
 

 

 

 

 

 

 

 
3θ Τ.ΠΕ.ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ  

ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ      

Σμιμα: Οικονομικό 

Γραφείο : Προμθκειϊν                                  

Πλθροφορίεσ: ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ  

Σθλ.: 23853/50266 

Φαξ: 23850/22175 

Σαχ. ΕΓΝΑΣΙΑ 9  

ΑΦΜ 99669027 ΔΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ  

Σ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ  

Email: sprom@nosflorinas.gr 

ΑΦΜ: 999669027 Δ.Ο.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑ  

 

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑ 

< ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>(CPV 55400000-7 ) 

ΑΡΙΘΜΟ   17/2021   
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑ  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ Τπθρεςία 

 

 
ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ 

500 € (πλζον χαρτοςιμου 3,6%) 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ Σο υψθλότερο προςφερόμενο μθναίο μίςκωμα 

ΙΧΤ ΤΜΒΑΗ Πζντε (5) ζτθ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

10/6/2021  2021 Ημζρα  ΠΕΜΠΣΗ  Ϊρα 14:30 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν   ΦΛΩΡΙΝΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

11/6/2021  2021 Ημζρα   ΠΑΡΑΚΕΤΗ Ϊρα 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΤΧΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ https://diavgeia.gov.gr) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ) www.eprocurement.gov.gr 
(Κ.Η.Μ.Δ.Η..)  
θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου 
www.florinahospital.gr 

 
   Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

είναι ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και ςτθν 3 
ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Ή κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ 

 

 

 

 
τοιχεία Επικοινωνίασ 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ: 

 ςτο πρόγραμμα Διαφγεια (https://diavgeia.gov.gr) 
 ςτο ΚΉΜΔΉΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 
 ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου www.florinahospital.gr 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα 
διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

 
 

 
τοιχεία Διαδικαςίασ- 

Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με   ςκοπό   τθν   εκμίςκωςθ
 KΤΛΙΚΕΙΟΤ   του   ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ     ΦΛΩΡΙΝΑ , για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν,  

Ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα  (# 500  €#)  πλζον χαρτοςιμου 3,6%) 
Κριτιριο αξιολόγθςθσ (κατακφρωςθσ) είναι το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

Ο αρικμόσ των ανεπτυγμζνων κλινϊν του Νοςοκομείου ανζρχεται ςιμερα ςε 120 κλίνεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.florinahospital.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.florinahospital.gr/


ΑΔΑ: 6ΛΣΒ46907Ι-0ΔΛ



 
 
 
 
 
 
Θεςμικό πλαίςιο 

 
1. Τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.  715/1979  «Ρερί  τρόπου  ενεργείασ  υπό  των  Νομικϊν  Ρροςϊπων 

Δθμοςίου Δικαίου  (Ν.Ρ.Δ.Δ.) προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι 
εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν»  

2. Τισ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  (Α'  147)  «Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν  και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ   Οδθγίεσ  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπωσ αυτόσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα.    

3. Τισ  διατάξεισ  του  Ν.2690/1999  «Κφρωςθ  του  Κϊδικα  Διοικθτικισ  Διαδικαςίασ  και  άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα 

4. Tισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων» 

3.   Τισ  διατάξεισ  του  Ν.  2519/1997  «Ανάπτυξθ  και  Εκςυγχρονιςμόσ  του  Εκνικοφ  ΣυςτιματοσΥγείασ,  

οργάνωςθ  των  υγειονομικϊν  υπθρεςιϊν,  ρυκμίςεισ  για  το  φάρμακο  και  άλλεσ  διατάξεισ» και 

ειδικότερα τθσ παρ. ιϋ του άρκρου 28 αυτοφ με τίτλο «Ρόροι των νοςοκομείων και των κζντρων  υγείασ» 

όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 3, του άρκρου 71, του Ν.4316/2014 (Αϋ165) 

4. Τθν υπ’ αρικμ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ 47829/2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ2161/23-06- «Υγειονομικοί 

όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων/ποτϊν και άλλεσ διατάξειs  

5.  Τθν με αρικμό 81/16-4-2021 ΘΕΜΑ 10 <ΑΔΑ Ω0ΝΔ46907Ι-ΨΣΩαπόφαςθ του Δ.Σ. του 
Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκε   θ   διενζργεια πλειοδοτικοφ   διαγωνιςμοφ   για   τθ   ςφναψθ   
ςφμβαςθσ   εκμίςκωςθσ   του   κυλικείου   του Νοςοκομείου, 

 
Προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

 

Ή καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  10/6/2021.θμζρα   ΠΕΜΠΣΗ και 
ϊρα 14.30 μ.μ. μετά από ελάχιςτθ  προκεςμία 10 θμερϊν   από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο 
ΚΗΔΜΗ  ΝΟΜΟ 4605 /2019  

Ή  θμερομθνία  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ  είναι  θ  1 1 / 6 / 2 0 2 1  .θμζρα   ΠΑΡΑΚΕΤΗ    και  
ϊρα  11.00π.μ.  ςτο  Γραφείο  Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι. 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Νοςοκομείο  ΦΛΩΡΙΝΑ , όπου κα παραλαμβάνονται 

μζχρι τθν  προθγοφμενθ θμζρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ,  

 

 

Η  αξιολόγθςθ  των  προςφορϊν  κα  γίνει  ςτο  Γραφείο  Ρρομθκειϊν  του  Νοςοκομείου  από 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δθμοςιότθτα 
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Α. Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε 

ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και 
ςτον ιςτότοπο  http://www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και  ςτθν  ιςτοςελίδα  τθσ  ανακζτουςασ  
αρχισ,  ςτθ  διεφκυνςθ  (URL): www.florinahospital.gr 
 
 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον ελλθνικό τφπο  

 ΒΗΜΑ   ΦΛΩΡΙΝΑ  

       ΗΧΩ  ΦΛΩΡΙΝΑ  

   ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ  ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ  
 
 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα 
καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον ανάδοχο (μιςκωτι), με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν (άρκρο 77, παρ. 5 του  Ν.4270/2014, άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρκρο 46 του Ν. 
3801/2009) και (άρκρο 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016). 

 
 

Β.  
Τυχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ, που κα προκφψουν κα δθμοςιεφονται ςτον ίδιο δικτυακό τόπο 

και κα  αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ. Η αναηιτθςθ των διευκρινιςεων-
τροποποιιςεων κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό τθσ Διακιρυξθσ. 

Μετά   τθν   κατάκεςθ   και   τθν   αποςφράγιςθ   των   προςφορϊν,   διευκρινίςεισ,   τροποποιιςεισ   ι 
αποκροφςεισ όρων τθσ διακιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

 
 

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα 
ακόλουκα: 
1. θ παροφςα διακιρυξθ   17 /2021   με τα Παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ 
2. το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 
*ΣΕΤΔ] )  
3. Τπεφκυνθ διλωςθ  
4. οι  ςυμπλθρωματικζσ  πλθροφορίεσ  που  τυχόν  παρζχονται  ςτο  πλαίςιο  τθσ  διαδικαςίασ,  ιδίωσ  ςχετικά  

με  τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
5.  το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά 
τθσ 
  

 
Γενικζσ Πλθροφορίεσ 
Σο εκμιςκοφμενο κτίςμα το οποίο οφείλουν να επιςκεφκοφν οι πλειοδότεσ και να διαπιςτϊςουν τθν  

καταλλθλότθτά  του,  αποτελεί  χϊρο  κφριασ  χριςθσ  ,είναι  ιςόγειο,  βρίςκεται  ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ του 
Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ και ζχει ςυνολικό μικτό εμβαδό 30 τ.μ.. Με δικαίωμα χριςθσ του 
υπαίκριου χϊρου μζχρι 30 τ.μ. περίπου προσ εξυπθρζτθςθ των νοςθλευομζνων, των επιςκεπτϊν και του 
προςωπικοφ  του Νοςοκομείου 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.florinahospital.gr/
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Γλϊςςα 
 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ 

κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 

επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο 

τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν 

ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Ή επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 

άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  ζγγραφα  μποροφν  να  

ςυνοδεφονται  από  μετάφραςι  τουσ  ςτθν  ελλθνικι  γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 

ζγγραφο. . 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 

τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 

ζγγραφο. 

 

2.1.4   Εγγυιςεισ 

Ή εγγυθτικι επιςτολι  ςυμμετοχισ – καλισ εκτζλεςθσ  τθσ παραγράφου   2.4.3   και 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά 

ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ  ποςοφ.  Αν  ςυςτακεί  

παρακατακικθ  με  γραμμάτιο  παρακατάκεςθσ  χρεογράφων  ςτο  Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ 

ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 

εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ),   η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
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. 

 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει  διμερείσ  ι  πολυμερείσ  ςυμφωνίεσ  με  τθν  Ζνωςθ  ςε  κζματα  διαδικαςιϊν  ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
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3. Στισ  περιπτϊςεισ  υποβολισ  προςφοράσ  από  ζνωςθ  οικονομικϊν  φορζων,  όλα  τα  μζλθ  τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ (επί ποινι απόρριψθσ), ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

μζςα  ςε  ςφραγιςμζνο  φάκελο,  ςε  δυο  αντίγραφα.  Ζνα  από  τα  αντίγραφα  ορίηεται  ωσ πρωτότυπο και 
πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ». 

Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Η λζξθ ΡΟΣΦΟΑ 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Μζςα  ςτον  κυρίωσ  φάκελο  τθσ  προςφοράσ  τοποκετοφνται  όλα  τα  ςχετικά  με  τθν  προςφορά 
ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ και ειδικότερα τα εξισ: 

 
ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», που κα περιλαμβάνει:  

1) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.),  όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του 

ν.4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το 

ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc ςτθν ιςτοςελίδα του 

νοςοκομείου και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙV), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 
 
2. ) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει όπου να 
δθλϊνεται ότι: 

1.   Ο προςφζρων αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

2.   Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι 
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ 

3.   Ο υπογράφων είναι νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ ι πρόςωπο ειδικϊσ 
εξουςιοδοτθμζνο. (Να κατατεκοφν τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια 
αντιπροςϊπων). 

