες από τον ανάδοχο είναι : 
   
        α.  Του κυλικείου στο υπόγειο,  µε επιφάνεια 189  τ.µ. 

 
  β.    Του κυλικείου στο ισόγειο, με επιφάνεια 75 τ.μ 
 

      γ.    Του Περιπτέρου στο υπόγειο, με επιφάνεια 12 τ.μ. 
 
      δ.     Της αποθήκης των εμπορευμάτων, στο υπόγειο, με επιφάνεια 

25τ.μ. 
 
 2. Ο εκμισθωτής θα παρέχει τις συνδέσεις με τα υπάρχοντα δίκτυα 
ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, στους παραπάνω χώρους, καθώς και τις 
κοινόχρηστες δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 
 
 3. Ο ανάδοχος να διαμορφώσει τους χώρους των κυλικείων της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 2 (Χώροι – Υποδομή) της παρούσας σύμβασης με 
έξοδά του, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν έγγραφης 
εγκρίσεως των αρμόδιων oργάνων της Υπηρεσίας. 
  
 4. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, 
τροποποίηση ή μεταρρύθμιση των κυλικείων και του περιπτέρου χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή 
μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις 
συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να 
γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του αναδόχου. 
Πάντως ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην 
προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του αναδόχου.  
  
 5. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να 
αποδώσει τα κυλικεία και το περίπτερο στον εκμισθωτή και να παραδώσει τους 
εσωτερικούς χώρους, όπως τους έχει διαμορφώσει. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα 
να αποσύρει το σύνολο των μηχανημάτων – επίπλων ιδιοκτησίας του. Τα 
παραπάνω, να έχουν ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών μετά τη λήξη της σύμβασης. 
Διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε αποθετική 
ζημία, που έπαθε εξαιτίας της μη έγκαιρης απόδοσης των κυλικείων και του 
περιπτέρου. 
  
 6. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από τους 
διατιθέμενους χώρους των κυλικείων και του περιπτέρου. 
  
 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
 
  α. Να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη του χώρου των κυλικείων και 
του περιπτέρου και τα έξοδα των ασφαλειών να βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 
αυτόν. 
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  β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας του χώρου των 
κυλικείων και του περιπτέρου. 
 
  γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό και συντήρηση των χώρων και των 
εγκαταστάσεων των κυλικείων και του περιπτέρου, όποτε το κρίνουν σκόπιμο τα 
αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας 
(πυρασφάλειας – πυρόσβεσης). 
 
 8. Τα μηχανήματα και οι συσκευές, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των κυλικείων και του περιπτέρου, βαρύνουν τον ανάδοχο (αγορά, 
συντήρηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί). 
 
 9. Ομοίως τα υλικά σερβιρίσματος (ποτήρια, χαρτοπετσέτες, καλαμάκια 
κλπ.) για την απρόσκοπτη λειτουργία του κυλικείου βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως 
επίσης και η αγορά των υλικών καθαριότητας βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 10. Τα απορρίμματα που προέρχονται από τη χρήση των κυλικείων και του 
περιπτέρου, να συγκεντρώνονται με μέριμνα του αναδόχου και να τοποθετούνται 
εντός των κάδων, που είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένους χώρους (σε 
συνεργασία και με το συνεργείο καθαριότητας του Νοσοκομείου). 
 
 11. Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των κυλικείων και του 
περιπτέρου αφού τους εξετάσει και τους βρει της τέλειας αρεσκείας του, σε άριστη 
κατάσταση και απόλυτα κατάλληλους για τη χρήση που τους προορίζει. Για όλη 
την διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης 
ή επισκευής ζημιών των χώρων, που θα παρέχονται οι υπηρεσίες από τον 
ανάδοχο, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο 
ανάδοχος. 
 
 12. Δύναται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης να καθοριστούν και νέα σημεία 
πώλησης των προϊόντων χωρίς την τροποποίηση των λοιπών γενικών και ειδικών 
όρων της Διακήρυξης-Σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου 
και του Στρατοπέδου, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλόμενων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Καταβολή Μισθώματος 
 

 1. Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται κάθε 1η έως 5η του 
ιδίου μηνός ως ακολούθως: 
 
  α. Το 85% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται στον λογαριασμό 
του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ΤΕΘΑ στα κάτωθι στοιχεία Λογαριασμού: 
  
   (1) Αρ. Λογαριασμού: 264259 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259 
 
   (3) Δικαιούχος: Ταμείο Εθνικής Άμυνας. 
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Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με την παραπάνω 
τραπεζική απόδειξη, αντίγραφο της οποίας θα δίδεται από την 6η έως τη 10η του 
επόμενου μήνα στη Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ . 
 
