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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198                                                                    

Τ.Κ. : 182 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                             Ημερ. : 02/02/2022 

Κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος                                     Αριθμός: ΠΛ1/2022 

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        (Αρ. Πρωτ.: 5472/02.02.2022)                                       

Πληροφορίες : Χατζηβασιλείου Μαρία  

Τηλέφωνο  213 2004 278 

Ε-mail: xatzivasiliou@2dype.gov.gr  
 
 

 

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης 
αυτόματων πωλητών (εμφιαλωμένων νερών-χυμών-αναψυκτικών-snacs) έναν (1) στο ΚΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ και  δύο (2) στο ΚΥ ΡΟΔΟΥ (CPV42933300-8) για την εξυπηρέτηση του κοινού και 
του προσωπικού για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) έτη ακόμη και κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα ανά μηχάνημα.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το  Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α) « Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ., προμηθειών, μισθώσεων, 
εκμισθώσεων κ.λ.π.». 
2. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 
3. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
4. Το με αριθμ. 43954/08-07-2021 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών. 
5. Τη με αριθμ. πρωτ.5066/31-01-2022 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την 
εκμίσθωση χώρου τοποθέτησης αυτόματων πωλητών (εμφιαλωμένων νερών-χυμών-
αναψυκτικών-snacs) έναν (1) στο ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και δύο (2) στο ΚΥ ΡΟΔΟΥ (CPV42933300-8) για 
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την εξυπηρέτηση του κοινού και του προσωπικού για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για 
δύο (2) έτη ακόμη και 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 3 μηχανημάτων.  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα(1) αντίγραφο σε σφραγισμένο 
φάκελο στο πρωτόκολλο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 196-198 Αγ. Ιωάννης 
Ρέντης, 1ος όροφος, ώστε να πρωτοκολληθούν και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 28/02/2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.. 
 
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον τίτλο και τον αριθμό του διαγωνισμού. 
Την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 
και προσφέρει. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 03/03/2022 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 
 
Ισχύς προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:  
α)Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και  
β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους 
ζητηθεί, με ποινή απόρριψης. 
 Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές τις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
και γ) η τιμή είναι κατώτερη της τιμής εκκίνησης όπως καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε 
να εκδώσουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας – τα οποία να 
καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους – προκειμένου να τα υποβάλλουν 
εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι.  
   

 
Διευκρινίσεις: 

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής: www.2dype.gov.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

http://www.2dype.gov.gr/
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2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες Ο ΔΗΜΟΤΗΣ και  Η 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ οι οποίες εκδίδονται στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. που διενεργεί το 

Διαγωνισμό. 

3. Τα έξοδα των ανωτέρω δημοσιεύσεων θα βαρύνουν την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.  

4.   Ο διαγωνισμός διενεργείται με σφραγισμένες προσφορές. 

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 σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις (ΥΠΟ) φακέλους: έναν (ΥΠΟ) φάκελο με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, έναν (ΥΠΟ) φάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν (ΥΠΟ) φάκελο 

με την οικονομική προσφορά. 

8. 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). 

9. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Α) Ένας (ΥΠΟ) φάκελος 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 εκκίνησης πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% μηνιαίως και για ελάχιστο αριθμό 

3 μηχανημάτων, πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

• 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.  Έχει λάβει γνώση όλων των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης, των 

συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως,  

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο    

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις προσφορές είναι αληθή και ακριβή, 

6. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του 

διαγωνισμού, 

7. 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 
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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 (ΥΠΟ) φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική 

προσφορά ο προσφέρων 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 (ΥΠΟ) φάκελος 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. 

Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς (το πρώτο 

κατισχύει του δεύτερου). 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). 

10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τον Πρόεδρο της πενταμελούς Επιτροπής 

διενέργειας / αξιολόγησης του Διαγωνισμού σε μία και μόνη συνεδρίαση, στις 03/03/2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Οι υποβληθείσες προσφορές και τα δικαιολογητικά των 

συμμετεχόντων θα ανοιχτούν και θα μονογραφηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Στη συνέχεια η 

επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 

συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
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παρούσας. Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 

προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό το οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές 

προσφορές κατά σειρά πλειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 

την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

11. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, ήτοι υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μίσθωσης. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό 

των 100,00 € μηνιαίως πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ανά μηχάνημα.        

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) 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 και ο μισθωτής δε δικαιούται τη 

μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής. 

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 της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 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. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, 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 -20- τουλάχιστον ημέρες 

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

ιστότοπο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και στη Διαύγεια. 

20.  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν ισότιμο μίσθωμα, η Διοίκηση  της 2ης 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 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. Η Διοίκηση  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να μην 

αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο ή να αποφασίζει με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφασή της υπέρ της κατακυρώσεως στο όνομα όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να 

ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισμό, εφ’ όσον τούτο υπαγορεύουν τα συμφέροντά της χωρίς να 

δικαιούται κανείς ενστάσεως ή διαμαρτυρίας και χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ 

των μη προκριμένων. 

22. Η Διοίκηση  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση με 

αυτοψία ο μισθωτής και δηλώνει ότι το βρήκε κατάλληλο και της απολύτου αρεσκείας και υπέβαλε 

την προσφορά του και δεν δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, επομένως η 2Η ΥΠΕ 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 στη 2η ΥΠΕ 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. 
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24. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας, η Διοίκηση  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση που 

έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας, η οποία στη συνέχεια προβαίνει σε νέα εκμίσθωση. 

25. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων από την οποία προξενήθηκε ζημιά στους χώρους εκμίσθωσης 

των Κέντρων Υγείας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (εκμισθωτής) ο μισθωτής υπόκειται σε 

αποζημίωση, που βεβαιώνεται με καταλογισμό που ενεργεί η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου 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. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 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 της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 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. Ο μισθωτής οφείλει εντός 10 ημερών μετά από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει την 

εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας, στους χώρους όπως αυτοί θα υποδειχθούν 

από τα Κέντρα Υγείας. 

31. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη, 

ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

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

εκπλήρωση των όρων 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 

 
 
 

Χρήστος Ροϊλός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Κέντρου Υγείας, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης.  

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης 

τεχνική περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών, ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά 

συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / πρότυπα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα / 

υπηρεσίες / πρότυπα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας, με τον καλύτερο κατά την κρίση 

τους τρόπο, την αντιστοιχία. 

Παρομοίως, ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί όπως ισχύουν, την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσης. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας (ή εφεξής «Ανάδοχος») οφείλει να 

εξετάζει και να αξιοποιεί τη δέουσα πληροφόρηση: νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις 

τροποποιήσεις που τις ακολουθούν και τους αναγνωρισμένους οδηγούς εφαρμογής. Ο Ανάδοχος πρέπει 

να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που 

προβλέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 

υπαλλήλων και προσκτηθέντων του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  –  ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 4. ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άρθρο 7. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 8. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ Κ. Υ. 

Άρθρο 9. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Άρθρο 10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ 

Άρθρο 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 

Άρθρο 14 .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Άρθρο 15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –  ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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Άρθρο 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η λειτουργία κάθε Επιχείρησης Υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως νοείται, κάθε κατάστημα ή επιχείρηση 

ή εργαστήριο ή δραστηριότητα που αφορά είτε τρόφιμα και ποτά, είτε παροχή υπηρεσιών), διέπεται από 

την κείμενη Νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν 

και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις 

μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών: 

1) Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017-ΦΕΚ2161/Β/23-6-2017 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις 

2) Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012-ΦΕΚ 199/Β/11-4-2012 

3) Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 (περί Ασφάλειας Τροφίμων γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα) «Για τον καθορισμό των 

γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων» 

4) Κανονισμός (EK) 852/2004 (περί υγιεινής τροφίμων) 

5) Υπ. Απόφ. Κ.Υ.Α 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/2006. τ.Β′ 31-8-2006), αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 

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

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

6) ΕΚ 2073/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΚ 1441/2007 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

7) ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 

8) Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ΚΤΠ 

9) Σχετικούς Οδηγούς Υγιεινής (Οδηγό Υγιεινής Νο 1) που έχουν εγκριθεί από τον ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Μαζικής 

Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής 

10) Η Απόφαση 14708/17-8-2007 (ΦΕΚ 1616/β/2007) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του 

Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων» 

11) ΦΕΚ 3282/19-9-2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» 

Οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

«Επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου» (της Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017-ΦΕΚ2161/Β/23-6-

2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών») οι οποίες 

ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται, είτε από 

νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις της ως 

άνω κατηγορίας ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα 

διανομής. 
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Άρθρο 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) που ζητούνται να προσκομισθούν από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρούνται εν γένει όλα τα διαλαμβανόμενα παραστατικά-

αποδεικτικά μέσα των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: επαγγελματικής καταλληλότητας, οικονομικής-

χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής –τεχνικής επάρκειας, όπως αυτά παρουσιάζονται αθροιστικά στα 

σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (…). 