4.   Η προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ μίςκωςθσ 

5.   Η προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν  
 διακιρυξθσ 

6.   H προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμερϊν, από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

7.   Ο  προςφζρων   παραιτείται   από   κάκε   δικαίωμα   μείωςθσ   του   μιςκϊματοσ   από   τθσ 
κατακυρϊςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και εφεξισ 

8.   Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 
9.   Ο προςφζρων παραιτείται  από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ  του ςχετικά με οποιαδιποτε 

απόφαςθ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ. 

10. Ο  προςφζρων  δεν  ζχει  κθρυχκεί  ζκπτωτοσ  από  ςφμβαςθ  προμθκειϊν  ι  υπθρεςιϊν  ι 
εκμιςκϊςεων του δθμοςίου 

11. Ο προςφζρων  δεν  ζχει  τιμωρθκεί  με  αποκλειςμό  από  τουσ  διαγωνιςμοφσ  προμθκειϊν  ι 
υπθρεςιϊν   ι   εκμιςκϊςεων   του   δθμοςίου   και   δεν   ζχει   διαπράξει   κανζνα   ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα 

12. υφίςτανται τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ (αναφορά) 

 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

 Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ εν 

λόγω διακιρυξθσ. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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3)  Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ  ποςοφ  πεντακοςια  ευρϊ  ( 500€), ποςό  ίςο  με  το ελάχιςτο 
απαιτοφμενο μθνιαίο μίςκωμα (παρ.3, άρκρο 41 του Ρ.Δ. 715/1979), ιςχφοσ τουλάχιςτον τριάντα (30) 
θμερϊν μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ . 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
. 

Στο ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋτθσ παροφςασ παρατίκενται υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ και 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η  ανακζτουςα  αρχι  επικοινωνεί  με  τουσ  εκδότεσ  των  εγγυθτικϊν  επιςτολϊν  προκειμζνου  να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Η  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  επιςτρζφεται  ςτον  ανάδοχο  με  τθν  προςκόμιςθ  τθσ  εγγφθςθσ  καλισ 
εκτζλεςθσ. 

Η εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  επιςτρζφεται  ςτουσ  λοιποφσ  προςφζροντεσ,  ςφμφωνα  με  τα  ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν 
παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
Στον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλθφκεί: 
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-Η προςφερόμενθ τιμι (μθνιαίο μίςκωμα) πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ 
(EURO) και κα ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ κα ιςχφει θ 
προςφερόμενθ τιμι όπωσ αυτι αναγράφεται ολογράφωσ. 
Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ (ζξοδα μεταφοράσ, ζξοδα εγκατάςταςθσ, εξοπλιςμόσ, κόςτοσ αςφάλιςθσ, 
χρθματοοικονομικά ζξοδα κλπ.) βαρφνουν τον μιςκωτι. 

 
Σε  ενδεχόμενο  που  κα  προκφψουν  δφο  (2)  ι  και  περιςςότερεσ  προςφορζσ  με  το  ίδιο 

προςφερόμενο   μθνιαίο  μίςκωμα  το  Δ.Σ.  του  Νοςοκομείο  κατακυρϊνει  τον  διαγωνιςμό  ςτον 
προμθκευτι  που  ςυγκεντρϊνει  τα   περιςςότερα  ουςιαςτικά  προςόντα  για  τθν  εκμίςκωςθ  του 
κτίςματοσ.  Αν  οι  προμθκευτζσ  ζχουν  τα  ίδια   ουςιαςτικά  προςόντα,  τότε  θ  κατακφρωςθ  του 
διαγωνιςμοφ   προκφπτει   από   κλιρωςθ,   θ  οποία   διενεργείται   δθμόςια,   κατόπιν   οριςμοφ   τθσ 
θμερομθνίασ αυτισ από το Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

 
Το   προςφερόμενο   μθνιαίο   μίςκωμα   κα   αναπροςαρμόηεται   ετθςίωσ,   ςφμφωνα   με   τον 

τιμάρικμο, το δε ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ κα προκφπτει από τα ςτοιχεία και το επίςθμο δελτίο  
τιμαρίκμου  τθσ  Ε.Σ.Υ.Ε.  του   αμζςωσ  προθγοφμενου  ζτουσ  και  κα  υπολογίηεται  επί  του εκάςτοτε 
καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ. 

 
Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν  

τεκμθρίωςθ  των  προςφερομζνων  μιςκωμάτων  (ιδίωσ  όταν  αυτά  είναι  πολφ  υψθλά  για  το αντικείμενο 
τθσ μίςκωςθσ), οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε 
ςχετικό ζλεγχο του Νοςοκομείου. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ βιματα: 

 Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και οικονομικϊν προςφορϊν. Η 
αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν 
προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

 Το αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ & Οικονομικι Ρροςφορά ) 
επικυρϊνονται με  απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

 Κατακφρωςθ-ςφναψθ ςφμβαςθσ 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Σφμφωνα  με  τα  οριηόμενα  ςτθν  παροφςα,  απορρίπτεται  προςφορά  ςε  κάκε μία  από  τισ  κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 
1. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 

2. Ρροςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
3. Ρροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα. 

4. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν δίνεται τιμι ςε 
ΕΥΩ ι θ τιμι που δίνεται είναι κατϊτερθ από το ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ 
5.Η οποία είναι υπό αίρεςθ 
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6. Η οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 
7. Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται 

8. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ-ΕΝΣΑΕΙ 

 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 

42 του Π.Δ. 715/1979, κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, τθσ ςυμμετοχισ του πλειοδότθ ι τθσ 
νομιμότθτασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

Επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία 
αποφαίνεται οριςτικϊσ επί τοφτων. 

Οι  εν  λόγω  ενςτάςεισ  υποβάλλονται  μόνον  υπό  των  ςυμμετεχόντων  ςτθν  διαγωνιςτικι 
διαδικαςία  εγγράφωσ κατά τθ διάρκεια αυτισ ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθσ λιξεωσ 
διενζργειασ αυτισ. 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο  ανάδοχοσ  κα  κλθκεί  εντόσ  δζκα  (10)  θμερϊν  από  τθν  κοινοποίθςθ  τθσ  ςχετικισ  ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα περιζχει τα κάτωκι: 
 

1.   Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του) από το 
οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τα κάτωκι: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ 
φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ , όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ  εςόδων  από  παράνομεσ  δραςτθριότθτεσ  ι χρθματοδότθςθ τθσ  τρομοκρατίασ , 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου   τθσ   26θσ   Οκτωβρίου   2005,   ςχετικά   με   τθν   πρόλθψθ   τθσ   χρθςιμοποίθςθσ   του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ  25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ)  παιδικι  εργαςία  και  άλλεσ  μορφζσ  εμπορίασ  ανκρϊπων,  όπωσ  ορίηονται  ςτο  άρκρο  2  τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν  καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ  απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Δ.Σ. 

Σε  όλεσ  τισ  υπόλοιπεσ  περιπτϊςεισ  νομικϊν  προςϊπων,  θ  υποχρζωςθ  των  προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 
2.   Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 

μζλουσ  ι χϊρασ, που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε  αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του και 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ  αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

3.   Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του) 
 

4.   Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του, από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ  
εκκακάριςθσ ι δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι   ι   από   το   δικαςτιριο   ι   δεν   ζχει   
υπαχκεί   ςε   διαδικαςία   πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του  
δραςτθριότθτεσ ι δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.Για τουσ  οικονομικοφσ  φορείσ  που  είναι  εγκατεςτθμζνοι  ςτθν  

Ελλάδα,  τα  πιςτοποιθτικά  ότι  δεντελοφν  υπό  πτϊχευςθ,  πτωχευτικό  ςυμβιβαςμό  ι  υπό  αναγκαςτικι  
διαχείριςθ  ι  ότι  δεν  ζχουν υπαχκεί  ςε   διαδικαςία  εξυγίανςθσ,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  Ρρωτοδικείο  
τθσ  ζδρασ  του οικονομικοφ φορζα. Το  πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο  Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν.Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 
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Η  μθ   αναςτολι   των   επιχειρθματικϊν   δραςτθριοτιτων   του   οικονομικοφ   φορζα,   για   τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ    ςτθν   Ελλάδα   οικονομικοφσ   φορείσ   αποδεικνφεται   μζςω   τθσ   θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

5.   Αποδεικτικά  ζγγραφα  νομιμοποίθςθσ  του  προςφζροντοσ   (να   ζχουν   εκδοκεί   ζωσ   (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ) 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ,  ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ   τθσ   
ςε   αρμόδια   αρχι   (πχ   ΓΕΜΗ),   προςκομίηει   ςχετικό   πιςτοποιθτικό   ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ  τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ  νομιμοποιθτικά  ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.  ςε  ςϊμα,  ςε  περίπτωςθ  Α.Ε.,  
κλπ.,  ανάλογα  με  τθ  νομικι  μορφι  του  οικονομικοφ  φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, 
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά  
μεταβολϊν,  αντίςτοιχα  ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τθ  νομικι  μορφι  του  οικονομικοφ φορζα),  ςυνοδευόμενα  
από  υπεφκυνθ  διλωςθ  του  νόμιμου  εκπροςϊπου  ότι  εξακολουκοφν  να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά  τθν  
θμερομθνία  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ  (νόμιμοσ  εκπρόςωποσ,  δικαίωμα  υπογραφισ κλπ.),  τυχόν  
τρίτοι,  ςτουσ  οποίουσ  ζχει  χορθγθκεί  εξουςία  εκπροςϊπθςθσ,  κακϊσ  και  θ  κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
6.   Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι  εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
 

7.   Ριςτοποιθτικό  από  τθ  Διεφκυνςθ  Ρρογραμματιςμοφ  και  Συντονιςμοφ  τθσ  ΕπικεϊρθςθσΕργαςιακϊν 
Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να  προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό  διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ  υποβολισ  προςφοράσ.  Μζχρι  να   καταςτεί  
εφικτι  θ  ζκδοςθ  του  ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του  
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ. 
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ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Το αποτζλεςμα κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, το οποίο και κα λάβει τθν 

απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ, για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 

Το  Δ.Σ.  του  Νοςοκομείου,  μπορεί  με  αιτιολογθμζνθ  απόφαςι  του  να  μθν  αποδεχκεί  το 
αποτζλεςμα του  διαγωνιςμοφ, αν κρίνει αυτό αςφμφορο ι και να ακυρϊςει τον διαγωνιςμό που 
διενεργικθκε ςε περίπτωςθ ειδικϊν ςυνκθκϊν. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
με  απόφαςθ του Αρμοδίου Οργάνου και καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Απαγορεφεται   θ   εκχϊρθςθ   ςε   άλλο   πρόςωπο   των   εκ   τθσ   ςυμβάςεωσ   απορρεουςϊν 
υποχρεϊςεων του μιςκωτι-αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ ι ενεχυρίαςθ των απαιτιςεων του ςε 
οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 

Στθν  περίπτωςθ  που  θ  προκθρυςςόμενθ  μίςκωςθ  κατακυρωκεί  ςε  ζνωςθ,  το  Νοςοκομείο δφναται 
να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ 
Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ. 