   β. Το 15% του μηνιαίου μισθώματος να καταβάλλεται σε 
λογαριασμό της Διαχείρισης Ιδίων Πόρων (Πότων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ, στα 
κάτωθι στοιχεία Λογαριασμού: 
 

(3) Αρ. Λογαριασμού: 6901139088831 (Τράπεζα Πειραιώς) 
 
   (2) ΙΒΑΝ: GR98 0171 9010 0069 0113 9088 831 
 
   (3) Δικαιούχος: 401 ΓΣΝΑ. 
 
 2.  Επί του μισθώματος υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες 
βαρύνουν τον ανάδοχο (3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον 
ΟΓΑ). Οι κρατήσεις αυτές θα αποδίδονται από τον ανάδοχο στη Δχση Ιδίων 
Πόρων του 401 ΓΣΝΑ. 
 
 3. Επί των καθαρών μηνιαίων εισπράξεων (συνολικές εισπράξεις πλην 
ΦΠΑ), μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα διατιμημένα προϊόντα 
καπνού θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ποσοστό 1%. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδίδει στην Υπηρεσία, 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 στη 
Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ και στις οποίες θα 
εμφανίζονται ημερολογιακά και κατά ταμειακή μηχανή τα ημερήσια δελτία κίνησης 
«Ζ». Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια 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 κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 
Παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. 

 
 β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει 
ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 
 
   γ. Με τη μηνιαία απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολεί στα Κυλικεία και 
το περίπτερο του 401 ΓΣΝΑ. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
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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 εκτός του ΦΠΑ, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων.  
 
 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 δικαιολογητικών αύξησης των 
τιμών των πρώτων υλών από αρμόδια υπηρεσία (Υπ. Ανάπτυξης /Δνση 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 Δείκτη 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Είδη και τιμές πώλησής τους 

 
1. Τα είδη που θα διατίθενται από τα κυλικεία περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στα Παραρτήματα «A» και «Β» της σύμβασης. Οι τιμές πώλησής τους θα είναι οι 
καθορισμένες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  
 

2. Παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν έγκρισης της Δκσης του 401 ΓΣΝΑ: 
 

 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 €). 
 
 β. Πώλησης από τον Ανάδοχο και άλλων ειδών, πλέον των ειδών 
που αναγράφονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος «Β» της σύμβασης, 
όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην Προσθήκη 2 του Παραρτήματος «Β» 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Κανόνες λειτουργίας κυλικείου 

 
1. Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα self service. Για τα 

στελέχη του Νοσοκομείου θα υπάρχει θέση εργασίας για την κατά προτεραιότητα 
εξυπηρέτησή του, στο κυλικείο του ισογείου (με την επίδειξη του ειδικού ατομικού 
δελτίου εισόδου στο Στρατόπεδο). Επισημαίνεται, ότι παρέχεται η δυνατότητα για 
διανομή των προϊόντων του κυλικείου στα τμήματα-κλινικές-γραφεία με διαδικασία 
που θα καθοριστεί μεταξύ του Αναδόχου και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

 
 2. Στα κυλικεία και το περίπτερο θα γίνεται χρήση ταμειακών μηχανών, 
υποχρεωτικά για όλα τα διατιθέμενα είδη, οι οποίες θα ανήκουν στον ανάδοχο και 
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αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί ότι έχουν δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, με 
προσκόμιση αντιγράφων των δηλώσεων στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η 
μη έκδοση ταμειακής απόδειξης, αποτελεί φορολογική παράβαση λόγο επιβολής 
προστίμου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται αθροιστικά οι κάτωθι 
κυρώσεις: 
 
  α. Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους, που πωλήθηκε, 
χωρίς απόδειξη. 
 
  β. Έγγραφη καταγγελία του ανάδοχου στην αρμόδια ΔΟΥ. 
 