 
Υποβολή των κάτωθι αποδεικτικών στοιχείων κατά το χρόνο υποβολής της τεχνικής προσφοράς: 

1) Ενδεικτικά για την απόδειξη της Καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι 

οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό αντικείμενο. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους […]. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται 

από τους υποψηφίους αναδόχους Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικού ή Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου άλλου κράτους μέλους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες για την απόδειξη της απαίτησης ποιοτικού κριτηρίου επιλογής 

στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης (…). 

2) Ενδεικτικά για την απόδειξη επαγγελματικής –τεχνικής επάρκειας: Ο ανάδοχος με την προσφορά 

του θα πρέπει να προσκομίσει για την συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

2.1)Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών του, ανά κατηγορία 

προμηθευομένου τροφίμου και ποτού που θα διατίθεται μέσω των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης 

(ή/και των παρασκευαστών αυτών των τροφίμων), με παράθεση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων που οι προμηθευτές υποστηρίζουν, πιστοποιημένων ενδεικτικά με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή / και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή Ισοδύναμο 

Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FSSC 22000, BRC Global Standards, IFS Food, SQF 

Code) από Διαπιστευμένους φορείς. Τα παραπάνω να αποτυπωθούν και σε συνημμένο πίνακα ενδεικτικά 

όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα με στοιχεία: Προμηθευτές, Προμηθευόμενα τρόφιμα και ποτά 

(λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 10 της παρούσης), Πιστοποίηση 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ή Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας που 

υποστηρίζουν: 

Α/Α  Πιστοποιημένοι 
Εγκεκριμένοι Προμηθευτές 

του Αναδόχου 

Προμηθευόμενα Είδη ανά Προμηθευτή 
(λίστα τυποποιημένων προϊόντων σε 

ατομική συσκευασία) 

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων / Συστήματα 

Διασφάλισης Ποιότητας που υποστηρίζουν 
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❖ Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία του Αναδόχου, πλέον του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων που εφαρμόζει, Εκδίδει Υπεύθυνη Δήλωση – Δήλωση Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία 

των προϊόντων που παράγει και της καταλληλότητας αυτών. 

2.2) Οι αυτόματοι πωλητές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα κάτωθι πιστοποιητικά που 

αποδεικνύουν την τεχνική τους καταλληλότητα:  

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) Declaration of Conformity από πιστοποιημένη εταιρεία ανά 
μοντέλο όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές Οδηγίες και σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ξεχωριστός φάκελος για κάθε αυτόματο πωλητή). 

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. 

❖ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας τύπου:  

➢ ISO 9001:2015 ή Ισοδύναμο για Εμπορία αυτομάτων πωλητών και ποτών 

➢ ISO 9001:2015 ή Ισοδύναμο της εταιρείας κατασκευής για Ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση 

εξοπλισμού σχετικών υπηρεσιών. 

2.3) Σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι και την διακίνηση των τροφίμων, να έχει 

εκπονήσει Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, σύμφωνα με τις αρχές 

του HACCP (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 852/2004) ή /και  να έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα 

Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συμβατό ή/και πιστοποιημένο με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή / και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή 

Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Διαπιστευμένο φορέα σχετικά με 

την αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε συνθήκες ψύξης από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

2.3.1) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την υποβολή της προσφοράς του 

Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που θα εφαρμόζει συμβατές με το 

σχετικό Πρότυπο (ενδεικτικά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

22000:2005 ή / και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018), Μελέτη Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, σύμφωνα με τις αρχές του HACCP 

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 852/2004), Ορθές Αποθηκευτικές Πρακτικές, Ορθές Πρακτικές 

Υγιεινής, με βάση εγκεκριμένους Οδηγούς Υγιεινής που έχουν συνταχθεί από αρμόδιους 

φορείς, Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Μέτρα ελέγχου των διεργασιών, οδηγίες 

εργασίας, έντυπα παρακολούθησης της λειτουργίας στα διάφορα στάδια διεργασιών, έντυπα 

τεκμηρίωσης του ελέγχου των συνθηκών που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων. Τα 

προσκομιζόμενα στοιχεία, πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις δημοπρατούμενες 

εργασίες. Γενικευμένα εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες μη προσαρμοσμένα στο έργο 
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μπορούν να αξιολογηθούν ως μη αποδεκτά και συνιστούν λόγο απόρριψη της προσφοράς. 

2.3.2) Διαγράμματα ροής των διεργασιών της Επιχείρησης υπογεγραμμένα από τον Υγειονομικά 

υπεύθυνο ή Υγιεινολόγο Τ.Ε. ή επιστήμονα σχετικής ειδικότητας. 

2.4) Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως στην προσφορά του, αναλυτική 

κατάσταση, στην οποία θα περιγράφεται ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο προτίθεται να 

εγκαταστήσει ο συμμετέχων, τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών, τα αντίστοιχα προϊόντα που θα 

διατίθενται μέσω των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης η οποία θα συνοδεύεται από σύντομη και 

σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο συμμετέχων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση 

(τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς καθαρισμού των αυτόματων πωλητών κ.λ.π.), 

ώστε να μπορεί να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι κατάλληλα για χρήση υπό τις 

ειδικές συνθήκες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, καθώς και εάν μπορούν να καλύψουν αδιαλείπτως 

και με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες του κοινού. Τα παραπάνω να αποτυπωθούν και σε συνημμένο 

πίνακα ενδεικτικά όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα: 

Α/Α  ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ / ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / κωδ.serial number / κατασκευάστρια 

εταιρεία 

Είδη 
Διανομής 

Κατασκευάστριας Εταιρείας Αυτόματου Πωλητή 
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας 

        

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

συμμετέχοντος, στα οποία θα αναφέρονται οι μέχρι σήμερα επιχειρηματικές του δραστηριότητες, 

σχετικά με την εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών τροφίμων και ποτών και γενικά οτιδήποτε άλλο 

στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης για την επιχειρηματική 

του δραστηριότητα. 

❖ Οι τυχόν συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και εκτελεστεί επιτυχώς, όπως θα 

αποδεικνύεται με κατάλληλες συστάσεις και βεβαιώσεις από φορείς δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα, έκδοσης των τελευταίων τριών μηνών προ της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα παραπάνω 

μπορούν να αποτυπωθούν και σε συνημμένο πίνακα ενδεικτικά όπως το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα: 

Α/Α  Σημεία πελατών 

Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα 

Χρονική Περίοδος σύμβασης Αριθμός και τύπος Αυτόματων Πωλητών 

Από Έως 

          

  

2.6) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται Αποθήκη Τροφίμων από τον Ανάδοχο να προσκομισθεί Άδεια 

Λειτουργίας Αποθήκης τροφίμων, για την απόδειξη της καταλληλότητας του χώρου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, εκδοθείσα από την αρμόδια υγειονομική αρχή. 

2.7) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου με την οποία να δηλώνει ότι δεν του έχουν υποβληθεί πρόστιμα 

για σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις που έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. 
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Άρθρο 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  –  ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

3.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ, Τροφίμων-εμφιαλωμένων νερών-χυμών-αναψυκτικών-snacs. 

Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής - διάθεσης - πώλησης τροφίμων ή/και ποτών (ως νοούνται στην 
παρούσα διακήρυξη) είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά 
περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) και να διαθέτουν τα ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον 
πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο (σύστημα πληρωμής π.χ. πιστωτική κάρτα, κ.λπ.).  

3.2 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 
Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017-ΦΕΚ2161/Β/23-6-2017 «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και 
ως προς κάθε άλλη συναφή υγειονομική, αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη (σχετική σε 
ισχύ νομοθεσία βλ. άρθρο 1 της παρούσης) είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών απέναντι σε 
κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει σε 
οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούμενους ελέγχους. 

Α. Χωροθέτηση - Προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου των μηχανημάτων 

Ο χώρος εγκατάστασης των μηχανημάτων θα πρέπει: 

• Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.  

• Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. 

• Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι 
δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατμοί, σκόνη (π.χ. διάδρομοι 
αποχωρητηρίων κ.λπ.). Δηλαδή: Να μη στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που 
μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις (διασταυρούμενες επιμολύνσεις) στα προσφερόμενα τρόφιμα ή 
ποτά, όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.ά. ή σε σημεία όπου 
υπάρχει πρόσβαση από ζώα, ερπετά ή τρωκτικά. 

Β. Γενικά Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή 
ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

Β1) Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα-προϊόντα. (Παραπομπή-Βλέπε 
για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 9 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης. 

Β2) Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τα 
τρόφιμα και ποτά που θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών. (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 5 και 9 των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης). 