Σε  περίπτωςθ  που  υποβλθκεί  μία  μόνο  προςφορά  ι  τελικά  γίνεται  αποδεκτι  μία  μόνο 
προςφορά και εφόςον δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία τιμϊν (μιςκωμάτων) είτε προθγοφμενων 
διαγωνιςμϊν είτε τθσ αγοράσ που να επιβεβαιϊνονται με παραςτατικά, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται και 
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 

Στον επαναλθπτικό διαγωνιςμό και εφόςον ςυντρζχουν εκ νζου οι παραπάνω περιςτάςεισ, ο 
διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊνεται με διαπραγμάτευςθ του μθνιαίου μιςκϊματοσ. 

Για  κάκε  διαφορά  που  αφορά  τθ  διακιρυξθ  και  τθ  ςφμβαςθ,  ο  μιςκωτισ  υπάγεται  ςτθ 
δικαιοδοςία των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων. 

 
 
 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΙΘΩΣΗ 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ  
εκτζλεςισ  τθσ.  Το  φψοσ  τθσ  εγγυθτικισ  κα  ανζρχεται  ςε  ποςό  ίςο  με  το  διπλάςιο  του επιτευχκζντοσ  
μθνιαίου  μιςκϊματοσ  (άρκρο  41  Π.Δ.  715/1979).  Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  τθσ  εγγφθςθσ πρζπει να είναι 
αορίςτου, ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Η  εγγφθςθ  κα  επιςτραφεί  μετά  τθ  λιξθ  ιςχφοσ  τθσ  εν  λόγω  μίςκωςθσ  και  φςτερα  από 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των δφο ςυμβαλλόμενων. 

Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ παράβαςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του μιςκωτι, θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου. 

 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 
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Το  μθνιαίο  μίςκωμα  κα  προκαταβάλλεται  ςτο  Ταμείο  του  Νοςοκομείου,  κατά  το  χρονικό 
διάςτθμα από τθν πρϊτθ (1θ) ζωσ και τθν (5θ) θμζρα κάκε θμερολογιακοφ μινα, που κα κακοριςκεί κατά 
τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ  και κα προςκομίηεται κάκε μινα το ςχετικό παραςτατικό τθσ Τράπεηασ ςτο 
Ταμείο του Νοςοκομείου. 

Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται με το τζλοσ χαρτοςιμου φψουσ 3,6% κάκε μθνιαίου καταβαλλόμενου 
μιςκϊματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ μελλοντικι επιβάρυνςθ επιβλθκεί από τα αρμόδια όργανα τθσ 

Πολιτείασ. 
Τυχόν  κακυςτζρθςθ  καταβολισ  του  μιςκϊματοσ  πζραν  των  πζντε  (5)  θμερϊν  επιςφρει 

κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ίςθ με το κακυςτεροφμενο μίςκωμα. 

 
Σο Νοςοκομείο κα εξαςφαλίςει ςτον μιςκωτι τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ και 

εςωτερικθσ γραμμθσ    τθλεφϊνου ςτο ΚΤΛΙΚΕΙΟ . 

 Η κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ,  όπωσ και θ δαπάνθ ςφνδεςθσ για εξωτερικθ  χριςθσ 

το υ τθλεφϊνου  βαρφνει  αποκλειςτικά  τον  μιςκωτι.  Η  δαπάνθ  του  θλεκτρικοφ  ρεφματοσ  κα 

κακορίηεται  ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ του μετρθτι ρεφματοσ που κα τοποκετθκεί από τθν αρμόδια 

Σεχνικι Τπθρεςία. 

 Απαιτείται θ χρθςτι κατανάλωςθ νεροφ δεδομζνου τθσ μθ χρζωςισ του. 

 Το  Νοςοκομείο  ζχει  το  δικαίωμα  τθσ  μονομεροφσ  λφςεωσ  τθσ  ςυμβάςεωσ  αηθμίωσ,  όταν καταςτεί 

ς' αυτό αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιιςεωσ 

κοινοποιοφμενθσ  ςτον  μιςκωτι  τρεισ  (3)  τουλάχιςτον  μινεσ  πριν  τθ  λφςθ  τθσ  ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ρ.Δ.715/79. 
 Η τιρθςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ και τθσ διακιρυξθσ, ηθτιματα υγιεινισ, κακαριότθτασ και 

ςυμπεριφοράσ   του   προςωπικοφ,  κακϊσ  και  τθσ  ποιότθτασ  των  πωλουμζνων  ειδϊν  κα 
παρακολουκοφνται από τθν Αρμόδια Ειδικι Επιτροπι του Νοςοκομείου, που κα ςυςτακεί για τον 
ςκοπό αυτό. 

 Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ και κατά τισ διατάξεισ του 

Ρ.Δ. 715/79. 

 Ο πλειοδότθσ αναδεικνφεται με βάςθ το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

 Το  Δ.Σ.  του  Νοςοκομείου,  μπορεί  με  αιτιολογθμζνθ  απόφαςι  του  να  μθν  αποδεχκεί  το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, αν κρίνει αυτό αςφμφορο ι και να ακυρϊςει τον διαγωνιςμό 
που διενεργικθκε ςε περίπτωςθ ειδικϊν ςυνκθκϊν. 

 Για ότι δεν προβλζπεται από τθ διακιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79. 

 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και του 

αναδόχου δφναται να ςυμφωνθκεί να αυξθκοφν οι ϊρεσ λειτουργίασ. 
 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προχωριςει με δικά του αποκλειςτικά ζξοδα ςτθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ του  απαιτοφμενου για τθν λειτουργία του κυλικειου , εξοπλιςμοφ, πζραν του 
υπάρχοντοσ (πάγκοσ εργαςίασ με λεκάνθ πλφςεωσ ςκευϊν και ντουλάπια), ϊςτε ο χϊροσ που  
εκμιςκϊνεται  να  καταςτεί  απολφτωσ   κατάλλθλοσ   για  τθν  χριςθ  που  προορίηεται (ενδεικτικά 
αναφζρονται:  επαγγελματικά ψυγεία, προκικεσ  εμπορευμάτων, κερμοκάλαμοι κλπ.) 
δεκαπζντε(15) μζρεσ το αργότερο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ρρόςκετεσ  θλεκτρολογικζσ  παροχζσ  από  τισ  υφιςτάμενεσ  κα  γίνουν  με  επίβλεψθ  του 
Νοςοκομείου και με δαπάνεσ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν κα ζχει δικαίωμα αφαιρζςεωσ αυτϊν κατά τθν 
οποτεδιποτε λιξθ ι λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, οφτε δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ γι’ αυτζσ εκ μζρουσ του 
εκμιςκωτι,  ακόμθ και με τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ, αλλά αυτζσ κα 
παραμείνουν εςαεί προσ όφελοσ το εκμιςκωτι και του μιςκίου. 
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 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του μιςκίου 
αποκλειςτικά και  μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ ΚΥΛΙΚΕΙΟ  για τθν πϊλθςθ
 καφζ, αναψυκτικϊν, φρουτοχυμϊν, αφεψθμάτων, γλυκιςμάτων, προϊόντων 
γάλακτοσ,   ςάντουιτσ,   τοςτ,  και  λοιπϊν  ειδϊν  τροφίμων  κυλικείου.    

Τα προςφερόμενα  είδθ πρζπει να είναι ΑΙΣΤΗΣ ποιότθτασ και οι τιμζσ τουσ να αναγράφονται 
υποχρεωτικά ςε τιμοκαταλόγουσ  αναρτθμζνουσ ςτισ προκικεσ και το ταμείο. 

 Απαγορεφεται  αυςτθρά  θ  πϊλθςθ,  τςιγαρζτων,  οινοπνευματωδϊν  ποτϊν,  φαρμάκων  και 

άςεμνων  περιοδικϊν, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ τεχνικοφ ι τυχεροφ 
θλεκτρονικοφ   παιγνιδιοφ   και   θ   διάκεςθ   παιγνιόχαρτων,   λαχείων,   προπό   κλπ.   Επίςθσ 
απαγορεφεται   θ   πϊλθςθ   ειδϊν   ιματιςμοφ   και   υποδιςεωσ   (όπωσ   πυτηάμεσ,   νυκτικά, 
παντόφλεσ κλπ). 