 3. Νόμιμος εκπρόσωπος του ανάδοχου οφείλει να βρίσκεται περιοδικά 
(δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα) στους χώρους του κυλικείου ή όποτε κληθεί 
για οποιαδήποτε λόγο, αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για 
να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτού και των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, 
για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει. 
 
 4. Το προσωπικό του αναδόχου: 
 
  α. Να φέρει ειδική αμφίεση (ομοιόμορφα ντυμένο) και να τηρεί τους 
κανόνες υγιεινής (γάντια, λαβίδες κλπ). 
 
  β. Να έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και 
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και 
να προσκομίζονται σε κάθε γενόμενο έλεγχο. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
  γ. Θα ομιλεί την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευγενικό και θα δέχεται 
κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. Επίσης θα έχει τα 
προβλεπόμενα για την εργασία έγγραφα. 
 
 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των κυλικείων και του 
περιπτέρου διατηρώντας αυτά καθαρά και ευπρεπή, διαφορετικά ευθύνεται με 
αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες, που προξενήθηκαν σε αυτά. 
 
 6. Απαγορεύεται στους χώρους των κυλικείων και του περιπτέρου να 
υπάρχουν εύφλεκτες ύλες, τυχερά παιχνίδια, η λειτουργία πάσης φύσεως 
συσκευών, που δημιουργούν θόρυβο, καθώς και οτιδήποτε αντίκειται για την 
ιδιαιτερότητα του χώρου, παραβαίνοντας την παρούσα σύμβαση. 
 
 7. Η λειτουργία των κυλικείων και του περιπτέρου πρέπει να είναι συνεχής 
και ο εφοδιασμός τους σε είδη πλήρης, καθ’ όλες της ημέρες και ώρες (εργάσιμες 
και αργίες). Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στις ώρες εισόδου και εξόδου στο 
Στρατόπεδο σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχέδιο ασφάλειάς του. 
 
 8. Τιμοκατάλογοι των ειδών που πωλούνται, θα πρέπει να είναι 
αναρτημένοι σε εμφανή σημεία, σε όλους τους χώρους πώλησης των ειδών, με 
ευθύνη του αναδόχου. Επιπλέον οι τιμές θα αναγράφονται σε ειδικά καρτελάκια, 
μπροστά από τα προς πώληση προϊόντα ώστε να είναι εμφανές το περιεχόμενο 
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και η τιμή αυτών (πχ. διάκριση των σφολιατοειδών εντός της βιτρίνας-
θερμοθαλάμου με βάση το περιεχόμενο και την τιμή). 
 
 9. Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των ειδών που πωλούνται, θα είναι 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
1. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται: 
 

(3) Καθημερινές: 
 

(α) Κυλικείο Ισογείου από 06:30 έως 14:30 

 

(β) Κυλικείο Υπογείου σε 24ωρη λειτουργία 

 
(γ) Περίπτερο από 07:30 έως 20:30 

   
(4) Σάββατο – Κυριακή – Αργίες: 

 

(α) Κυλικείο Ισογείου κλειστό 

 

(β) Κυλικείο Υπογείου σε 24ωρη λειτουργία 

 
(γ) Περίπτερο από 09:00 έως 21:00 

 
 2. Διαφοροποίηση 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 401 ΓΣΝΑ. 
 
 4. Τήρηση των πάσης φύσεως κανόνων ασφαλείας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ποιότητα Προσφερομένων Ειδών – Έλεγχος 

 
 1. Ποιότητα προσφερομένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι άριστης ποιότητας, να 
δηλώνεται η προέλευσή τους και να ανταποκρίνονται πλήρως στην περιγραφή 
που δόθηκε με την προσφορά (σύνθεση, βάρος, υλικά κλπ.) και σύμφωνα πάντοτε 
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με τον κώδικα τροφίμων και ποτών και την λοιπή περί τροφίμων Εθνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία. 
 
  β. Η χρησιμοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων δεν επιτρέπει 
και αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίμου. 
 
  γ. Με μέριμνα του αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση χώρων τοποθέτησής 
των).  Ειδικότερα για ευπαθή είδη (π.χ. τρόφιμα), η μεταφορά των ειδών αυτών να 
γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία. 
 