Β3) Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη), εφαρμόζοντας σύστημα 
παρακολούθησης των θερμοκρασιών διατήρησης, ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να 
πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του. (Παραπομπή-
Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες για την σωστή συντήρηση και παρακολούθηση 
θερμοκρασιών στο σχετικό Άρθρο 8 και 5 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης.). 

Β4) Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές. 

(Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες για την καθαριότητα των χώρων στο σχετικό 

Άρθρο 13 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης). 

Β5) Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο 

προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας. (Παραπομπή-Βλέπε για 

περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 12 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης.). 
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Β6) Να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων αρχείων. (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες 

πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 4 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης). 

Β7) Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται 

το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της 

παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών. 

(Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 14 των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης). 

Β8) Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη 

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

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

τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές. (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 5 των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης). 

Β9) Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασής του, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 16228/2017. 

✓ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις των Κέντρων Υγείας μέσω των εξουσιοδοτημένων 

οργάνων τους, τους όρους της σύμβασης που θα υπογράψει με τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. 

Πειραιώς και Αιγαίου και όσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης (όπως Προκήρυξη, 

παραρτήματα που τη συνοδεύουν, Τεχνικές Προδιαγραφές), τις σχετικές Νομοθεσίες (κείμενες 

υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις) και αφορούν το αντικείμενο της προμήθειας 

Μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων ή/και ποτών. 
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Άρθρο 4. ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης 

διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/04 Ε.Ε, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της 

επιχείρησης. 

Αρχείο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Περιέχει: 

α. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, κατόψεις/τομές σχεδιαγραμμάτων μηχανικού και διαγράμματα 

ροής των εργασιών της επιχείρησης με περιγραφική έκθεση όπου απαιτείται. 

β Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού (και του 

ιδιοκτήτη) καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 

σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα 

Εθνική Νομοθεσία. 

γ. Αποδεικτικό καθαρισμού, συντήρησης και καλής λειτουργίας των απαγωγών λειτουργίας (όπου 

απαιτείται). 

Αρχείο 2ο ΝΕΡΟΥ Περιέχει: αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου 

απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας (Όταν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, αυτό 

θα αποδεικνύεται με το απόκομμα του λογαριασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης). 

Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: Περιέχει: 

το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των 

οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων. 

Αρχείο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (εν προκειμένω για τους αποθηκευτικούς χώρους, τους 

χώρους εγκατάστασης, των οχημάτων μεταφοράς των ειδών και μπορεί να ζητηθούν και των χώρων των 

προμηθευτών του): Περιέχει: τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και 

τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που 

χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της 

επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν 

τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών. 

Αρχείο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει: τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμοκρασίας 

σε όλα τα στάδια (ψυγεία, οχήματα μεταφοράς κ.λπ.). 

Αρχείο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και 

υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής σχετικά παραστατικά των προϊόντων και πρώτων 

υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
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Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. Γενικά 

5.1. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην προσφορά του επικυρωμένο φ/ο της σχετικής άδειας 

εγκατάστασης και λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη 

σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του αποκλειστικά μέριμνα την απαιτούμενη 

διοικητική άδεια  για την εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων πωλητών. 

5.2. Δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία οι αυτόματοι πωλητές πριν από τη λήψη της άδειας. Μαζί 

με την άδεια θα πρέπει να κατατεθούν και οι κατόψεις των χώρων τοποθέτησης των αυτομάτων 

πωλητών. 

5.3. Όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, τη μεταφορά από και προς το Κέντρο Υγείας, την εγκατάσταση, 

λειτουργία, τη συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των αυτομάτων πωλητών 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5.4. Οι επισκευές και η διαρρύθμιση του χώρου όπου θα τοποθετηθούν τα αυτόματα μηχανήματα 

πώλησης (παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτου ασφαλείας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, 

τοποθέτηση πυροσβεστήρων κλπ) θα γίνουν με μέριμνα του Αναδόχου. 

5.5. Οι αυτόματοι πωλητές θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση του 

προσωπικού και των επισκεπτών όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης και σε 

θέσεις που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας Αίγινας και Ρόδου. 

5.6. Πρέπει να εκτελεί την τροφοδοσία με τέτοιον τρόπο ώστε τα μηχανήματα να έχουν πάντα   προϊόντα 

για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών των Κέντρων Υγείας. 

5.7. Οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του μηχανήματος πρέπει να αποκαθίσταται μέσα σε 24-48 

ώρες. 

5.8. Ο Ανάδοχος πρέπει να συντηρεί, να καθαρίζει τα μηχανήματα, να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση 

και να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους (Βλέπε άρθρο 13). 

5.9. Όλα τα τρόφιμα που εισάγονται, συντηρούνται ή διακινούνται ή αποθηκεύονται ή γενικά 

προσφέρονται στην κατανάλωση πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια Υγεία. (Για  

Περισσότερες πληροφορίες στο Άρθρο 5 και 11). 

5.10. Πρέπει να εκτελεί την τροφοδοσία με οχήματα ψυγεία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά 

των προϊόντων. (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 11 της 

παρούσης). 

5.11. Οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από την εγκατάσταση, λειτουργία και τροφοδοσία των αυτομάτων 

πωλητών στα Κέντρα Υγείας βαρύνει τον Ανάδοχο (Βλέπε άρθρο 15). 

5.12. Τα Κέντρα Υγείας δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί στα 
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μηχανήματα - αυτόματους πωλητές 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 να αυτός δεν κατονομάζεται ρητά στην 

παρούσα, καθώς και για ζημιές συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων. Τα Κέντρα Υγείας δεν 

φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές προξενούμενες στα Κέντρα Υγείας ή σε τρίτους (την αστική 

ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος) κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής(Βλέπε άρθρο 15). 

5.13. Οι δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού, βαρύνουν τα Κέντρα Υγείας, 

με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης αυτών από τον Ανάδοχο. 

5.14. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει λίστα τυποποιημένων προϊόντων σε ατομική συσκευασία, με 

αναλυτική περιγραφή (επωνυμία, τύπος, βάρος κτλ), με αντίστοιχο αναλυτικό τιμοκατάλογο. 

5.15. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα είδη των τεχνικών προδιαγραφών, 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 εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα 

είδη βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, αναπροσαρμογή της τιμής τους επιτρέπεται 

μόνο σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια 

αρχή. Σε όσες περιπτώσεις οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα, η τιμής τους δε  θα 

υπερβαίνει τη μέση τιμή διάθεσης αντίστοιχων ειδών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης  αυτόματων 

πωλητών σε ομοειδή ιδρύματα (νοσοκομεία, προνοιακά ιδρύματα κ.λ.π.). 

Β. Μηχανήματα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Β1. Έγγραφη δήλωση πιστότητας CE των μηχανημάτων, όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές Οδηγίες 

CE (Declaration of Conformity Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ από πιστοποιημένη εταιρεία) ανά μοντέλο και 

σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ξεχωριστός φάκελος για κάθε αυτόματο πωλητή). Τα 

μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να είναι καινούργια και νέας τεχνολογίας και να συνοδεύονται από 

εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Β2. Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να έχουν βιτρίνα για οπτική επαφή με τα προϊόντα και τις τιμές ανά 

θέση πώλησης και να φέρουν σύστημα πληρωμής που να δέχεται κέρματα και χαρτονομίσματα και να 

δίνει ρέστα.  

Β3. Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με ηλεκτρονικό κερματοδέκτη (ή και με πιστωτική /χρεωστική κάρτα) 

που δέχεται κέρματα των 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 και 2,00 € και θα επιστρέφουν αντίστοιχα ρέστα των 

0,05, 0,10, 0,20 και 0,50 €. 

Β4. Σε περίπτωση που παρακρατηθεί χρηματικό ποσό, χωρίς να δοθεί το απαιτούμενο είδος ή τα 

ρέστα δεν δοθούν ακριβώς, ο προμηθευτής οφείλει, με δική του ευθύνη, να επιστρέψει το ανάλογο 

χρηματικό ποσό στον δικαιούχο, ενώ το Κέντρο Υγείας μπορεί να απαιτήσει την αντικατάσταση του 

αυτόματου πωλητή σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιείται συχνά. Όλα τα μηχανήματα αυτόματων 

πωλητών πρέπει να έχουν αναρτημένη ανακοίνωση επιστροφής χρημάτων και τηλέφωνο επικοινωνίας με 
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την εταιρεία σε περίπτωση παρακράτησης χρημάτων. 

Β5. Τα προϊόντα πρέπει να είναι τουλάχιστον διάφορα σνακ, σάντουιτς, αναψυκτικά, χυμοί, 

εμφιαλωμένο νερό (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 10 της 

παρούσης). 

Β6. Τα χειριστήρια των αυτομάτων πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε ύψος τα 120 εκατοστά, ώστε 

να μπορούν να εξυπηρετηθούν ασθενείς που βρίσκονται σε αναπηρικό καροτσάκι. 