 Απαγορεφεται  θ  ανάρτθςθ  διαφθμιςτικοφ  υλικοφ  ι οποιαςδιποτε  φφςεωσ  ανακοινϊςεων ςτουσ 

χϊρουσ του αναψυκτθρίου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του Νοςοκομείου. 
 Οι  τιμζσ  των  πωλουμζνων  ειδϊν  κα  είναι  αναγραμμζνεσ  ςε  ανθρτθμζνο  πίνακα.  Σα 

προςφερόμενα    είδθ κα διατίκενται ςε   τιμζσ   ςφμφωνα   πάντα με   τισ ιςχφουςεσ 
αγορανομικζσ διατάξεισ. Για τα είδθ που ςτθ ςυςκευαςία τουσ αναγράφεται ενδεικτικι τιμι 
πϊλθςθσ, αυτι κα είναι θ ανϊτατθ τιμι πϊλθςθσ. 

 Απαγορεφεται  ρθτά  θ  υπεκμίςκωςθ,  ωσ  και  θ  παραχϊρθςθ  τθσ  χριςθσ  ςε  τρίτουσ,  πλθν εκείνου 

ςτον  οποίο  κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του 
εκμιςκωτι. 

 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Νοςοκομείου και τισ αποφάςεισ των 

Διοικθτικϊν Οργάνων του. 
 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του εκμιςκωτι 

(Νοςοκομείου)  ι  και  τθσ  κατά  περίπτωςθ  αρμόδιασ Αρχισ  τθ  δυνατότθτα  να  ειςζρχονται ςτουσ 
μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ του κυλικείου και των 
εγκαταςτάςεϊν του, κακϊσ και των προςφερομζνων προϊόντων. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται: 

 Να τθρεί επακριβϊσ τισ διατάξεισ λειτουργίασ κυλικείου  

 Να τθρεί κατ’ ελάχιςτο τισ κακοριςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ του. 

 Να τθρεί τισ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 

 Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ πυραςφάλειασ, πρόλθψθσ εργατικϊν ατυχθμάτων, τθν εργατικι και 

φορολογικι νομοκεςία. 
 Να διατθρεί το μίςκιο ςτθν άριςτθ κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, με δικι του δαπάνθ και  να  

το  αποδϊςει  ςτον  εκμιςκωτι  μετά  τθν  λιξθ  ι  για  οποιοδιποτε  λόγο  λφςθ  τθσ μίςκωςθσ ςτθν 
ίδια καλι κατάςταςθ. 

 Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Γενικά να τθρεί πιςτά όλεσ τισ 

οδθγίεσ και εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του Νοςοκομείου. 
 Επιςθμαίνεται ότι ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςφζρει προϊόντα άριςτθσ ποιότθτασ, που κα 

πλθροφν απολφτωσ τουσ υγειονομικοφσ και αγορανομικοφσ όρουσ που καλφπτουν τα είδθ αυτά.  
Ειδικότερα   ςθμειϊνεται   ότι  τυχόν  διάκεςθ  προϊόντων  παρελκοφςασ  θμερομθνίασ λιξεωσ κα 
ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων και λόγο λφςεωσ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ. 
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 Επίςθσ  υποχρεοφται  ςτθ  κακαριότθτα  όλων  των  χϊρων  που  χρθςιμοποιοφνται  για  τθ 
λειτουργία  του  αναψυκτθρίου  και  ςυλλογι  των  απορριμμάτων  του  αναψυκτιριο  (χαρτιά 
περιτυλίξεωσ,   ςάντουιτσ,    πλαςτικά   κφπελλα,   πϊματα   αναψυκτικϊν   κ.λ.π.),   τα   οποία 
υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δικζσ του  πλαςτικζσ ςακοφλεσ και να τισ μεταφζρει κλειςτζσ ςτον 
ειδικό χϊρο του Νοςοκομείου, απϋ όπου γίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. 

 Ο  μιςκωτισ  ζχει  τθν  αποκλειςτικι  ευκφνθ  για  τθν  ζκδοςθ  τθσ  άδειασ  λειτουργίασ  και 

εγκαταςτάςεωσ  του  κυλικειου ), το οποίο δεν κα λειτουργιςει πριν τθν 
ζκδοςι τθσ και ςε περίπτωςθ μθ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ δεν κα ευκφνεται το Νοςοκομείο. 

 Τα  μιςκϊματα  ςε  κάκε  περίπτωςθ  κα  καταβάλλονται  από  τθν  οριςκείςα  ςτο  μίςκωμα 

θμερομθνία και εφεξισ. 

 
ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 Ο  μιςκωτισ  οφείλει  να  τθρεί  με  απόλυτθ  ςχολαςτικότθτα  τουσ  κανόνεσ  υγιεινισ  που 

προβλζπονται γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. Επίςθσ οι απαςχολοφμενοι 
- εργαηόμενοι  ςτο κυλικειου,      πρζπει  να  είναι  υγιείσ,  γεγονόσ  που  κα  προκφπτει  από επίςθμα 
ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί ςτθ διάκεςθ των  αρμοδίων  
Υπθρεςιϊν  και  του   Νοςοκομείου.  Το  Νοςοκομείο  δικαιοφται  να  ηθτιςει εξζταςθ του εν λόγω 
προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα αρμόδια Πργανά 
του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε   εξζταςθ    κατά   τα   ανωτζρω,   απομακρφνεται   
από   τουσ   χϊρουσ   του Νοςοκομείου,  ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του
 χϊρου εργαςίασ του κυλικειου ),   χωρίσ   άλλθ   ειδοποίθςθ.   
Οι   τυχόν   οικονομικζσ   ςυνζπειεσ   αυτισ   τθσ απομάκρυνςθσ    (αποηθμίωςθ   λόγω   λφςεωσ   τθσ   
εργαςιακισ   ςχζςεωσ   κλπ.)   βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του (μιςκωτι). 

 Η κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των 

εγκαταςτάςεϊν  του  βαρφνουν  αποκλειςτικά  τον  μιςκωτι.  Ο  εκμιςκωτισ  δικαιοφται  να 
υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν και ο 
μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 

 Ο   εκμιςκωτισ (το   Νοςοκομείο) ζχει   το δικαίωμα   να   διενεργεί   υγειονομικοφσ   και 
βακτθριολογικοφσ ελζγχουσ ςτον εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν κρίςθ 
του, χωρίσ προθγουμζνθ ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 

 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

 
Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των 

ςυμβαλλομζνων  μερϊν, αποκλειόμενου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, χωρίσ να μεταβάλλεται θ εκτζλεςθ 

τθσ μίςκωςθσ. 
 
 

Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 
 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τον Εςωτερικό  Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου  και τισ αποφάςεισ του 
ΔΣ ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του. Εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Νοςοκομείου μποροφν να 
ειςζρχονται ςτο χϊρο του κυλικείου προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ που κα αφοροφν τθν λειτουργία 
του και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία κα ευρίςκεται κάκε φορά. 
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 Σιρθςθ Θεςμικϊν Κανόνων 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί  με ςχολαςτικότθτα όλουσ του κανόνεσ που αφοροφν  τθν μίςκωςθ ιτοι: 

Να τθρεί με ακρίβεια τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί λειτουργίασ του κυλικείου. 

Να τθρεί τισ αγορανομικζσ υγειονομικζσ και άλλεσ διατάξεισ που διζπουν τθν χριςθ κυλικείου. 

Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ περί ατυχθμάτων και χειριςμϊν εγκαταςτάςεωσ 
πυραςφάλεια, τθν εργατικι και φορολογικι νομοκεςία κλπ. 

Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Γενικά να τθρεί   όλεσ τισ  οδθγίεσ  και εντολζσ των αρμόδιων Οργάνων του Νοςοκομείου. 
 

 
Ενδυμαςία Προςωπικοφ 

Το προςωπικό του αναδόχου πρζπει εν ϊρα εργαςίασ να φζρει  κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι. Η 
προμικεια, θ ςυντιρθςθ και το πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνει  αποκλειςτικά  τον ανάδοχο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 

Το   εκμιςκοφμενο   κυλικείο     το   οποίο   οφείλουν   να   επιςκεφκοφν   οι   ενδιαφερομενοι   και   να 
διαπιςτϊςουν τθν καταλλθλότθτά του, αποτελεί χϊρο που βρίςκεται βρίςκεται  ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ του 

Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ και ζχει ςυνολικό μικτό εμβαδό 30 τ.μ.. Με δικαίωμα χριςθσ του 
υπαίκριου χϊρου μζχρι 30 τ.μ. περίπου προσ εξυπθρζτθςθ των νοςθλευομζνων, των επιςκεπτϊν και του 
προςωπικοφ  του Νοςοκομείου 

 
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ: 

 
1.   Να τθρεί φάκελλο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ τθσ Επιχείρθςθσ. 

2.   Να προμθκευτεί και να εγκαταςτιςει   με δικά του ζξοδα τον   απαραίτθτο εξοπλιςμό   του 
κυλικείου,   με   όλα   τα   ςφγχρονα   μζςα   (ψυγεία   ,καταψφκτθ,   τοςτιζρεσ,   κερμοκάλαμο, 
καφετιζρα   ,   πάγκουσ,   ντουλάπια κ.τ.λ.).   Απαραίτθτθ   προχπόκεςθ   Τα παραπάνω είδθ ανικουν 
ςτθν κυριότθτα του μιςκωτι, ο οποίοσ δικαιοφται να τα αποςυνδζςει με προςοχι και να τα 
απομακρφνει με δικι του ευκφνθ κατά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ μίςκωςθσ, εφόςον δεν είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνα με το μίςκιο, διαφορετικά κα παραμείνουν ςε αυτό χωρίσ αποηθμίωςι του. 

3.    Να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ του μιςκίου και τισ εγκαταςτάςεισ του αποκλειςτικά και μόνο για τθν 
εν λόγω επιχείρθςθ. Ειδικότερα ςτουσ παραπάνω χϊρουσ απαγορεφεται: 

• Η εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ είδουσ τυχεροφ ι μθχανικοφ παιχνιδιοφ, θ πϊλθςθ 
παιγνιόχαρτων ι λαχείων ι ΡΟ-ΡΟ ι ΛΟΤΤΟ κ.λ.π. 
• Η πϊλθςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και τςιγάρων. 