  δ. Η συσκευασία των ειδών να 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 να 
αναγράφονται τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις: 
 
   (1) Επωνυμία προμηθευτή. 
 
   (2) Είδος και ποσότητα προϊόντος. 
 
   (3) Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του. 
 
   (4) 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 - ΚΒΙΕΣ ή 
σε αντίστοιχο χημείο (και στο ΚΒΙΕΣ), προς υποβολή τους στους παρακάτω 
ελέγχους: 
 
   (1) Μικροβιολογικό. 
 
   (2) Χημική ανάλυση. 
 
   (3) Ιστολογική εξέταση. 
 
  στ. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται να είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους να βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 
 
 2. Έλεγχος: 
 
  α. Ο ανάδοχος 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. 
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  β. Η ακρίβεια των ελέγχων θα γίνεται με βάση την προσφορά ειδών 
πώλησης του αναδόχου.  
 
  γ. Τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, θα ελέγχουν την καθαριότητα 
των χώρων των εν λόγω κυλικείων. 
 
  δ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία του κυλικείου 
(υγειονομικός έλεγχος τροφίμων), στην ασφάλεια των χώρων και των 
εγκαταστάσεων. 
 
  ε. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να διαπιστώνεται η 
συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 και 10 παρ.1(α-δ), των ειδικών όρων του διαγωνισμού. 
 
 3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές 
εξετάσεις των δειγμάτων και από το Γ.Χ. ή αλλού, πέραν των εργαστηρίων που 
διαθέτει (ΚΒΙΕΣ, Χημείο Στρατού). Ομοίως το κόστος των εργαστηριακών 
εξετάσεων και στην περίπτωση αυτή, βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 4. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά την καταβολή 
του αντιτίμου αυτών στη Δχση Ιδίων Πόρων (Πόρων Νοσηλείας) του 401 ΓΣΝΑ. Σε 
περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων από αυτές της Υπηρεσίας, 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. 
 
 5. Οι αποδείξεις λιανικής του αναδόχου κατά την πώληση των προϊόντων 
δύναται περιοδικά, να ελέγχονται δειγματοληπτικά από τα αρμόδια όργανα της 
Υπηρεσίας, για τον έλεγχο τήρησης των τιμών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Επιβαρύνσεις αναδόχου 

 
 1. Τον ανάδοχο επιβαρύνουν: 
 
  α. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 
παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. 
 
  β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει 
ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 
 
   γ. Με τη μηνιαία απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το προσωπικό το οποίο 
θα εργάζεται στο Νοσοκομείο. 
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   δ. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (μισθοδοσία, 
εργατικές εισφορές, εργατικά ατυχήματα κλπ.) καθώς και η άμεση αντικατάσταση 
του στις ημέρες αδείας η ασθένειάς του. 
 
  ε. Κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη, που θα προκαλέσει το προσωπικό 
του στις εγκαταστάσεις. 
 
 2. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς, που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται 
από όσα ο ανάδοχος έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται 
από τον ανάδοχο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επίσης με 
τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία, εισπράττονται δικαιώματα, που 
προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυοδοσία 

 
 O ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί των συνολικών 
μισθωμάτων, ήτοι ……….€. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον 
ανάδοχο, μετά την εμπρόθεσμη αποχώρηση από το κυλικείο, κατά την λήξη της 
σύμβασης, καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Ποινικές Ρήτρες 

 
 1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί τους όρους της σύμβασης που 
θα συναφθεί για: 
 
  α. Επαναλαμβανόμενη έλλειψη ειδών. 

 
  β. Πώληση με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 
 
  γ. Πώληση ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. 

 
  δ. Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητας τόσο κατά 
την παρασκευή όσο και κατά την διάθεση των ειδών. 

 
  ε. Μη συμμόρφωση του αναδόχου με τις υποδείξεις του 
Νοσοκομείου ή για τον τρόπο συναλλαγών, όταν αυτός δεν είναι ο κατάλληλος για 
στρατιωτική μονάδα. 

 
 Επιβάλλεται: 

 
(1) Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο 1.000 ευρώ. 
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(2) Για την δεύτερη παράβαση πρόστιμο 3.000 ευρώ. 
 

