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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ        

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ      Αρ. Διακ : 9/2019 

Τηλ: 213 2079100                                                                

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

Πληρ: Π. Κωνσταντακόπουλος  
ΤΗΛ.210 4520835/2132079455 

ΦΑΞ:210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» 

2.  τις διατάξεις της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ Β’ 1187/2006) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και εναρμόνιση της οδηγίας 2004/41/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

3. τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β’ 1723/2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 10 «Απλούστευση και 

προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.» 

4. την υπ’αρ.Υ.Δ.Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Β-526/8-9-1983) «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 

λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» 

5. την υπ’αρ.Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β-2718/8-10-2012) Νέα Υγειονομική Διάταξη «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» 

6. το αρ. 137 της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης 

και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

7. την υπ’αρ.70776/4-7-2016 (ΦΕΚ2091/Β΄/7-7-2016) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση του αρ.137 της υπουργικής 

απόφασης Α2-718/2014 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)”» 

8. το αρ.115 της υπ’ αρ. 91354 (ΦΕΚ2983/Β΄/30-8-2017) υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης 

και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

9. την ΚΥΑ Υ1γ/Γ.Π./οικ.47289/2017 του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ2161/Β΄/23-6-2017) «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» 

10. την υπ’ αρ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-5-2017) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομίας και Ανάπτυξης- 

Υγείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απλούστευση και προτυποποίηση των 

Είδος διαγωνισμού  
Δημόσιος  Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης  
Το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα ανά μηχάνημα 

Ημερομηνία Διενέργειας  
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019  

Τόπος Διενέργειας 
 

Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 
Μπόταση 51, 18537 Πειραιάς 

 

Περιγραφή Είδους 

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ» του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 

Τιμή Εκκίνησης Για  όλους τους τύπους μηχανημάτων μηνιαίως 100,00€ κατ’ 
ελάχιστο ανά μηχάνημα, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% με 

ελάχιστο αριθμό 10 μηχανημάτων. 
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διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 

Κινηματογράφων». 

11.  τις διατάξεις του ΠΔ715/79 «Περί τρόπου ενεργείας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

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

ως και εκτελέσεως εργασιών». 

12.  τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α’/10.2.1995) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», 

όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.  

13.  την υπ’ αρ. 8 - 18/04/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου 

επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης αυτόματων πωλητών στο Νοσοκομείο.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών ανοιχτών προσφορών, για την 
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ» για πέντε (5) έτη με κριτήριο 

κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα ανά μηχάνημα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό 

των 100,00 €/μηχάνημα μηνιαίως πλέον ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% και για ελάχιστο αριθμό 10 

μηχανημάτων. 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 10/07/2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Από τις 09:00 πμ. έως και τις 10:00 πμ. θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής από την αρμόδια Επιτροπή. Η ώρα έναρξης της πλειοδοτικής διαδικασίας είναι 
10.00 πμ. και θα διαρκέσει μία (1) ώρα, ήτοι μέχρι την 11.00πμ. χωρίς παράταση. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 

09:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.  

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Διευκρινίσεις: 

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής: http://www.metaxa-hospital.gr,και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί δις σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα η όποια εκδίδεται στην 

έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. που διενεργεί το Διαγωνισμό. 

3. Τα έξοδα των ανωτέρω δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο  

4. Ο διαγωνισμός διενεργείται με ανοιχτές προσφορές και συνεχίζεται με προφορικές. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

6. Οι προσφορές να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, δεν θα περιέχουν σβησίματα και διορθώσεις, ούτε θα 

περιλαμβάνουν όρους αντικείμενους στους όρους της παρούσας. 

7. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ανοιχτό φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έναν υποφάκελο με 
την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά. 

8. Στη διενέργεια του διαγωνισμού έχει δικαίωμα να παρίσταται μόνον το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ή 

το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτό και σε περιπτώσεις νομικού προσώπου, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος. 

9. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού 

(τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και 
την ημερομηνία διενέργειας). 

10. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Α) Ένας υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο τοποθετούνται: 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή από 

αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα, για ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη μηνιαία τιμή 
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εκκίνησης πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% μηνιαίως και για ελάχιστο αριθμό 10 μηχανημάτων, 

πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία να 

δηλώνεται ότι: 
 

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις προσφορές είναι αληθή και ακριβή, 

3. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού, 

4. Αποδέχεται την επιβάρυνση των εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων, νομίμων κρατήσεων και 
τελών της συμβάσεως. 

5. Ο μισθωτής αποδέχεται την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για 

την οποία έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση και δηλώνει ότι το βρήκε κατάλληλο και της 

απολύτου αρεσκείας και υπέβαλε την προσφορά του και δεν δικαιούται να καταγγείλει την 

σύμβαση 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και 
συγκεκριμένα: 

 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό 

της το οποίο θα είναι ευκρινές φωτοαντίγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 

4250/2014, με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε. 
2. Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα μέλη του ΔΣ, βεβαίωση της αρμόδιας 

αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής 
της καταχώρησης στην οποία να υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το ΔΣ 

και τη νέα εκπροσώπηση. 

 Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 

  παρ. 2β του Ν. 4250/2014, με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε. 
2. Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

4. Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών 

βεβαίωση της αρμόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο 

ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην οποία να υπάρχει δημοσιευμένη 

ολόκληρη η ανακοίνωση με το ΔΣ και τη νέα εκπροσώπηση 

  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  

όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014. Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού.  

 

 Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: 

- Αντίγραφο της ταυτότητας   

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

 

Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του νομικού 

προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, τους 
διαχειριστές, που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα  έγγραφα 

της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος από τον διαγωνισμό.  

 

Α) Ένας υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική 

προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων 
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θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα 

ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 
 

Β) Ένας υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά επί ποινή απόρριψης το 

μηνιαίο τίμημα, το οποίο θα είναι δεσμευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ως ελάχιστο όριο του 

καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος (ποσό εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού) ορίζεται  το ποσό 

των εκατό (100,00€) ανά μηχάνημα πλέον ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%. Προσφορά εκκίνησης 
για ποσό κατώτερο των (100,00€) (πλέον ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%) ανά μηχάνημα 

απορρίπτεται. (Επισυνάπτεται σχέδιο οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

11. Η ανακοίνωση των προσφορών θα γίνει από τον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής σε μία και μόνη δημόσια 

συνεδρίαση. Σε αυτή θα παρίστανται κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω οι συμμετέχοντες. Στη συνέχεια 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ανακοινώσει την έναρξη της προφορικής πλειοδοσίας με τιμή εκκίνησης την 

υψηλότερη οικονομική προσφορά. Στη διαδικασία της προφορικής πλειοδοσίας οι συμμετέχοντες δύνανται 
με ανάταση της χειρός να προσφέρουν αυξημένο ποσό επί της τιμής εκκίνησης και στη συνέχεια αύξηση από 

το προηγούμενο προσφερθέν, η οποία δε θα είναι μικρότερη του 2%. Ως εκ τούτου κάθε επόμενη βελτιωμένη 

προσφορά θα πρέπει να γίνεται εφόσον πρώτα έχει υπολογιστεί από τον εκάστοτε συμμετέχοντα τουλάχιστον 

το +2% επί του πιο πρόσφατου ανεφωνημένου ποσού. Ο λόγος κάθε φορά θα δίνεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής μόνο στον συμμετέχοντα που ανύψωσε πρώτος το χέρι του. Σε περίπτωση που δοθεί/δοθούν 

προσφορά/ρές από συμμετέχοντα/ντες χωρίς να έχει/ουν λάβει το λόγο, θα αποκλείεται/ονται από τη 

διαδικασία, την οποία και θα έχει/ουν καταστρατηγήσει μη τηρώντας τους κανόνες διεξαγωγής της 
πλειοδοσίας.  

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών. 

13. Κατά της νομιμότητας της Διακήρυξης της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές.  

14. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται μόνο από αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, γραπτά κατά τη 

διάρκεια του ή μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την λήξη του. 

15. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
16. Καταβολή τιμήματος: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€). Ο πλειοδότης θα καταβάλει το προβλεπόμενο 

από τη σύμβαση μηνιαίο τίμημα (πλέον ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%) εντός του πρώτου πενθήμερου 

κάθε μήνα δηλαδή προκαταβολικά, χωρίς άλλη ειδοποίηση του Μισθωτή και είναι πληρωτέο στην Εθνική 

Τράπεζα (σε αριθμό λογαριασμού του Νοσοκομείου που θα δοθεί στον πλειοδότη). Η καθυστέρηση της 
πληρωμής του μισθώματος ολοκλήρου ή μέρους αυτού αποτελεί αιτία καταγγελίας της μίσθωσης. 

17. Καθυστέρηση καταβολής του τιμήματος πέραν των δύο (2) μηνών αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης και  
αποβολής του μισθωτή.  

18. Το Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, είτε στο σύνολό της, είτε για τη 

μίσθωση ορισμένων μόνο χώρων, έπειτα από ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο 

οργάνου Διοίκησης, αφού προηγηθεί ενημέρωση του πλειοδότη/μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της 
λύσεως της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.46 του ΠΔ715/1979. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία 

αποζημίωση οφείλεται υπέρ του αναδόχου. 

19. Περίληψη της πιο πάνω διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο -10- τουλάχιστον ημέρες πριν τη 

διενέργεια του διαγωνισμού. Εκτός της δημοσίευσης αυτής η διακήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του 

Νοσοκομείου και στη Διαύγεια. 

20. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν ισότιμο μίσθωμα, το Δ.Σ του Νοσοκομείου 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την κατακύρωση στον πλειοδότη που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά 

προσόντα (π.χ. ανώτερη τεχνική προσφορά), στην περίπτωση που οι πλειοδότες παρουσιάζουν ίδια προσόντα 

διενεργείται κλήρωση.  

21. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο ή να αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του υπέρ της 
κατακυρώσεως στο όνομα όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισμό, εφ’ 

όσον τούτο υπαγορεύουν τα συμφέροντά του χωρίς να δικαιούται κανείς ενστάσεως ή διαμαρτυρίας και χωρίς να 

δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μη προκριθέντων. 

22. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

μίσθιο και για την οποία έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση ο μισθωτής και δηλώνει ότι το βρήκε κατάλληλο και 

της απολύτου αρεσκείας και υπέβαλε την προσφορά του και δεν δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, 
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επομένως το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Παρατυπία 

του διαγωνισμού δε δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή ή οποιουδήποτε συμμετέχοντος, ο δε 
τελευταίος πλειοδότης δεν έχει καμία αξίωση απέναντι στο Νοσοκομείο εάν δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού.  

23. Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός καλείται με έγγραφο (με απόδειξη) να προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. 
24. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του 

Νοσοκομείου, το οποίο στη συνέχεια προβαίνει σε νέα εκμίσθωση. 

25. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων από την οποία προξενήθηκε ζημιά στο Νοσοκομείο (εκμισθωτής) ο 

μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, που βεβαιώνεται με καταλογισμό που ενεργεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου 

με αιτιολογημένη απόφαση και εισπράττεται με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

26. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του και γενικά το 

μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση με τις απαραίτητες αγωγές οι οποίες 
εκχωρούνται σε αυτόν με τη σύμβαση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

27. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο, ούτε 
απαλλάσσεται ο μισθωτής της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση αυτού. 

28. Όλοι οι όροι της συμβάσεως λογίζονται κύριοι και ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε συνεπάγεται κατά 

την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου την καταγγελία της μισθώσεως, την κατάπτωση της εγγυήσεως και 
την βιαία αποβολή του μισθωτή κατά τη διαδικασία του Κ. Πολ. Δ. πέρα από τις άλλες επιζήμιες για τον 

μισθωτή συνέπειες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/79. 

29. Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο συμμετέχων στον οποίον κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να 

αυξήσει την κατατεθείσα απ’ αυτόν εγγύηση ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο με το διπλάσιο του επιτευχθέντος 
μηνιαίου μισθώματος και να το αναπροσαρμόσει βάσει του πλήθους των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Η 

εγγύηση αυτή παραμένει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ως εγγύηση για ακριβή εκπλήρωση των όρων της 
συμβάσεως. 