• Η ανάρτθςθ ι τοιχοκόλλθςθ εντόσ και εκτόσ του κυλικείου διαφθμίςεων ι 
ανακοινϊςεων χωρίσ άδεια του αρμόδιου οργάνου του Νοςοκομείου. 

4.    Να διακζτει για πϊλθςθ 

 οριςμζνα γλυκίςματα από αυτά που μποροφν να προςφζρονται ςτο χζρι τοποκετθμζνα ςε χαρτί 

(κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά κζικ, παντεςπάνι τουλοφμπεσ, κ.λ.π.) 
 Τυποποιθμζνα προϊόντα καραμελοποιίασ, ςοκολατοποιίασ 

 παγωτά τυποποιθμζνα 
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 τόςτ ι άλλα ςάντουιτσ πίττεσ (τυρόπιττεσ, ςπανακόπιτεσ, πίτςεσ, μπουγάτςεσ, κ.λ.π.), τα οποία 
περιζχουν είδθ που δεν απαιτοφν ιδιαίτερθ επεξεργαςία ςτο κατάςτθμα 

 καφζ,νερά, εμφιαλωμζνα αναψυκτικά (πορτοκαλάδεσ, λεμονάδεσ κ.λ.π) 

 είδθ παντοπωλείου (φρυγανιζσ, μπιςκότα, ςοκολάτεσ, χαρτομάντιλα, και λοιπά είδθ που επιτρζπονται 

ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο είδοσ επιχείρθςθσ, όλα αρίςτθσποιότθτασ. Οι τιμζσ κα αναγράφονται 

υποχρεωτικά ςε πίνακα που κα ζχει αναρτθκεί ςε εμφανζσ μζροσ του κυλικείου. 
5. Τα είδθ τα οποία υπόκεινται ςε ταχεία αλλοίωςθ (πίτεσ όλων των ειδϊν, ςάντουιτσ, τοςτ, γλυκά 
διάφορα  κ.λ.π.)  κα   πρζπει  να  είναι  αρίςτθσ  ποιότθτασ,  φρζςκα,  και  να  διατθροφνται  ςτουσ 
κατάλλθλουσ χϊρουσ, ϊςτε να μθν προςβάλλονται από ζντομα κ.λ.π. (ψυκτικοί και κερμικοί κάλαμοι κ.λ.π.). 

6.   Να φροντίηει για τθν άριςτθ ποιότθτα, ςυντιρθςθ και κακαριότθτα των πωλοφμενων ειδϊν και  να  
τθρεί  αυςτθρι  κακαριότθτα  τόςο  ςτα  ςκεφθ,  ζπιπλα  και  μθχανιματα  όςο  και  ςε ολόκλθρο το 
χϊρο εντόσ και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ. 

7.   Να  τθρεί  με  ακρίβεια  όλεσ  τισ  ςχετικζσ  με  τθν  επιχείρθςθ  υγειονομικζσ,  αγορανομικζσ, 
αςτυνομικζσ και άλλεσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ι εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 
Νοςοκομείου, και να είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τουσ, απζναντι ,ςε κάκε αρχι και 
ςτουσ καταναλωτζσ. 

8.   Να υπάρχει ειδικι ζκπτωςθ για τουσ εργαηόμενουσ του Νοςοκομείου ςτισ τιμζσ πϊλθςθσ 
των προϊόντων (καφζσ, αναψυκτικά, ςάντουιτσ, τοςτ, νερό και αφεψιματα). Το ποςοςτό ζκπτωςθσ 
κα  αναφζρεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία κα κατατεκεί ςυνθμμζνα με τθν προςφορά και δεν 
κα είναι μικρότερο του 10%. 

9.   Να προςλαμβάνει για τθν καλι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ το απαιτοφμενο προςωπικό, για το 
οποίο κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπόχρεοσ όςον αφορά όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που 
προκφπτουν από  τθν εργαςιακι αυτι ςχζςθ. Ο ίδιοσ και το προςωπικό του πρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνοι με βιβλιάριο υγείασ και τισ ϊρεσ εργαςίασ πρζπει να φζρουν κακαρά ροφχα, να είναι  
πάντα  ευγενείσ  και  κακαροί  κατά  τισ  απαιτιςεισ  τθσ  ςφγχρονθσ  υγιεινισ.  Τόςο  ο μιςκωτισ όςο 
και το παραπάνω προςωπικό οφείλουν να είναι  ευπρεπείσ και ευγενικοί ςτισ ςχζςεισ τουσ με το 
προςωπικό του Νοςοκομείου,  με τουσ αςκενείσ και τουσ ςυνοδοφσ αυτϊν. 

10. Να  απομακρφνει  αμζςωσ  κάκε  υπάλλθλο  του  οποίου  τθν  απόλυςθ  τυχόν  κα  ηθτιςει  το αρμόδιο
 όργανο του Νοςοκομείου είτε για ακαταλλθλότθτα είτε για ανάρμοςτθ 
ςυμπεριφορά. Επίςθσ, ο μιςκωτισ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ απζναντι ςτον υπάλλθλο αυτό 
για κάκε  απαίτθςθ του (αποηθμίωςθ, άδεια, επιδόματα αδείασ, δϊρα, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςε 
Ι.Κ.Α. κ.τ.λ.) που κα προκφψει από τθν απόλυςθ αυτι. 

11. Ο  μιςκωτισ  είναι  υπεφκυνοσ  για  κάκε  βλάβθ  ι  φκορά  του  κυλικείου  πζρα  από  τθ 
ςυνθκιςμζνθ χριςθ του και οφείλει να παραδϊςει κατά τθ λιξθ ι οποιαδιποτε λφςθ τθσ 
μίςκωςθσ  ςτο   Νοςοκομείο,  τουσ  χϊρουσ  και  τισ  εγκαταςτάςεισ  του  κυλικείου  ςε  καλι 
κατάςταςθ, όπωσ κα τουσ παραλάβει. 

12. Ο μιςκωτισ δε κα ζχει καμία αξίωςθ για ηθμία ι φκορά που κα προκλθκεί από οποιαδιποτε 
αιτία  ι  ανϊτερθ  βία  (ςειςμό,  πυρκαγιά,  κλοπι,  διείςδυςθ  υγρϊν,  κακι  λειτουργία  των 
ςωλθνϊςεων, κ.τ.λ.) εν γζνει ι από άλλο λόγο που δεν προβλζπεται εδϊ, κακϊσ και για ηθμίεσ από 
απεργίεσ ι καταλιψεισ ι αναρχικζσ πράξεισ βίασ.  

13. Ο μιςκωτισ, εφόςον δεν παρίςταται ο ίδιοσ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κυλικείου, οφείλει με 
ζγγραφο του  να γνωρίςει ςτο Νοςοκομείο το πρόςωπο το οποίο κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
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λειτουργίασ  του,  ϊςτε  το  Νοςοκομείο  να  μπορεί  να  ζλκει  ςε  επαφι  μαηί  του.  Τθν  ίδια 
υποχρζωςθ ζχει και ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του προςϊπου αυτοφ. 

14. Το Νοςοκομείο διακζτει πλιρθ θλεκτρικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ, για τυχόν όμωσ κακι 
λειτουργία τουσ  καμία ευκφνθ δε φζρει ο εκμιςκωτισ, όπωσ επίςθσ και για τυχόν βλάβθ ςτθν παροχι 
νεροφ ι θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ και των τυχόν ηθμιϊν που μπορεί να υποςτεί ο ανάδοχοσ για το 
λόγο αυτό. 

15. Η κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ βαρφνει αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Η δαπάνθ κα 
κακορίηεται ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ του μετρθτι ρεφματοσ που κα τοποκετθκεί από τθν αρμόδια  
Τεχνικι   Υπθρεςία.  Απαιτείται  θ  χρθςτι  κατανάλωςθ  νεροφ  δεδομζνου  τθσ  μθ χρζωςθσ του. 

16. Η  επιχείρθςθ   κα   λειτουργεί   τουλάχιςτον   κατά   τισ   ϊρεσ   06:00 π.μ. μζχρι 10:00 μ.μ 
κακθμερινζσ, ςαββατοκφριακα και αργίεσ 

 
 
 
 

17.    Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο ςε τριάντα  (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ να κζςει ςε πλιρθ λειτουργία το Κυλικείο με δικζσ του δαπάνεσ. Συχόν κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ 
λειτουργίασ δεν επιμθκφνει το χρόνο τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………………………………………….. 

Κατάςτθμα ……………………………………………………….. 

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) ………… Ημερομθνία ζκδοςθσ………………….. 

ΕΥΩ …………………………………. 

 
 
 

Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΡ………………………………….. 

ΕΤΡΩ …………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ…. 

………………………………..υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και Δ/νςθ 

………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 

………………………………………  με  καταλθκτικι  θμερομθνία  υποβολισ  προςφορϊν  τθν  …………………………..για  τθν 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ  ΚΤΛΙΚΕΙΟY  ΣΟΤ  ΓΝΦ    . ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. …17…./2021 . Δ/ξι ςασ. 
 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα 

ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 
 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 



ΑΔΑ: 6ΛΣΒ46907Ι-0ΔΛ



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
 

Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. 

Κατάςτθμα ……………………. 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. fax) 
 

Ημερομθνία ζκδοςθσ…………… 
 

ΕΥΩ ……………………………. 
 

Ρροσ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….… 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ……….. 

(και    ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 

εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 
 

Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό 

………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ 

…17…./…2021 ……) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 

……………………… τθσ ςυμβαςθσ                      …………..… ΕΥΩ αυτισ. 
 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα 

ςε  πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 
 

- Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
 

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 
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         ΤΜΒΑΗ  ΝΟ   …../2021  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ 

                     < ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ>(CPV 55400000-7 ) 

 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 ΕΤΗ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ……………………..  