Β7. Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να είναι εύκολοι στη χρήση τους και οι οδηγίες χρήσεως να 

αναγράφονται με ευανάγνωστους χαρακτήρες στην πρόσοψή τους, απαραιτήτως στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα. 

Β8. Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να έχουν τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 220-230 Volt AC και 

να είναι ενεργειακής κλάσης Α. 

Β9. Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σύγχρονης τεχνολογίας, να έχουν 

εγγύηση καλής λειτουργίας, να μην φέρουν εξωτερικές ή εσωτερικές φθορές και να έχουν σωστή 

λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μηχανήματα δεν θα γίνονται αποδεκτά για τοποθέτηση στην 

Υπηρεσία μας. 

Β10. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγεται δημιουργία γωνιών, 

εσοχών και κενών χώρων ούτως ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. 

Β11. Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή με τα ποτά, πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς 

τήρησης των κανόνων υγιεινής και να καθαρίζονται ή όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία. 

Β12. Οι αυτόματοι πωλητές με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, θα υποβάλλονται σε απολύμανση 

(αντιβακτηριδιακή προστασία) με ορισμένο πρόγραμμα καθαρισμού (και εντός των αυτόματων πωλητών) 

και θα ενημερώνονται σχετικά έγγραφα. (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες για την 

καθαριότητα των χώρων στο σχετικό Άρθρο 13 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης).  

Β13. Το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας των θαλάμων συντήρησης να είναι τοποθετημένο σε σημείο 

που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση της ένδειξής τους. Ο αισθητήρας του θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένος στο θερμότερο σημείο του ψυκτικού θαλάμου. Ο Ανάδοχος Απαιτείται να εφαρμόζει 

τεκμηριωμένο σύστημα παρακολούθησης των θερμοκρασιών διατήρησης (βέλτιστα με αυτόματα 

καταγραφικά θερμοκρασιών με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση) το οποίο θα δηλώνει.  

(Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 8 των τεχνικών προδιαγραφών της 

παρούσης). 

Β14. Γενικά, η θερμοκρασία συντήρησης των τροφίμων να κυμαίνεται από 0-8ο C. Η θερμοκρασία 

συντήρησης των τροφίμων που περιέχουν αλλαντικά και γενικά κρεατοσκευάσματα, τυριά, σάλτσες, σως 

πρέπει αυστηρά να μην υπερβαίνει τους 5ο C και σε αυτά απαιτείται τεκμηριωμένο σύστημα 

παρακολούθησης των θερμοκρασιών διατήρησης (βέλτιστα με αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών με 

δυνατότητα εξ’αποστάσεως παρακολούθηση) (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες για τις 
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θερμοκρασιακές απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο αυτόματου πωλητή και τα προϊόντα που θα διαθέτει στο 

Άρθρο 8 της παρούσης). 

Β15. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ που δύναται να τοποθετηθούν στα Κέντρα Υγείας 

στο (Παραπομπή-Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες  στο σχετικό Άρθρο 8) 

Β16. ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ: 

▪ Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από Άτομα με ειδικές ανάγκες 

▪ Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα 

▪ Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα 

▪ Εγγύηση σταθεροποίησης της εσωτερικής θερμοκρασίας 

▪ Φωτισμός 

▪ Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστημα. 

▪ Με κερματοδέκτη ή κάρτα προπληρωμένου τέλους 

▪ Να φέρουν ένδειξη θερμοκρασίας του εσωτερικού θαλάμου 

διατήρησης και δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης των θερμοκρασιών στους 

αυτόματους αναλυτές που περιέχουν ευαλλοίωτα υψηλού κινδύνου προϊόντα (όπως είναι τα 

σάντουϊτς με αλλαντικά-τυριά-σως, το γάλα και άλλα. 

Γ. Εταιρεία τροφοδοσίας των αυτόματων πωλητών - Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Ανάδοχος  πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Γ.1 Πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, κατόψεις/τομές σχεδιαγραμμάτων 

μηχανικού και διαγράμματα ροής των εργασιών της επιχείρησης με περιγραφική έκθεση όπου 

απαιτείται. Να υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες/ απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της επιχείρησης. 

Γ.2 Οι αυτόματοι πωλητές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

15.1. ISO 9001:2015 ή Ισοδύναμο για Εμπορία αυτομάτων πωλητών και ποτών 

15.2. ISO 9001:2015 ή Ισοδύναμο  της εταιρείας κατασκευής για Ανάπτυξη, κατασκευή και 

πώληση εξοπλισμού σχετικών υπηρεσιών 

15.3. Έγγραφη δήλωση πιστότητας CE των μηχανημάτων, όπως προβλέπεται από τις 

κοινοτικές Οδηγίες CE (Declaration of Conformity Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ από 

πιστοποιημένη εταιρεία) ανά μοντέλο και σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(ξεχωριστός φάκελος για κάθε αυτόματο πωλητή). Τα μηχανήματα που θα 

τοποθετηθούν να είναι καινούρια και νέας τεχνολογίας και να συνοδεύονται από εγγύηση 

καλής λειτουργίας. 

Γ.3 Σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι και την διακίνηση των τροφίμων, πρέπει να 

έχει εκπονήσει Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, σύμφωνα με τις 

αρχές του HACCP (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 852/2004) ή /και να έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συμβατό ή/και πιστοποιημένο με το Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή / και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 
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ή Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FSSC 22000, BRC Global 

Standards, IFS Food, SQF Code) από Διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την αποθήκευση και 

διανομή τροφίμων σε συνθήκες ψύξης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην έκταση που 

απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

Γ.4 Οι προμηθεύτριες εταιρίες που παρασκευάζουν τα τρόφιμα του Αναδόχου πρέπει να εφαρμόζουν 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένο με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή / και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή Ισοδύναμο 

Πρότυπο από Διαπιστευμένο φορέα στο πεδίο παραγωγής τους. 

Γ.5 Οι εταιρίες παρασκευής των αναψυκτικών θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες με προηγμένες διεθνείς μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, υγιεινής και συσκευασίας και να 

έχουν πιστοποιηθεί με σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

22000:2018 ή Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FSSC 22000, BRC 

Global Standards, IFS Food, SQF Code). 

Γ.6 Οι εταιρίες παρασκευής τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και sandwich θα 

πρέπει να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Γ.7 Οι εταιρίες εμφιαλώσεως νερών θα πρέπει να έχουν λάβει Πιστοποιητικά σε ισχύ εφαρμογής 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή/και την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή Ισοδύναμο 

Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμφιάλωση και διάθεση νερού, από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Γ.8 Προαιρετικά Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά πρότυπο ISO 

14001:2015 ή EMAS ή ισοδύναμου των προμηθευτριών εταιριών ή/και του Αναδόχου. 

Γ.9 Προαιρετικά Εφαρμογή Συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία κατά ISO 

45001:2018 των προμηθευτριών εταιριών ή/και του Αναδόχου. 

Γ.10 Ο Ανάδοχος απαιτεί ται  να προσκομίσει φωτοαντίγραφα των αδειών  των  

οχημάτων μεταφοράς  των ε ιδών του, συνοδευόμενα από σχετική Βεβαίωση 

Υγειονομικής καταλληλότητας ,  εκδιδόμενα από την αρμόδια Υγειονομική 

Υπηρεσία της Οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  Τα οχήματα μεταφοράς των ευαλλοίωτων 

προϊόντων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης καταγραφής της θερμοκρασίας του 

θαλάμου στον οποίο βρίσκονται τα προϊόντα ψύξης και στις άδειες να αναγράφεται ότι φέρουν 

ενσωματωμένους ψυκτικούς  θαλάμους (Βλέπε σχετικό άρθρο 11 της παρούσης). 

Γ.11 Η εταιρεία που θα εγκαταστήσει τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτει αξιόπιστο service και 

επάρκεια ανταλλακτικών ώστε να ανταποκρίνεται σε όποια βλάβη του μηχανήματος. 

Γ.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό για την 

ΑΔΑ: ΩΥΔΞ469Η2Ξ-ΖΕΓ





20 
 

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

αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. (Βλέπε σχετικό άρθρο 12). 

Γ.13 Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, 

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, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση 

των διατιθεμένων ειδών και η παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών. Τα αντίστοιχα 

ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς (Βλέπε σχετικό άρθρο 13). 

Γ.14 Να ορισθεί Υγειονομικά Υπεύθυνος ή/και Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων,  με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο 

επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

Γ.15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4) ΑΡΧΕΙΟ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Παραπομπή-

βλ. περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Άρθρο 6). 

❖ Η διαρκής τήρηση των αρχείων, μέσω των οποίων θα αποδεικνύεται η σωστή εφαρμογή του 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι υποχρεωτική, καθόλη τη διάρκεια παροχής 

υπηρεσιών του αναδόχου, ώστε και να καθίσταται δυνατός ο επίσημος έλεγχος τροφίμων από τις 

ελεγκτικές αρχές ανά πάσα στιγμή. 