30. Σιωπηρή αναμίσθωση δε χωράει και συμφωνείται από τώρα ότι ο μισθωτής με τη λήξη της μισθωτικής 
συμβάσεως με οποιανδήποτε τρόπο, υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο. 

31. Μετά την ανάδειξη αναδόχου, θα ορισθεί εργαζόμενος του Νοσοκομείου, ο οποίος θα υποδείξει στον ανάδοχο 

τους χώρους με την κατάλληλη υποδομή για την λειτουργία των προς εγκατάσταση μηχανημάτων.   

32. Μετά από την λήξη της μισθώσεως, την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος, έπειτα από την εκπλήρωση των 

ορών και των απορρεουσών υποχρεώσεων της σύμβασης επιστρέφεται το αργότερο εντός 30 ημερών η εγγύηση. 

33. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 

34. Για τη δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, ορίζονται 
κατά το νόμο αρμόδια τα δικαστήρια του Πειραιά. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 

 

 

 

 

Γ. Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ*

ΕΑΝΠ 

ΜΕΤΑΞΑ 
410 355 

 

* Ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατά την κρίση του Νοσοκομείου. 

 

Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή 

ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

•  Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες 

πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων 

και ποτών. 

• Όλα τα προϊόντα που θα διατίθενται πρέπει να παρασκευάζονται και να μεταφέρονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις περί υγιεινής των τροφίμων.  

• Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες 

κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων. 

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

τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του. 

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

• Για τον κάθε αυτόματο πωλητή  θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασης του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

της κοινής υπουργικής απόφασης 16228/2017 

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται:  

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE)  των μηχανημάτων από πιστοποιημένη εταιρεία 

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της 
εταιρείας κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος. 

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές 
απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.  

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν 

 

α) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του 

συμμετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, 

καθώς και άδεια λειτουργίας αποθήκης τροφίμων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ' αριθ. 

ΑιΒ/8577/1983 (ΦΕΚ Β' 526/1983). 

β) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος 

εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με βάση ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO 

9001:2015 Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου,ISO 22000:2015 ΜΕ HACCP ΕΝ, 

ΕLΟΤ ή άλλο) 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους που θα του επιτραπεί η εγκατάσταση 

των αυτόματων πωλητών αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης που θα καταρτιστεί μετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται 

απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίηση των χώρων όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι 

αυτόματοι πωλητές.  

Επίσης απαγορεύεται: 

α) Η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων ειδών (οινοπνευματωδών ποτών, τσιγάρων κλπ)  

β) Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εκτός από τα 

κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών, κυπέλων μιας χρήσεως κλπ. 

γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστημένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή 

ανακοινώσεων χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης. 

2. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα πιο κάτω είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη 

αρμόδια αρχή ενδεικτικές τιμές, αναπροσαρμοζόμενες περαιτέρω με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, οι τιμές 

διάθεσης των ειδών αυτών δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές όπως αυτές θα αναπροσαρμόζονται 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

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

αναπροσαρμογή της τιμής τους επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, 

ροφήματα, τρόφιμα κλπ) θα διατηρούνται εντός των μηχανών και θα διατίθενται για το κοινό καλά 

συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Έχει επίσης υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, 

τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς. 

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

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

αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα μιας χρήσης, μεταλλικά κουτιά κλπ). 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ελέγχους για την διασφάλιση της τροφοδοσίας των πωλητών, 

καθώς και για την απομάκρυνση ληγμένων - αλλοιωμένων τροφίμων, σημειώνεται πως είναι πλήρως υπεύθυνος 

σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εύρεσης ληγμένων – αλλοιωμένων τροφίμων και σε καμία περίπτωση δεν 

ευθύνεται η αναθέτουσα αρχή.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον καθορισμό και τον ανεφοδιασμό των αυτόματων- πωλητών προς τις διατάξεις της υπ’ 

αριθμ.487/21-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. Β’ 1219/4-10-2000), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ.ΑΙΒ/8577/1983 

Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ Β'526/24-9-1983), όπως ισχύει, καθώς και ως προς κάθε άλλη συναφή 

υγειονομική, αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
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αυτών απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να 

διευκολύνει σε οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούμενους ελέγχους. Ο καθαρισμός και η μέθοδος απολύμανσης 

των αυτομάτων πωλητών θα είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο 

κατασκευαστής αλλά οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αναψυκτικών 

7. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και ασφαλείας των χώρων και 

εγκαταστάσεων αυτού, με βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου. Οφείλει ειδικότερα να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων του 

Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού. 

8. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη (και υφίσταται μόνος αυτός τις έννομες συνέπειες) για 

ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην υγεία οποιουδήποτε αγοραστή και ειδικότερα των ασθενών, των συνοδών, 

του προσωπικού και των επισκεπτών του Νοσοκομείου, οφειλόμενη στην κατανάλωση επικινδύνων, επιβλαβών 

ή γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω των αυτόματων πωλητών. 

9. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθημερινή αδιάλειπτη (24ώρη) λειτουργία των αυτόματων 

πωλητών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Τυχόν βλάβες των μηχανημάτων θα αποκαθίστανται 

από τον ανάδοχο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση του. 

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα 

από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά: από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, 

κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, έστω και αν αυτός δεν 

κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και για ζημιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν. Επίσης 

το Νοσοκομείο δεν φέρει αστική ευθύνη για ζημιές προξενούμενες στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους κατά τη 

λειτουργία των μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής. 

Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στους καταλλήλους χώρους του Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν, 

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

στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, οφείλει να τα 

αποσυνδέσει με προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης και να τα απομακρύνει με δική 

του ευθύνη από τους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα, μετά από προηγουμένη έγγραφη 

ειδοποίηση του αναδόχου τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του 

αναδόχου να αποσυνδέσει τα μηχανήματα και να τα μεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που 

προκαλείται από την αιτία αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

βλάβης ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από κακή 

λειτουργία των αυτόματων πωλητών. 

11. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν υποχρεούται σε καμιά ανακαίνιση, 

βελτίωση, προσθήκη ή επισκευή στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εφόσον οι εργασίες 

αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τη λειτουργία των μηχανημάτων. 

12. Από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφεξής, ο ανάδοχος δε δικαιούται να 
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ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μείωση του καταβαλλόμενου υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μηνιαίου 

μισθώματος. Η μεταφορά κλινικών, εργαστηρίων ή μονάδων ή η μείωση των κλινών ή του αριθμού του 

προσωπικού ή άλλες παρόμοιες μεταβολές δεν επηρεάζουν το ύψος του μηνιαίου μισθώματος. 

13. Απαγορεύεται απολύτως η μερική ή ολική μίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραχώρηση της 

χρήσης των αυτόματων πωλητών σε τρίτους, καθώς και η διάθεση μέσω αυτών, ειδών άλλων από αυτά που 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

14. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί την εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί 

στους αυτόματους πωλητές και η εταιρεία θα οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα μηχανήματα. 

15. Όλα τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών πρέπει να έχουν αναρτημένη ανακοίνωση επιστροφής 

χρημάτων και τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία σε περίπτωση παρακράτησης χρημάτων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 

ΤΥΠΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1. Αυτόματοι πωλητές ροφημάτων 

2. Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και νερών 

3. Αυτόματοι πωλητές Snack 

4. Αυτόματοι πωλητές Αναψυκτικών- Snack 

5. Αυτόματοι πωλητές Φυσικών Χυμών 

Δυνητικά μπορούν να προσφερθούν και αυτόματοι πωλητές άλλων προϊόντων (πλην προϊόντων 

καπνού και οινοπνευματωδών ποτών).   

Όλοι οι αυτόματοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφημάτων θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 

220-230 V AC, χωρίς διαφημίσεις, με ένδειξη CE.  

Η δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται με ικανές μερίδες από υλικό το οποίο θα είναι διαπιστευμένο 

και επώνυμο για κάθε ρόφημα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσματος για κάθε αυτόματο 

πωλητή ροφημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 

συνεργασία μίσθωσης. 

 

ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ: 

 

1. Φωτισμό 

2. Να επιστρέφονται ρέστα 

3. Με κερματοδέκτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

1. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

 

              ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(Συμπεριλαμβανομένου 
τέλους χαρτοσήμου 3,6%) 
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