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ …………………… 

                      

     τθν    ΦΛΩΡΙΝΑ    ςιμερα   …………….θμζρα ……………………., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, 

αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ », που 

εδρεφει  ΦΛΩΙΝΑ    (Α.Φ.Μ999669027  Δ.Ο.Υ.  ΦΛΩΙΝΑΣ  ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου  ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΗΣΤΟΣ , που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν 

ςυντομίασ 

« ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» και 

αφετζρου τθσ εταιρείασ ………………………………..που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. κ. και που κα 

αποκαλείται ςτο εξισ ΜΙΘΩΣΗ   

 

 

Ζχοντασ υπόψθ 

1. Τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.  715/1979  «Ρερί  τρόπου  ενεργείασ  υπό  των  Νομικϊν  Ρροςϊπων Δθμοςίου 

Δικαίου  (Ν.Ρ.Δ.Δ.) προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, 

εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν»  

2. Τισ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  (Α'  147)  «Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν  και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ   Οδθγίεσ  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ζωσ ςιμερα.    

3. Τισ  διατάξεισ  του  Ν.2690/1999  «Κφρωςθ  του  Κϊδικα  Διοικθτικισ  Διαδικαςίασ  και  άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα 

4. Tισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων» 
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6.   Τισ  διατάξεισ  του  Ν.  2519/1997  «Ανάπτυξθ  και  Εκςυγχρονιςμόσ  του  Εκνικοφ  Συςτιματοσ 

Υγείασ,  οργάνωςθ  των  υγειονομικϊν  υπθρεςιϊν,  ρυκμίςεισ  για  το  φάρμακο  και  άλλεσ 

διατάξεισ» και ειδικότερα τθσ παρ. ιϋ του άρκρου 28 αυτοφ με τίτλο «Ρόροι των νοςοκομείων και των 

κζντρων  υγείασ» όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 3, του άρκρου 71, του Ν.4316/2014 

(Αϋ165) 

 7.Τθν υπ’ αρικμ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ 47829/2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ2161/23-06-«Υγειονομικοί 

όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων/ποτϊν και άλλεσ διατάξειs  

   8.Τθν υπ αρ 17/2021 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΑΥΤΗΣ  
 9. Τθν με αρικμό ……………………………..απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκει   θ 
ςφναψθ   ςφμβαςθσ   εκμίςκωςθσ   του   κυλικείου   του Νοςοκομείου, 

 

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω. 

 

 

      ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

     ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ΕΚΜΙΘΩΗ  ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ   < ΕΛΕΝΗ Θ. 

ΔΗΜΗΤΙΟΥ>(CPV 55400000-
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      ΑΡΘΡΟ 2ο 

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ    

Η ςυνολικι διάρκεια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε  πζντε  ζτθ και αρχίηει τθν …………………….λιγει δε τθν  

………………….. 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 

μιςκωτι κακϊσ και θ εκχϊρθςθ   ι ενεχυρίαςθ των απαιτιςεων του ςε  οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο. Για κάκε διαφορά που αφορά τθ Διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ ο μιςκωτισ υπάγεται ςτθ 

διαδικαςία των Δικαςτθρίων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

     ΜΙΘΩΜΑ 

Το μθνιαίο μίςκωμα  το οποίο υποχρεοφται ο ΜΙΘΩΣΗ να καταβάλει ςτο Γενικό Νοςοκομείο 

Φλϊρινασ  ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………….. 

Το  μθνιαίο  μίςκωμα  κα  προκαταβάλλεται  ςτο  Ταμείο  του  Νοςοκομείου,  κατά  το  χρονικό διάςτθμα από 
τθν πρϊτθ (1θ) ζωσ και τθν (5θ) θμζρα κάκε θμερολογιακοφ μινα, που κα κακοριςκεί κατά τθν κατάρτιςθ 
τθσ ςφμβαςθσ  και κα προςκομίηεται κάκε μινα το ςχετικό παραςτατικό τθσ Τράπεηασ ςτο Ταμείο του 
Νοςοκομείου. 

Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται με το τζλοσ χαρτοςιμου φψουσ 3,6% κάκε μθνιαίου καταβαλλόμενου 

μιςκϊματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ μελλοντικι επιβάρυνςθ επιβλθκεί από τα αρμόδια όργανα τθσ 

Ρολιτείασ. 

Τυχόν  κακυςτζρθςθ  καταβολισ  του  μιςκϊματοσ  πζραν  των  πζντε  (5)  θμερϊν  επιςφρει 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ίςθ με το κακυςτεροφμενο μίςκωμα 

ΑΡΘΡΟ 4   

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΘΩΣΗ 

Ο     ΜΙΘΩΣΗ υποχρεοφται το αργότερο ςε τριάντα ι (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ να κζςει ςε πλιρθ λειτουργία το Κυλικείο με δικζσ του δαπάνεσ. Τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν 

ζναρξθ λειτουργίασ δεν επιμθκφνει το χρόνο τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Ο  ΜΙΘΩΣΗ υποχρεοφται να προχωριςει με δικά του αποκλειςτικά ζξοδα ςτθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ του  απαιτοφμενου για τθν λειτουργία του αναψυκτθρίου, εξοπλιςμοφ, πζραν του 

υπάρχοντοσ (πάγκοσ εργαςίασ με λεκάνθ πλφςεωσ ςκευϊν και ντουλάπια), ϊςτε ο χϊροσ που  

εκμιςκϊνεται  να  καταςτεί  απολφτωσ   κατάλλθλοσ   για  τθν  χριςθ  που  προορίηεται (ενδεικτικά 

αναφζρονται:  επαγγελματικά ψυγεία, προκικεσ  εμπορευμάτων, κερμοκάλαμοι κλπ.) 

δεκαπζντε(15) μζρεσ το αργότερο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ρρόςκετεσ  θλεκτρολογικζσ  παροχζσ  από  τισ  υφιςτάμενεσ  κα  γίνουν  με  επίβλεψθ  του 

Νοςοκομείου και με δαπάνεσ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν κα ζχει δικαίωμα αφαιρζςεωσ αυτϊν κατά τθν 
οποτεδιποτε λιξθ ι λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, οφτε δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ γι’ αυτζσ εκ μζρουσ του 
εκμιςκωτι,  ακόμθ και με τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ, αλλά αυτζσ κα 
παραμείνουν εςαεί προσ όφελοσ το εκμιςκωτι και του μιςκίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ προςκόμιςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ  εκτζλεςισ   με αρ 
……………………… θ οποια εκδόκθκε από τθν ……………………….ποςου ίςο  με  το  διπλάςιο  του   μθνιαίου  
μιςκϊματοσ  

  Τθσ  το  φψοσ  τθσ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   ανζρχεται  ςε  ποςό  ίςο  με  το  διπλάςιο  του επιτευχκζντοσ  
μθνιαίου  μιςκϊματοσ  (άρκρο  41  Π.Δ.  715/1979).  

 Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  τθσ  εγγφθςθσ πρζπει να είναι αορίςτου, ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Η  εγγφθςθ  κα  επιςτραφεί  μετά  τθ  λιξθ  ιςχφοσ  τθσ  εν  λόγω  μίςκωςθσ  και  φςτερα  από 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των δφο ςυμβαλλόμενων. 

Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ παράβαςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του μιςκωτι, θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ κα καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου 
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      ΑΡΘΡΟ6   

      ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ  ΕΚΜΙΘΩΣΗ    

 

Σο Νοςοκομείο κα εξαςφαλίςει ςτον μιςκωτι τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ και 

εςωτερικισ γραμμθσ    τθλεφϊνου ςτο αναψυκτιριο. 

 Η κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ,  όπωσ και θ δαπάνθ ςφνδεςθσ για εξωτερικθ  χριςθσ 

του τθλεφϊνου  βαρφνει  αποκλειςτικά  τον  μιςκωτι.  Η  δαπάνθ  του  θλεκτρικοφ  ρεφματοσ  κα 

κακορίηεται  ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ του μετρθτι ρεφματοσ που κα τοποκετθκεί από τθν αρμόδια 

Σεχνικι Τπθρεςία. 

 Απαιτείται θ χρθςτι κατανάλωςθ νεροφ δεδομζνου τθσ μθ χρζωςισ του. 

 

      ΑΡΘΡΟ   7        

     ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  ΣΟΤ  ΜΙΘΩΣΗ  

Ο μιςκωτθσ   είναι υποχρεωμζνοσ: 

 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του μιςκίου αποκλειςτικά 

και  μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ ΚΥΛΙΚΕΙΟ  για τθν πϊλθςθ καφζ,

 αναψυκτικϊν, φρουτοχυμϊν, αφεψθμάτων, γλυκιςμάτων, προϊόντων 

γάλακτοσ,   ςάντουιτσ,   τοςτ,  και  λοιπϊν  ειδϊν  τροφίμων  κυλικείου.    

Τα προςφερόμενα  είδθ πρζπει να είναι ΑΙΣΤΗΣ ποιότθτασ και οι τιμζσ τουσ να αναγράφονται 

υποχρεωτικά ςε τιμοκαταλόγουσ  αναρτθμζνουσ ςτισ προκικεσ και το ταμείο. 

 Απαγορεφεται  αυςτθρά  θ  πϊλθςθ,  ςιγαρζτων,  οινοπνευματωδϊν  ποτϊν,  φαρμάκων  και άςεμνων  

περιοδικϊν, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ τεχνικοφ ι τυχεροφ 

θλεκτρονικοφ   παιγνιδιοφ   και   θ   διάκεςθ   παιγνιόχαρτων,   λαχείων,   προπό   κλπ.   Επίςθσ 

απαγορεφεται   θ   πϊλθςθ   ειδϊν   ιματιςμοφ   και   υποδιςεωσ   (όπωσ   πυτηάμεσ,   νυκτικά, 

παντόφλεσ κλπ). 