Άρθρο 6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο μισθωτής υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των όρων της μίσθωσης. Το Κέντρο Υγείας  θα ορίσει 

Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να παρακολουθεί τη συνεπή εφαρμογή των Αγορανομικών και 

Υγειονομικών Διατάξεων. Μεταξύ των άλλων θα ελέγχει την τήρηση των παρακάτω φακέλων, τους οποίους 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο μισθωτής. 

Κατά τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών, θα τηρούνται  οι κάτωθι ΦΑΚΕΛΟΙ τους οποίους ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με το περιεχόμενο που αναφέρεται και προβλέπεται:  

1) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ: Θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες/ απαιτούμενες άδειες 

2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

• Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαριότητας (περιλαμβάνει τις επιφάνειες καθαρισμού, τον 

εξοπλισμό, τις συσκευές καθώς επίσης και το είδος του απορρυπαντικού –απολυμαντικού με την 

αραίωση, τον τρόπο εφαρμογής και τον υπεύθυνο καθαρισμού κ.ο.κ….) 

• Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. checklist) και της ημερομηνίας 

καθαρισμού) (π.χ. λίστα των επιφανειών, εξοπλισμού,  συσκευών και της ημερομηνίας 

καθαρισμού) 

• Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (MSDS) και οδηγιών χρήσης των χρησιμοποιούμενων 

σκευασμάτων  
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• Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ)  

• Επικύρωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος καθαρισμού όπου απαιτείται (π.χ. swab 

test, λουμινόμετρο κ.ά.).  

3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

• Διπλώματα, Βεβαιώσεις, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ανά εργαζόμενο 

• κατάσταση προσωπικού 

• Πιστοποιητικά υγείας 

• Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης  

• Ατομική καρτέλα εκπαίδευσης εργαζομένου  

• Τυχόν υλικό εκπαίδευσης  

• Οδηγίες εργασίας 

4) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Παραλαμβανόμενων υλικών - ψυγείων 

5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

❖ Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει την προέλευση (προμηθευτής, αρ. 

παρτίδας ή ημ/νία λήξης, ημ/νία παραγωγής κλπ) όλων των τροφίμων που προσφέρονται σε κάθε 

αυτόματο πωλητή. 

Άρθρο 7. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους που θα του επιτραπεί η 

εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία αυτών. Απαγορεύεται 

απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίησης των χώρων όπου πρόκειται να 

εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές. 

7.2 Απαγορεύεται αυστηρά: 

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

εκτός από αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

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

κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών κλπ. 

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

διαφημίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης. 

7.3 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, μεταλλικά κουτιά κλπ). 

7.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί ελέγχους για την 

διασφάλιση της σωστής ανακύκλωσης των τροφίμων, καθώς και για την απομάκρυνση αλλοιωμένων 

τροφίμων. 
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7.5 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και ασφαλείας των 

χώρων και εγκαταστάσεων αυτών με βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων των. 

Οφείλει ειδικότερα να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων των Κέντρων Υγείας 

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

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

ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην υγεία των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού και των 

επισκεπτών των Κέντρων, οφειλόμενη στην κατανάλωση επικινδύνων, επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων 

ειδών μέσω των αυτόματων πωλητών (Βλέπε σχετικό άρθρο 15 της παρούσης). 

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

πωλητών και τον πλήρη ανεφοδιασμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Ο ανεφοδιασμός 

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

Κέντρων Υγείας. 

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

βλάβης ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας από 

κακή λειτουργία των αυτόματων πωλητών. 

7.9 Αντικαθιστά με δικά του έξοδα τα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί αλλοίωση λόγω διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

7.10 Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στους αναφερόμενους χώρους, καθώς και κάθε άλλο 

βοηθητικό αντικείμενο απαραίτητο για τη λειτουργία τους, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του 

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

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

δική του ευθύνη από τους χώρους των Κέντρων Υγείας. 

7.11 Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, τα Κέντρα Υγείας 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. 

7.12 Τα Κέντρα Υγείας 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. 

7.13 Από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφεξής, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

να ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (ούτε για την ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης), μείωση 

του καταβαλλόμενου υπέρ των Κέντρων Υγείας μηνιαίου μισθώματος. 

7.14 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. 

7.15 Το Κέντρο Υγείας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
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βρίσκονται οι χώροι όπου θα εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές, της οποίας πάντως αυτός οφείλει να 

λάβει επισταμένη γνώση πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, εκ του 

λόγου τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή μείωση της αποζημίωσης ή τη λύση της σύμβασης. 

Άρθρο 8. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ που δύναται να τοποθετηθούν στα Κέντρα 

Υγείας 

ΤΥΠΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1. Τύποι αυτόματων πωλητών πολλαπλών επιλογών (Τροφίμων – Αναψυκτικών – χυμών) 

α. Τρόφιμα μικρού ορίου συντηρήσεως (ευαλλοίωτα). 

β. Τρόφιμα μεγάλου ορίου συντηρήσεως. 

γ.  Αναψυκτικά και χυμοί τυποποιημένης μορφής. 

2. Αυτόματοι πωλητές τροφίμων μικρού ορίου συντηρήσεως (ευαλλοίωτων): 

α. Χρησιμοποιούνται για τη διάθεση ειδών (όπως σάντουιτς, τόστ) με μικρό όριο ζωής, που δεν 

υπερβαίνει τις 72 ώρες. 

β. Διαθέτουν πέραν των άλλων, σύστημα ψύξης για την συντήρηση των προϊόντων. Το επίπεδο 

ψύξης καθορίζεται στη ζώνη των +2 με +5ο C. Η κανονική συντήρηση των προϊόντων τους αποδεικνύεται 

με την παρουσία σχετικού θερμομέτρου και επιβάλλεται να υπάρχει οργανωμένα σύστημα εξ’ 

αποστάσεως παρακολούθησης των θερμοκρασιών με τεκμηρίωση. 

γ. Τα προϊόντα των ανωτέρω αυτομάτων πωλητών, υπόκεινται στις διαδικασίες δειγματοληψίας και 

ελέγχου, φέρουν ατομική συσκευασία και θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλες τις υγειονομικές διατάξεις 

και απαιτήσεις του ΚΤΠ των συστατικών τους στοιχείων -  των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

3. Αυτόματοι πωλητές τροφίμων μεγάλου ορίου συντηρήσεως: 

α. Χρησιμοποιούνται για τη διάθεση ειδών με όριο ζωής που δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες. Συνήθη 

προϊόντα που υποδέχονται είναι διάφοροι τύποι κρουασάν, είδη κέϊκ, διάφορα αρτοσκευάσματα κλπ 

β. Δύναται να διαθέτουν σύστημα ψύξης, όπως εκείνοι της προηγούμενης παραγράφου για την 

συντήρηση των προϊόντων. Το επίπεδο ψύξης καθορίζεται στη ζώνη των +2 με +5ο C. Η κανονική 

συντήρηση των προϊόντων τους αποδεικνύεται με την παρουσία σχετικού θερμομέτρου και επιβάλλεται να 

υπάρχει οργανωμένα σύστημα παρακολούθησης των θερμοκρασιών με τεκμηρίωση. 

γ. Τα προϊόντα φέρουν ατομική συσκευασία και θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλες τις 

υγειονομικές διατάξεις και απαιτήσεις του ΚΤΠ των συστατικών τους στοιχείων -  των υλικών που 

χρησιμοποιούνται. 

δ. Προέλευση προϊόντων –δειγματοληψία και έλεγχος (όπως περιγράφονται στα σχετικό άρθρο 9).  

4.  Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών – χυμών – νερών τυποποιημένης μορφής 

α. Χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για τη διάθεση τυποποιημένων προϊόντων που φέρονται 

στην κατανάλωση σε συσκευασία πλαστικής, αλουμινένιας ή tetrapac φιάλης (όχι σε χύδην μορφή). 

β. Διαθέτουν σύστημα ψύξης σε περιοχή 0ο +3ο C  
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γ. Δύνανται να είναι αυτόματοι πωλητές αμιγούς είδους προϊόντων (ένα προϊόν σε κάθε αυτόματο 

πωλητή) ή πωλητές με δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.  

• Τα διατιθέμενα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση στα Κέντρα Υγείας σε ατομική 

συσκευασία, θα φέρουν υποχρεωτικά επισημάνσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. 

Προτεινόμενος αριθμός και Χώρος εγκατάστασής τους στα Κέντρα Υγείας Αίγινας και Ρόδου σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα της Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 9. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

9.3 Την αποκλειστική ευθύνη για τα τρόφιμα και ποτά που εισάγει στο Κέντρο Υγείας, φέρει ο Ανάδοχος 

και  σύμφωνα  με τους παρακάτω Όρους  και προϋποθέσεις. 