(3) Για την Τρίτη παράβαση πρόστιμο 7.000 ευρώ. 
 

(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.  
 
  στ. 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)] με 
την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν.4234/14 και τις οδηγίες εφαρμογής 
αυτού από τον ΕΦΕΤ: 
   
 Επιβάλλεται: 
 

(1) Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο 3.000 ευρώ. 
 
(2) Για την δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 

 
 2. Όταν ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
κυρώσεις (Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου) με ολική κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης της 
σύμβασης μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη ανωτέρας βίας είναι 
υποχρέωση του αναδόχου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
 1. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα 
της παρούσης σύμβασης. Οι χώροι, που θα παρέχονται οι υπηρεσίες από τον 
ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή των χωρών, ή ολική ή 
μερική υπομίσθωση του, η με οποιαδήποτε τρόπο με ή χωρίς ανταλλάγματα 
παραχώρησης της χρήσης των χώρων σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. 
 
 2. Η παρούσα σύμβαση: 

 
  α. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4270/14, Ν.4412/2016 και της 
λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, για την ασφάλεια, υγιεινή καθώς και 
τον διατάξεων που αφορούν στα τρόφιμα, καθώς και από τους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης.  
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  β. Μαζί με τη Διακήρυξη κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο 
στηρίζεται εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 
 
  γ. Συντάχθηκε σε τρια όμοια πρωτότυπα και μετά την ανάγνωσή της, 
υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά, τα δύο 
κρατήθηκαν από το 401 ΓΣΝΑ και το άλλο παραλήφθηκε από τον εκπρόσωπο της 
εταιρείας, ο οποίος και υπογράφει την παρούσα σύμβαση δηλώνοντας συγχρόνως 
ότι ενεργεί για λογαριασμό της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών πλην ΦΠΑ κλπ. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση στην ποιότητα, στη τιμή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών.  
 
 4. Ο ανάδοχος ευθύνεται για όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα 
σύμβαση, που συνάδουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του προσωπικού, των 
νοσηλευόμενων και πελατών, στην ποιότητα των προσφερομένων ειδών, στην 
πάσης φύσεως τήρηση των μέτρων ασφαλείας [προσωπικού- πυροπροστασίας 
(πυρασφάλειας - πυρόσβεσης) - μηχανημάτων και τις χρήσεις τους - υγειονομικών 
διατάξεων - εισόδου και εξόδου από το Στρατόπεδο - αποκομιδή απορριμμάτων 
κ.λ.π] και τήρηση όλων των αναφερομένων στην παρούσα σύμβαση έναντι του 
εκμισθωτή. 
 
 5. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά την υπογραφή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/2016 ή να λυθεί 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας 
σύμβασης (έκπτωση προμηθευτή). 
 
 6. 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. 
 
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, μονομερώς και 
αζημίως, σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας της Μονάδας, ή οριστικής 
διάλυσής της. 
 
 8. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο ή με το 
πέρας της χρονικής διάρκειας της, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους 
των κυλικείων και του περιπτέρου στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημιά ή απώλεια. 
 
 9. Για όσα θέματα δεν περιγράφονται σην παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι 
Γενικοί και Ειδικοί Όροι της διακήρυξης, καθώς και οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
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 10. Σε περίπτωση έκτακτης παύσης – αναστολής λειτουργίας του κυλικείου 
και του περιπτέρου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, σε διάστημα 48 ωρών, 
να προβεί σε καταγραφή υλικών – μηχανημάτων του Αναδόχου, μεταφορά αυτών 
σε χώρο ασφαλείας και εκκένωση του χώρου προς άμεση εκμετάλλευσή αυτού για 
την κάλυψη των αναγκών του. 
 
 
      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ 401 ΓΣΝΑ                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Πίνακας Ειδών Κυλικείων Ευρείας Κατανάλωσης (Όπως Προσθήκη «1» 

Παράρτημα «Β» της παρούσας) 
«Β» Πίνακας Λοιπών Ειδών Κυλικείων   
 

                                            
                                                                           Ταξχος Σάββας Μανουσαρίδης 
      Ακριβές Αντίγραφο                                                       Α΄Υδντης 
  
 
 
Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας 
        Τμ. Γρ. Προμηθειών 
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