 

 Απαγορεφεται  θ  ανάρτθςθ  διαφθμιςτικοφ  υλικοφ  ι οποιαςδιποτε  φφςεωσ  ανακοινϊςεων ςτουσ 

χϊρουσ του αναψυκτθρίου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του Νοςοκομείου 

 

 Οι  τιμζσ  των  πωλουμζνων  ειδϊν  κα  είναι  αναγραμμζνεσ  ςε  ανθρτθμζνο  πίνακα.  Σα 

προςφερόμενα    είδθ κα διατίκενται ςε   τιμζσ   ςφμφωνα   πάντα με   τισ ιςχφουςεσ 

αγορανομικζσ διατάξεισ. Για τα είδθ που ςτθ ςυςκευαςία τουσ αναγράφεται ενδεικτικι τιμι πϊλθςθσ, 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΛΣΒ46907Ι-0ΔΛ



 

 

 

 

   Να                υπάρχει      ειδικι        ζκπτωςθ                    για    τουσ        εργαηόμενουσ                     του Νοςοκομείου    ςτισ      τιμζσ       πϊλθςθσ 

των προϊόντων (καφζσ, αναψυκτικά, ςάντουιτσ, τοςτ, νερό και αφεψιματα). Σο ποςοςτό ζκπτωςθσ κα  

αναφζρεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία κα κατατεκεί ςυνθμμζνα με τθν προςφορά και δεν κα είναι 

μικρότερο του 10%.. 

 

    Η  επιχείρθςθ   κα   λειτουργεί   τουλάχιςτον   κατά   τισ   ϊρεσ   06:00 π.μ. μζχρι 10:00 μ.μ 

κακθμερινζσ, ςαββατοκφριακα και αργίεσ 

 

 Απαγορεφεται  ρθτά  θ  υπεκμίςκωςθ,  ωσ  και  θ  παραχϊρθςθ  τθσ  χριςθσ  ςε  τρίτουσ,  πλθν εκείνου 

ςτον  οποίο  κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του 

εκμιςκωτι. 

 

ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Νοςοκομείου και τισ αποφάςεισ των 

Διοικθτικϊν Οργάνων του. 

 Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του εκμιςκωτι 

(Νοςοκομείου)  ι  και  τθσ  κατά  περίπτωςθ  αρμόδιασ Αρχισ  τθ  δυνατότθτα  να  ειςζρχονται ςτουσ 

μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ του κυλικείου και των 

εγκαταςτάςεϊν του, κακϊσ και των προςφερομζνων προϊόντων. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται: 

 Να τθρεί επακριβϊσ τισ διατάξεισ λειτουργίασ κυλικείου  

 Να τθρεί κατ’ ελάχιςτο τισ κακοριςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ του. 

 Να τθρεί τισ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 

 Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ πυραςφάλειασ, πρόλθψθσ εργατικϊν ατυχθμάτων, τθν εργατικι και 

φορολογικι νομοκεςία. 

 Να διατθρεί το μίςκιο ςτθν άριςτθ κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, με δικι του δαπάνθ και  να  

το  αποδϊςει  ςτον  εκμιςκωτι  μετά  τθν  λιξθ  ι  για  οποιοδιποτε  λόγο  λφςθ  τθσ μίςκωςθσ ςτθν 

ίδια καλι κατάςταςθ. 

 Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Γενικά να τθρεί πιςτά όλεσ τισ 

οδθγίεσ και εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του Νοςοκομείου. 
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 Επιςθμαίνεται ότι ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςφζρει προϊόντα άριςτθσ ποιότθτασ, που κα 
πλθροφν απολφτωσ τουσ υγειονομικοφσ και αγορανομικοφσ όρουσ που καλφπτουν τα είδθ αυτά.  
Ειδικότερα   ςθμειϊνεται   ότι  τυχόν  διάκεςθ  προϊόντων  παρελκοφςασ  θμερομθνίασ λιξεωσ κα 
ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων και λόγο λφςεωσ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ. 

 Επίςθσ  υποχρεοφται  ςτθ  κακαριότθτα  όλων  των  χϊρων  που  χρθςιμοποιοφνται  για  τθ 

λειτουργία  του  αναψυκτθρίου  και  ςυλλογι  των  απορριμμάτων  του  αναψυκτιριο  (χαρτιά 

περιτυλίξεωσ,   ςάντουιτσ,    πλαςτικά   κφπελλα,   πϊματα   αναψυκτικϊν   κ.λ.π.),   τα   οποία 

υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δικζσ του  πλαςτικζσ ςακοφλεσ και να τισ μεταφζρει κλειςτζσ ςτον 

ειδικό χϊρο του Νοςοκομείου, απϋ όπου γίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. 

 Ο  μιςκωτισ  ζχει  τθν  αποκλειςτικι  ευκφνθ  για  τθν  ζκδοςθ  τθσ  άδειασ  λειτουργίασ  και 

εγκαταςτάςεωσ  του  κυλικειου ), το οποίο δεν κα λειτουργιςει πριν τθν 

ζκδοςι τθσ και ςε περίπτωςθ μθ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ δεν κα ευκφνεται το Νοςοκομείο. 

 Τα  μιςκϊματα  ςε  κάκε  περίπτωςθ  κα  καταβάλλονται  από  τθν  οριςκείςα  ςτο  μίςκωμα 

θμερομθνία και εφεξισ. 
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ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 Ο  μιςκωτισ  οφείλει  να  τθρεί  με  απόλυτθ  ςχολαςτικότθτα  τουσ  κανόνεσ  υγιεινισ  που 

προβλζπονται γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. Επίςθσ οι απαςχολοφμενοι 

- εργαηόμενοι  ςτο κυλικειου,      πρζπει  να  είναι  υγιείσ,  γεγονόσ  που  κα  προκφπτει  από επίςθμα 

ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί ςτθ διάκεςθ των  αρμοδίων  

Υπθρεςιϊν  και  του   Νοςοκομείου.  Το  Νοςοκομείο  δικαιοφται  να  ηθτιςει εξζταςθ του εν λόγω 

προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα αρμόδια Πργανά 

του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε   εξζταςθ    κατά   τα   ανωτζρω,   απομακρφνεται   

από   τουσ   χϊρουσ   του Νοςοκομείου,  ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του

 χϊρου εργαςίασ του κυλικειου ),   χωρίσ   άλλθ   ειδοποίθςθ.   

Οι   τυχόν   οικονομικζσ   ςυνζπειεσ   αυτισ   τθσ απομάκρυνςθσ    (αποηθμίωςθ   λόγω   λφςεωσ   τθσ   

εργαςιακισ   ςχζςεωσ   κλπ.)   βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του (μιςκωτι). 

 Η κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των 

εγκαταςτάςεϊν  του  βαρφνουν  αποκλειςτικά  τον  μιςκωτι.  Ο  εκμιςκωτισ  δικαιοφται  να 

υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν και ο 

μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 

 Ο   εκμιςκωτισ (το   Νοςοκομείο) ζχει   το δικαίωμα   να   διενεργεί   υγειονομικοφσ   και 

βακτθριολογικοφσ ελζγχουσ ςτον εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν κρίςθ 
του, χωρίσ προθγουμζνθ ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 
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    ΑΡΘΡΟ   8     

 

 

  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

 

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των 

ςυμβαλλομζνων  μερϊν, αποκλειόμενου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, χωρίσ να μεταβάλλεται θ 

εκτζλεςθ τθσ μίςκωςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ   9 

Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 

 

Ο εκμιςκωτθσ  πρζπει να τθρεί τον Εςωτερικό  Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου  και τισ αποφάςεισ 

του ΔΣ ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του. Εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Νοςοκομείου μποροφν να 

ειςζρχονται ςτο χϊρο του κυλικείου προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ που κα αφοροφν τθν λειτουργία 

του και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία κα ευρίςκεται κάκε φορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10    

Σιρθςθ Θεςμικϊν Κανόνων 

 

Ο εκμιςκωτθσ υποχρεοφται να τθρεί  με ςχολαςτικότθτα όλουσ του κανόνεσ που αφοροφν  τθν μίςκωςθ 

ιτοι: 

Να τθρεί με ακρίβεια τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί λειτουργίασ του κυλικείου. 

Να τθρεί τισ αγορανομικζσ υγειονομικζσ και άλλεσ διατάξεισ που διζπουν τθν χριςθ κυλικείου. 

Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ περί ατυχθμάτων και χειριςμϊν εγκαταςτάςεωσ 

πυραςφάλεια, τθν εργατικι και φορολογικι νομοκεςία κλπ. 

Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Γενικά να τθρεί   όλεσ τισ  οδθγίεσ  και εντολζσ των αρμόδιων Οργάνων του Νοςοκομείου. 
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ΑΡΘΡΟ 11  

Ενδυμαςία Προςωπικοφ 

Το προςωπικό του αναδόχου πρζπει εν ϊρα εργαςίασ να φζρει  κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι. Η 

προμικεια, θ ςυντιρθςθ και το πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνει  αποκλειςτικά  τον ανάδοχο. 

 

 

    ΑΡΘΡΟ 12 ο 

        ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

 

Η Σφμβαςθ καταρτίηεται, διζπεται και ερμθνεφεται ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και για 

όλεσ τισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων διαφορζσ που τυχόν  προκφψουν  από τθν Σφμβαςθ αυτι, 

αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια . 

 

     ΑΡΘΡΟ   11                

     ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Οι επικεφαλίδεσ των όρκρων τθσ παροφςασ ζχουν τεκεί αποκλειςτικά για τθ διευκόλυνςθ και δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν ερμθνεία του άρκρου τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. 