9.4 Όλα τα τρόφιμα που εισάγονται, συντηρούνται ή διακινούνται ή αποθηκεύονται ή γενικά 

προσφέρονται στην κατανάλωση πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια Υγεία. Γενικά 

απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση μη ασφαλών και μη 

κανονικών τροφίμων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, νοθευμένων τροφίμων και 

επιβλαβών για την υγεία. 

9.5 Τα προμηθευόμενα τρόφιμα και γενικά όλα τα προμηθευόμενα είδη θα είναι υποχρεωτικά άριστης 

ποιότητας. Τα προϊόντα που υστερούν ποιοτικά θα απομακρύνονται άμεσα από το Κέντρο Υγείας με 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 

9.6 Ο έλεγχος των πρώτων υλών, αποτελεί Νομική απαίτηση για τις επιχειρήσεις τροφίμων (Κ.Υ.Α. 15523/ 

ΦΕΚ 2006 και Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 79/2007) σύμφωνα με την οποία «Η επιχείρηση 

τροφίμων δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη η συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους 

να υποπτεύεται ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους μικροοργανισμούς, τοξικές ουσίες, 

αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες, σε βαθμό που, μετά τη συνήθη διαλογή ή/και τις 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις 

τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και πάλι ακατάλληλο προς βρώση». Στην 

περίπτωση των Κέντρων Υγείας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για τον έλεγχο των υλών, που παραλαμβάνει 

για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας. 

9.7 Οι προμήθειες θα γίνονται αποκλειστικά από τους αποδεδειγμένα εγκεκριμένους προμηθευτές του 

αναδόχου, με δαπάνη και ευθύνη του τελευταίου. Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούται να 

αποδεικνύουν με έγγραφα ότι λειτουργούν ορθώς σύμφωνα με τους κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας, 

εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ενδεικτικά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή 

Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

(γενικές και ειδικές) της Νομοθεσίας. Επίσης, εφόσον οι προμηθεύτριες εταιρείες 

διανομής/αποθήκευσης, είναι διαφορετικές από αυτές που παρασκευάζουν τις πρώτες ύλες, 

απαιτούνται τα ίδια πιστοποιητικά και για τις παρασκευάστριες εταιρείες. 
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9.8 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις, Aριθμ. 91354/2017 

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017). 

9.9 Όλα τα παραλαμβανόμενα είδη, θα πρέπει να συνοδεύονται από Παραστατικά Διακίνησης (ή 

Τιμολόγια), με τα συνήθη στοιχεία ταυτότητας και προέλευσης των προϊόντων που αναγράφονται σε 

αυτά, όπως: είδη, ποσότητες των εισερχομένων τροφίμων, επωνυμία προμηθευτή, τα στοιχεία του 

μεταφορικού μέσου, η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης των προϊόντων κλπ. 

9.10 Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (Καν.ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία, με την 

επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές 

διατάξεις, που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα. Για τους ορισμούς των εννοιών 

«προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) 1169/2011, όπως ισχύει, 

ρητή δε αναφορά γίνεται στο άρθρο 2 του ν. (Α’ 173). 

9.11 Οι σημάνσεις στις συσκευασίες των προϊόντων πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στοιχείων 

ταυτότητας αυτών, όπως κωδικό παρτίδας του προϊόντος, βάρος προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής 

και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης, σήμα ή σφραγίδα καταλληλότητας ή Αρ. έγκρισης Ε.Ε αναλόγως 

είδους κ.ο.κ.). 

9.12 Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων να είναι τυπωμένη πάνω στη συσκευασία και όχι με αυτοκόλλητο 

και να είναι ευανάγνωστη στους πελάτες. 

9.13 Για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.), να 

δηλώνεται Νομική συμμόρφωση από τον κατασκευαστή, με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών 

(για την χρήση την οποία προορίζονται), ενδεικτικά: (ΕΚ) αριθμ. 10/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1338, Καν (ΕΚ) αριθ. 1416/2016, Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, Κανονισμός (ΕΚ) 

2023/2006 και Κώδικα τροφίμων & Ποτών (άρθρο 26) (ΕΚ). 

9.14 Η ατομική συσκευασία, όπου υπάρχει, θα κλείνει ερμητικά μηχανικά ή με θερμοκόλληση,  ώστε να 

μην επιτρέπεται εκροή του περιεχομένου, η αποκόλληση να μην αφήνει υπολείμματα. NOMOΣ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ. 4736 Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 200 20 Οκτωβρίου 2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 

σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 

διατάξεις» 

9.15 Ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

Λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών του Αναδόχου ανά κατηγορία προμηθευομένου υλικού, με 

παράθεση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που οι προμηθευτές υποστηρίζουν, 

πιστοποιημένων ενδεικτικά με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή / και 

την μετάβασή του στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 ή Ισοδύναμο Πρότυπο χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FSSC 22000, BRC Global Standards, IFS Food, SQF Code). Να αποτυπωθούν 
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σε πίνακα με στοιχεία: Προμηθευτές, Προμηθευόμενα υλικά Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων ή Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας που υποστηρίζουν. 

9.16 Οι προμήθειες θα γίνονται αποκλειστικά από τους αποδεδειγμένα ως άνω εγκεκριμένους 

προμηθευτές. 

9.17 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αμέσως μετά την ανάληψη τοποθέτησης Αυτόματων Πωλητών 

στα Κέντρα Υγείας, τον πλήρη φάκελο τεχνικών προδιαγραφών των προμηθευομένων υλών του ιδίου 

και των προμηθευτών του με τις περιγραφές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.  

9.17.1 Τα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων πρέπει να περιγράφονται, στο βαθμό που είναι 

απαραίτητο  για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών 

πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, οι παρακάτω πληροφορίες: 

(α) όνομα προϊόντος ή σχετική ταυτοποίηση 

(β) σύνθεση 

(γ) βιολογικά, χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά, σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων 

(δ) προβλεπόμενη διάρκεια ζωής και συνθήκες αποθήκευσης 

(ε) συσκευασία  

(στ) επισήμανση για την ασφάλεια τροφίμων και/ή οδηγίες χειρισμού, προετοιμασίας και 

χρήσης 

(ζ) μέθοδος (οι) διανομής 

9.18 Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή σύμβασης με τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, θα 

πρέπει τακτικά να προσκομίζει Πιστοποιητικά Αναλύσεων (Μικροβιολογικών ή/και Φυσικοχημικών 

Παραμέτρων Ποιότητας), διαφόρων βασικών κατηγοριών τροφίμων, βάσει πλάνου δειγματοληψίας. 

Απαιτείται, διατήρηση Αρχείου Αναλύσεων Τροφίμων και Ποτών των προμηθευτριών εταιρειών και 

του Αναδόχου (Δήλωση συχνότητας κατάθεσης πιστοποιητικών αναλύσεων ανά κατηγορία και 

είδος). 

9.19 Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία του Αναδόχου, πλέον του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

που εφαρμόζει, Εκδίδει Υπεύθυνη Δήλωση – Δήλωση Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία των 

προϊόντων που παράγει και της καταλληλότητας αυτών (ιδίως στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν 

συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανάλυσης των συγκεκριμένων παρτίδων 

παράδοσης). 

9.20 Η πραγματοποίηση των απαραίτητων αναλύσεων ελέγχου των προϊόντων (χημικών, μικροβιολογικών 

κά), γίνεται από τον ίδιο τον προμηθευτή του Αναδόχου (εφόσον είναι πιστοποιημένος για το 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει από Φορέα Πιστοποίησης) και πριν 

ακόμα σταλεί το φορτίο των προϊόντων στα Κέντρα Υγείας. Στα Κέντρα Υγείας, η προσέγγιση αυτή, 

είναι προτιμότερη, καθώς τα προϊόντα χρησιμοποιούνται άμεσα, πράγμα που δεν επιτρέπει την 

απομόνωση τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις. 
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9.21 Πιστοποιητικά χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, μπορεί να μην αποστέλλονται με κάθε 

παρτίδα που παραλαμβάνεται στα Κέντρα Υγείας, αλλά περιοδικά (εφόσον ο προμηθευτής είναι 

πιστοποιημένος για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει) όπως 

προβλέπεται στην συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των Κέντρων Υγείας, Αναδόχου και του 

προμηθευτή, προς επιβεβαίωση της καταλληλότητας των παραλαμβανόμενων πρώτων υλών. 

Επιπροσθέτως, τα Κέντρα Υγείας για την αξιολόγηση των προμηθευτών των α’ υλών του Αναδόχου, 

διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληψία τροφίμων προς Εργαστηριακή Ανάλυσή σε Κρατικά ή 

Διαπιστευμένα εργαστήρια. 

9.22 Η εκτέλεση των παραγγελιών και η παραλαβή θα γίνεται από ορισμένο εκπαιδευμένο προσωπικό του 

αναδόχου με ορισμένα κριτήρια. 