 

 

 

   ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Νοςοκομείο 

                                                     ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΙΘΩΣΗ  

        

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΛΣΒ46907Ι-0ΔΛ



 

 

 

  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ Παροχι 

πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΦΛΩΙΝΑΣ   
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΉΜΔΉΣ: 99221915_2 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  ΦΛΩΙΝΑ ΤΚ. 53100   
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
- Τθλζφωνο: 23853/50266  
- Ήλ. ταχυδρομείο:   
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) :   

 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

-  Σίτλοσ  ι  ςφντομθ  περιγραφι  τθσ  δθμόςιασ  ςφμβαςθσ  (ςυμπεριλαμβανομζνου  του  ςχετικοφ  CPVΚωδικόσ ςτο 

ΚΉΜΔΉΣ………………- Ή ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ εκμίςκωςθ KΤΛΙΚΕΙΟΤ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [17 2021…] 

 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΉΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΉΪΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 
Ρλιρθσ Επωνυμία: [  ] 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει 

[  ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Ήλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ    ςτο    Διαδίκτυο    (διεφκυνςθ    δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο  οικονομικόσ  φορζασ  είναι  πολφ  μικρι,  μικρι  ι 
μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο  οικονομικόσ  φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ  ςε  επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων  οικονομικϊν  φορζων  ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ.  βάςει  εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[] Ναι [] Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα  Γ  του  παρόντοσ  μζρουσ,  ςυμπλθρϊςτε  το 
μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiii: 
δ) Ή εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ   ΜΟΝΟ   εφόςον   αυτό   απαιτείται   ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα  αρχι  ι  ςτον  ανακζτοντα  φορζα  να  τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

α) *……] 
 

 
β)   (διαδικτυακή   διεφθυνςη,   αρχή   ή   φορζασ   ζκδοςησ, 
επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):*……]*……+*……] 
*……+ 
γ) *……] 

 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι *+ Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
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 *……]*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο   οικονομικόσ   φορζασ   ςυμμετζχει   ςτθ   διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσiv; 

[] Ναι [] Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ  ι  
κοινοπραξία (επικεφαλισ,  υπεφκυνοσ  για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ. 

 
α) *……] 

 
 
 
 

β) *……+ 
 

 

γ) *……] 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά   περίπτωςθ,   αναφορά   του   τμιματοσ ι  των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να 
υποβάλει προςφορά. 

[  ] 
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Κατά περίπτωςη, αναφζρετε το όνομα και τη διεφθυνςη του προςώπου ή των προςώπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτημζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τησ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάθεςησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο  από  τθν  θμερομθνία  και  τον  τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……] 
*……] 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……] 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……] 
Τθλζφωνο: *……] 
Ήλ. ταχυδρομείο: *……] 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 

*……] 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
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(Η  παροφςα  ενότθτα  ςυμπλθρϊνεται  μόνον  εφόςον  οι  ςχετικζσ  πλθροφορίεσ  απαιτοφνται  ρθτϊσ  από  τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

[]Ναι [+Πχι 

 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν: 
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 
131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πληροφοριών που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 
μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 
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Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ:  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν  κοινωνικισ  αςφάλιςθσxix,  ςτθν  Ελλάδα  και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

[] Ναι *+ Πχι 

 

 
Εάν όχι αναφζρετε: 
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 

 
α)*……+· 

 
β)*……+ 

 
α)*……+· 

 
β)*……+ 

  

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi· 

  δωροδοκίαvii,viii· 

  απάτθix· 

  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσx· 

  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxi· 

  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 
 
 
 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxiii    το  
οποίο  είναι  μζλοσ  του  διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι  απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ  κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί  
απευκείασ  περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει; 

 
 
 
 
 
 

 

Εάν ναι, αναφζρετεxv: 
α) Ήμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον 
λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν 
τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xvii; 

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εάν   θ   ςχετικι    τεκμθρίωςθ   διατίκεται   θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:   (διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι   φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[……+*……+*……]*……]xiv 

 
α) Ήμερομθνία:[   ], 
ςθμείο-(-α): [  ], 
λόγοσ(-οι):[  ] 

 
β) *……] 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……] και ςχετικό(- ά) 
ςθμείο(-α) *  ] 
Εάν   θ   ςχετικι    τεκμθρίωςθ   διατίκεται   θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:   (διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι   φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[……+*……+*……]*……]xvi 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxviii:  *……] 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
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1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Ή εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
-   Αναφζρατε   τθν   θμερομθνία   καταδίκθσ   ι   ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 
απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 

τθν καταβολι τουσ ;xx 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Πχι 
-[] Ναι [] Πχι 

 
-*……+· 

 
-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) [] Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Πχι 
-[] Ναι [] Πχι 

 
-*……+· 

 
-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) [] Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……] 

 

Εάν  θ  ςχετικι  τεκμθρίωςθ  όςον  αφορά  τθν  καταβολι των
 φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxi 

[……+*……+*……+ 
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Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ  του ςτουστομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και  εργατικοφ 
δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Πχι 
 

 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι [] Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 
τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxiii  : 
α) πτϊχευςθ, ι 
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι 
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι 
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 
ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 
υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxiv

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-[.......................] 
-[.......................] 

 
 
 
 
 
 

 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, 
επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+ 
*……+ 

Ζχει   διαπράξει   ο    οικονομικόσ   φορζασ   ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 

 
[.......................] 

 
Εάν   ναι,   ζχει   λάβει   ο   οικονομικόσ   φορζασ   μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
[] Ναι [] Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
[..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 
 

 
*…...........] 

Εάν   ναι,   ζχει   λάβει   ο   οικονομικόσ   φορζασ   μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
[] Ναι [] Πχι 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 
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 Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvi, λόγω τθσ  ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 

[.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxviii   κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ  απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ  παραχϊρθςθσ  που  είχε  ωσ  αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*….................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
[] Ναι [] Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α)  δεν  ζχει  κρικεί  ζνοχοσ  ςοβαρϊν  ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ  ι 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ
 διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

[] Ναι [] Πχι 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο  μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

 

Εκπλιρωςθ    όλων    των    απαιτοφμενων    κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; [] Ναι [] Πχι 

 

 Ο  οικονομικόσ  φορζασ  πρζπει  να παράςχει  πλθροφορίεσ  μόνον  όταν  τα  ςχετικά  κριτιρια  επιλογισ  ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxix; του: 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[…] 
 

 
 
 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 
χϊρα εγκατάςταςισ του 

 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ 
διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 
[ …+ [] Ναι [] Πχι 

 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……]*……+*……] 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ  μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 
τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Συςτιματα   διαςφάλιςθσ   ποιότθτασ   και   πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα  είναι  ςε  κζςθ  ο  οικονομικόσ  φορζασ  να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ   ςυμμορφϊνεται  με  τα 
απαιτοφμενα  πρότυπα  διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*……+ *……+ 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α: Καταλλθλότθτα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
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 (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+ *……+ 

Θα  είναι  ςε  κζςθ  ο  οικονομικόσ  φορζασ  να προςκομίςει 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
 ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον
 αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 

 
*……+ *……+ 

 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+ *……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο  κάτωκι  υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία  που  ζχω  αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι  – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα 

πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxx, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxi. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 
φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των    
πλθροφοριϊν    τισ    οποίεσ    ζχω    υποβάλλει ςτ...    [να    προςδιοριςτεί    το    αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο] του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... [προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ 
αναφοράσ)]. 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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i  Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
 

ii  Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

 
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και  οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο 
του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

 
iii  Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

 
iv  Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

 
v  Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ  κατ' 
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό   για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 
vi  Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

 
vii       Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

 
viii      Ππωσ  ορίηεται  ςτο  άρκρο  3  τθσ  Σφμβαςθσ  περί  τθσ  καταπολζμθςθσ  τθσ  δωροδοκίασ  ςτθν  οποία  ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ 
ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

 
ix  Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) " Κφρωςθ τθσ 
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν 
Ρρωτοκόλλων. 

 
x  Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου,  τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι 
αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

 
xi  Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ  εςόδων  από  
παράνομεσ  δραςτθριότθτεσ  και  τθ  χρθματοδότθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ  (ΕΕ  L  309  τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ ”. 

 
xii       Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου  
2011,  για  τθν  πρόλθψθ  και  τθν  καταπολζμθςθ  τθσ  εμπορίασ  ανκρϊπων  και  για  τθν  προςταςία  των κυμάτων τθσ, κακϊσ 
και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)" Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ." . 

 
xiii      Ή  εν  λόγω  υποχρζωςθ  αφορά  ιδίωσ:  α)  ςτισ  περιπτϊςεισ  εταιρειϊν  περιοριςμζνθσ  ευκφνθσ  (Ε.Ρ.Ε)   και 
προςωπικϊν  εταιρειϊν  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τουσ  διαχειριςτζσ,  β)  ςτισ  περιπτϊςεισ  ανωνφμων  εταιρειϊν  (Α.Ε),  τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

 
xiv      Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xv             Επαναλάβετε όςεσ φορζσ 

χρειάηεται. xvi           Επαναλάβετε όςεσ 

φορζσ χρειάηεται. 
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xvii     Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία  ςφναψθσ ςφμβαςθσ  ι  
ανάκεςθσ  παραχϊρθςθσ  δε  μπορεί  να  κάνει  χριςθ  αυτισ  τθσ  δυνατότθτασ  κατά  τθν   περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν 
εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 
xviii    Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά 
...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν. 

 
xix      Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ  
του  που  αφοροφν  τισ  ειςφορζσ  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ  καλφπτουν  τόςο  τθν  κφρια  όςο  και  τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 

 
xx             Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και   όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

 
xxi           Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

 
xxii     Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ  κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

 
xxiii    . Ή απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ 
ΕΕ 2016/7) 

 
xxiv    Άρκρο 73 παρ. 5. 

 
xxv         Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα  το 
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 
xxvi       Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 
xxvii   Ρρβλ άρκρο 48. 

 
xxviii      Ή  απόδοςθ  όρων  είναι  ςφμφωνθ  με  τθν  περιπτ.  ςτ  παρ.  4 του  άρκρου  73  που  διαφοροποιείται από  τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

 
xxix    Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

 
xxx         Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

 
xxxi       Υπό  τθν  προχπόκεςθ  ότι  ο  οικονομικόσ  φορζασ  ζχει  παράςχει  τισ  απαραίτθτεσ  πλθροφορίεσ  ( διαδικτυακι διεφκυνςθ, 
αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα  αρχι  ι  ςτον  
ανακζτοντα  φορζα  να  το  πράξει.  Ππου  απαιτείται,  τα  ςτοιχεία   αυτά  πρζπει  να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για 
τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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