9.23 Καταγράφεται από τον Ανάδοχο, έντυπο πλήρους περιγραφής κριτηρίων ελέγχου παραλαβής 

προμηθευομένων ειδών (ιστορικό παραλαβής, ημερομηνία, προμηθευτής, lot number, θερμοκρασία 

προϊόντων παραλαβής κ.ο.κ.). Τηρείται το Αρχείο Παραλαβών τεκμηριωμένο. 

• Σε κανένα αποθηκευτικό χώρο δεν θα υπάρχει τρόφιμο χωρίς ετικέτα με τις απαραίτητες 

σημάνσεις ταυτότητας του. (…). Τα διατιθέμενα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση στα 

Κέντρα Υγείας σε ατομική συσκευασία, θα φέρουν υποχρεωτικά επισημάνσεις με τις παρακάτω 

ενδείξεις: 

Α.  Επωνυμία Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας 

Β.  Ονομασία και σύνθεση προϊόντος 

Γ.  Βάρος προϊόντος 

Δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

Στ.  Τρόπος συντήρησης του προϊόντος μέχρι την ημερομηνία λήξης του.  

Ε. Οι ανωτέρω επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα είναι έντυπες, επί της 

συσκευασίας, είτε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες, κατασκευασμένες έτσι ώστε η οποιαδήποτε 

προσπάθεια αποκόλλησης τους, να επιφέρει καταστροφή της συσκευασίας. 

Ζ. Οι συσκευές αυτόματων πωλητών θα πρέπει να επιτρέπουν την οπτική επαφή για το 

προϊόν που διαθέτουν, καθώς και να εξασφαλίζουν το δικαίωμα της επιλογής. 

Η. Απαγορεύεται η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών, προϊόντων που δεν 

προέρχονται από αξιόπιστους και πιστοποιημένους προμηθευτές. 

9.24 Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει και να αποδεικνύει σύστημα ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που να 

επιτρέπει την αναγνώριση των παρτίδων των τελικών προϊόντων με τα αρχεία της παραγωγής και της 

παράδοσης. Να παρακολουθείται η ροή των εξερχομένων από τον αποθηκευτικό χώρο προϊόντων και 

να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα των χρησιμοποιούμενων προϊόντων - αποθηκευτικών παρτίδων 

με τα στοιχεία ταυτότητας των προμηθευτών. 
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9.25 Σε περίπτωση μη συμμορφούμενου προμηθευόμενου προϊόντος, να έχει προβλεφθεί να υπάρχει 

απόθεμα εγκεκριμένου προϊόντος ή εναλλακτικός εγκεκριμένος προμηθευτής για το συγκεκριμένο 

είδος, που να επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας. 

9.26 Στους αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο τα τελικά προϊόντα, τα οποία 

πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. 

9.27 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις: 

9.27.1 Όλα τα συσκευασμένα / τυποποιημένα είδη όπως τα σάντουιτς, είδη ζαχαροπλαστικής (κρέμες, 

ζελέ), που παρασκευάζονται από τον Ανάδοχο, θα έχουν την κατάλληλη σήμανση. 

9.27.2 Για τη διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, εφαρμόζεται η κείμενη εθνική (ν. 3526/2007) και 

ενωσιακή νομοθεσία (Καν. ΕΕ. 1169/2011), όπως κάθε φορά ισχύουν. 

9.27.3 Στα φρέσκα σάντουιτς η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος θα πρέπει να είναι 

τυπωμένη στη συσκευασία και η τοποθέτηση της συσκευασίας να είναι τέτοια ώστε να είναι 

εμφανής από τη βιτρίνα του αυτόματου πωλητή. 

9.27.4 Θα υπάρχει ποικιλία μόνο τυποποιημένων προϊόντων σε ατομική συσκευασία (εγκυτιωμένα ή 

εμφιαλωμένα αναψυκτικά τυποποιημένα σάντουιτς). Όλα τα τρόφιμα θα είναι συσκευασμένα 

ώστε να αποφεύγεται στο δυνατό ο κίνδυνος επιμόλυνσης 

9.27.5 Κάθε αναψυκτικό, χυμός, νερό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία παγωμένο. 

9.28 Όλα τα παραπάνω τηρούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης 

κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

178/2002, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, 

(ΕΚ) αριθ. 1331/2008, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (ΕΕ), 2015/2283 και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

9.29 Ενδεικτική Λίστα ειδών που θα διατίθενται από τους αυτόματους πωλητές στο άρθρο 10.  

Άρθρο 10. Ενδεικτική Λίστα ειδών που θα διατίθενται από τους αυτόματους πωλητές 

 

1.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΩΝ & ΧΥΜΩΝ 

 Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330ml 

 

• Τύπου cola 

• Τύπου cola light 

•  Πορτοκαλάδα 

• Λεμονάδα 

•  Σόδα ανθρακούχο νερό – tonic 

•  Τσάι κρύο 

•  Βυσσινάδα 

•   Χυμοί φρούτων με και χωρίς ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία pet των 250ml 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/239
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1. Πορτοκάλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2. Κοκτέιλ φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

3.  Νέκταρ φρούτων με προσθήκη ζάχαρης 

•    Εμφιαλωμένο νερό σε φιάλη pet των 500ml 

2.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (SNACS) 

•   Σάντουιτς (ΣΕ ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΗΣ ΜΠΑΓΚΕΤΑΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ, ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ, ΣΩΣ) 

• Σάντουιτς με διάφορους τύπους τυριών και αλλαντικών 

• Αραβική πίτα 

•   Αλμυρά σνακ σε διάφορες γεύσεις 

• Κράκερ 

•   Τσιπς  

•   Κριτσίνια 

• Παξιμαδάκια 

•   Μπάρα δημητριακών 

•   Άλλα τυποποιημένα σνακ υγιεινής διατροφής σε ατομικές συσκευασίες 

•   Παστέλι 

•   Κρουασάν (σοκολάτα – μαρμελάδα) μικρό, μεγάλο  

•   Τσουρεκάκι ατομικό 

•   Κέικ 

•   Σοκολάτες διάφορες 

•   Γκοφρέτες διάφορες 

•   Πουράκια 

•   Μπισκότα διάφορα (να συμπεριλαμβάνονται μπισκότα ολικής αλέσεως και μπισκότα χαμηλής περιεκτικότητας σε 

ζάχαρη ) 

•   Ξηροί καρποί 

•   Άλλα αναψυκτικά, κρύα ροφήματα 

Άρθρο 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

11.1 Η μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή, ώστε να τηρούνται οι όροι προφύλαξης, 

καθαριότητας και κατάλληλου χρόνου άφιξης στα Κέντρα Υγείας. Η μεταφορά όλων των προϊόντων 

θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά, απολυμασμένα και με καταγραφικά θερμόμετρα όπου 

απαιτείται. Θα ελέγχεται η άδεια που τους έχει εκχωρηθεί, για το σκοπό που προορίζονται, από την 

αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Οικείας Περιφερειακής Εν ότητας . 

11.2 Η τροφοδοσία για τα ευαλλοίωτα προϊόντα, πρέπει να εκτελείται με οχήματα ψυγεία, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις. 
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11.3 Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία που δεν συνεπάγεται κίνδυνο για 

την υγεία του καταναλωτή και να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα κατά την μεταφορά και παραλαβή 

τους από την επιχείρηση. 

11.4 Ο Ανάδοχος απαιτεί ται  να προσκομίσει φωτοαντίγραφα των αδειών των οχημάτων 

μεταφοράς  των ειδών του, συνοδευόμενα από σχετική Βεβαίωση Υγειονομικής 

καταλληλότητας ,  εκδιδόμενα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας.  

11.5 Τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης 

καταγραφής της θερμοκρασίας του θαλάμου στον οποίο βρίσκονται τα προϊόντα ψύξης και στις 

άδειες να αναγράφεται ότι φέρουν ενσωματωμένους ψυκτικούς θαλάμους. 

11.6 Ο Ανάδοχος Πρέπει να διαθέτει και να υποβάλει με τη συχνότητα που θα καθορισθεί στο Κέντρο 

Υγείας, ψηφιακό αρχείο από το σχετικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης θερμοκρασίας 

παράδοσης των προϊόντων και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του  εξοπλισμού. 

Β. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

11.7 Κατά τους χειρισμούς των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται Ορθές Εργασιακές Πρακτικές 

Αποθήκευσης, Υγιεινής συντήρησης προϊόντων και υγιεινής χώρων. 

11.8 Ο ανάδοχος επιβάλλεται να λαμβάνει  τα ακόλουθα υγειονομικά μέτρα: 

✓ Τήρηση μικροβιολογικών, χημικών κριτηρίων  για τα τρόφιμα. 

✓ Αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να πληρούνται οι Νομοθετικές απαιτήσεις. 

✓ Τήρηση απαιτήσεων ελέγχου θερμοκρασίας για τα τρόφιμα. 

✓ Διατήρηση της Ψυκτικής αλυσίδας - Υγιεινή Συντήρηση - Προστασία των τροφίμων από τις 

επιμολύνσεις. 

✓ Δειγματοληψία και ανάλυση τροφίμων σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

αποστέλλει δικής του δαπάνης δείγματα για ανάλυση. 

✓ Ο Ανάδοχος μεριμνά για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης με: σαφή διαχωρισμό των 

εργασιών, διαχωριζόμενους χώρους ανάλογα με τις εργασίες του προσωπικού, σωστή κάλυψη 

και διατήρηση τροφίμων, εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής, εφαρμογή μέτρων αναχαίτισης 

τρωκτικών και εντόμων για αποφυγή επιμόλυνσης κ.ο.κ. 

✓ Πρέπει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων. 

✓ Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει και να αποδεικνύει σύστημα ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που να 

επιτρέπει την αναγνώριση των παρτίδων των τελικών προϊόντων με τα αρχεία της παραγωγής και 

της παράδοσης. Να παρακολουθείται η ροή των εξερχομένων από τον αποθηκευτικό χώρο 

προϊόντων και να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα των χρησιμοποιούμενων προϊόντων - 

αποθηκευτικών παρτίδων με τα στοιχεία ταυτότητας των προμηθευτών. 

11.9 Γενικά απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση μη ασφαλών 

και μη κανονικών τροφίμων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, νοθευμένων τροφίμων και 
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επιβλαβών για την υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα οι διαδικασίες και 

οι κυρώσεις που προβλέπει ο ν. 4235 (ΦΕΚ 32/11-2-2014), όπως κάθε φορά ισχύει. 

11.10 Ορισμένα τρόφιμα που διατηρούνται στους αυτόματους πωλητές θα πρέπει να διατηρούνται σε 

συγκεκριμένες θερμοκρασίες. 

11.11 Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με έναν αισθητήρα που μετράει τη θερμοκρασία του αέρα, 

αυτή η μέτρηση θα πρέπει να εκφράζει τη χειρότερη περίπτωση (στο θερμότερο σημείο σε ένα ψυγείο).  

11.12 Όλα τα τρόφιμα και ποτά και οι πρώτες ύλες για παρασκευή τροφίμων και ποτών πρέπει να είναι 

κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

11.13 Τα τρόφιμα στους αυτόματους πωλητές θα πρέπει να είναι προσυσκευασμένα. 

11.14 Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις 

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

επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. 

11.15 Οι εταιρείες να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των αυτόματων πωλητών τους (διατήρηση, ψύξη) 

ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας για την κατηγορία του. 

11.16 Ο ανεφοδιασμός και η κατανάλωση των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με την αρχή FIFO (first in, 

first out δηλ. όποιο εισέρχεται νωρίτερα στο μηχάνημα θα εξέρχεται και νωρίτερα). 

Άρθρο 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

12.1 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς επίσης και 

απαιτείται και πρέπει να αποδεικνύεται η εκπαίδευση του προσωπικού (βάσει νομοθεσίας ΚΥΑ 14708/17-

8-2007 η Εκπαίδευση των εργαζομένων του είναι υποχρεωτική), σε γενικούς και ειδικούς κανόνες 

υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει 

υλοποιηθεί. 

12.2 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/τ.Β΄/17-8-

2007) όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα: 

• Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με 

το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες. 

• Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την 

εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή τους. 

• Υπάρχει συμμόρφωση ως προς όλες τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως κάθε φορά 

ισχύει, σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους χειριστές τροφίμων ή για ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισμένους κλάδους τροφίμων. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται 

στο φάκελο του προσωπικού. 
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12.3 Η Υποχρεωτική Εκπαίδευση (βάσει νομοθετικής απαίτησης) στο αντικείμενο (Υγιεινή και Ασφάλεια 

τροφίμων), αποδεικνύεται με την υποβολή τουλάχιστον ενός πρόσφατου αποδεικτικού εκπαίδευσης 

στο αντικείμενο υπογεγραμμένο από τον φορέα εκπαίδευσης και από τον υπάλληλο. Η διάρκεια και 

το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί 

σε κάθε ειδικότητα του απασχολούμενου προσωπικού, καθορίζεται από τη Νομοθεσία (ΚΥΑ 

14708/17-8-2007). 

➢ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεκμηριώνεται με την κατάθεση των παρακάτω παραστατικών:  

✓ Σε περίπτωση υλοποίησης της εκπαίδευσης από την ίδια την επιχείρηση: Υπεύθυνη 

Δήλωση η οποία να συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής 

Τροφίμων και τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας (ή τον ασκούντα/ες κατά τεκμήριο τα 

ανωτέρω καθήκοντα) από την οποία να προκύπτει ο χρόνος, ο τόπος, η διάρκεια, τα στοιχεία των 

εργαζομένων, η θεματολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα στοιχεία του εκπαιδευτή/ών. 

(Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα). 

✓ Σε περίπτωση υλοποίησης της εκπαίδευσης από εκπαιδευτικό φορέα (Φυσικό ή Νομικό 

Πρόσωπο που τεκμηριώνει την ικανότητα να διεξάγει την εκπαίδευση και την καταλληλότητα του 

χώρου), Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Φορέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος, ο τόπος, η 

διάρκεια, τα στοιχεία των εργαζομένων, η θεματολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα στοιχεία του 

εκπαιδευτή/ών. (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα τυπικά 

προσόντα). 

12.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

12.4.1 Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή 

να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 

1199/τ.B΄/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει. Στο πιστοποιητικό Υγείας θα βεβαιώνεται ότι «ο 

κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο 

νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του». Οι χειριστές τροφίμων υποβάλλονται σε 

καλλιέργεια και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων (προϋπόθεση για την έκδοση του 

πιστοποιητικού υγείας). Επιπροσθέτως, συνιστάται ο εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β (HBV) 

και του Τετάνου (Dp). 

12.4.2 Το προσωπικό του αναδόχου και των προμηθευτών του υποχρεούται να φέρει κατά την 

ώρα της εργασίας του καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο 

των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί 

απαρέγκλιτα τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής. Ενδεικτικά:  

• Να φροντίζουν την υγεία τους. 

• Να αναφέρουν στον προϊστάμενό τους πιθανή ασθένειά τους (γαστρεντερικά προβλήματα, 

πονόλαιμο, βήχα, εκκρίσεις από μύτη ή μάτια, τροφική δηλητηρίαση, κ.α). Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις απαγορεύεται η παραμονή σε χώρους που διαχειρίζονται τρόφιμα (π.χ. 

προετοιμασία, επεξεργασία, διάθεση). 

• Να επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο με ιατρική βεβαίωση. 

• Να καλύπτουν τις πληγές, εγκαύματα, δερματικές μολύνσεις, με έντονα χρωματιστό 

αδιάβροχο επίδεσμο. 

• Επίσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 απαιτείται υψηλός 

βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους τροφίμων και 

θα πρέπει: 

• Να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό. 

• Να τηρεί τους κανόνες και διαδικασίες ατομικής υγιεινής με σκοπό τη μείωση της 

πιθανότητας επιμόλυνσης των τροφίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική επιμόλυνση) άμεσα 

ή έμμεσα. 

• Να έχει καλές συνήθειες (να πλένει τα χέρια πριν αναλάβει εργασία, να φορά πάντα καθαρή 

ποδιά, να μη φορά κοσμήματα όπως (ρολόγια, σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βραχιόλια κ.α), να 

έχει κοντά και καθαρά νύχια και όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια. 

• Να χειρίζεται σωστά τα τρόφιμα και να συνεργάζεται προς όφελος της υγιεινής και 

ασφάλειας αυτών. 

• Όταν χρησιμοποιούνται γάντια αυτά δεν υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών, ενώ 

συνιστάται να τα αλλάζει όταν λερωθούν ή σχιστούν, ή όταν αλλάξει η εργασία. 

• Να έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να πλένει τα χέρια του και ότι μετά το πλύσιμο των 

χεριών ακολουθεί πάντα η απολύμανσή τους με κατάλληλο απολυμαντικό. 

12.5 Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους 

εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος 

που μεταδίδεται δια των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος από 

δερματική μόλυνση, έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος 

άμεσης μόλυνσης του τροφίμου. 

12.6 Τα Κέντρα Υγείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων 

(πρόσκαιρα ή οριστικά) από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και 

τους κανόνες των Κέντρων Υγείας ή σε όποιο άτομο κρίνουν επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, 

είτε γιατί πάσχει από μεταδοτικό νόσημα ή είναι φορέας τέτοιου νοσήματος, είτε γιατί 

επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί ότι δεν φροντίζει για την ατομική του καθαριότητα. 

12.7  Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Κέντρο Υγείας. Η υγεία των 

άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους ή αυτών που επιβλέπουν τους 

χειριστές είναι ευθύνη του αναδόχου. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει με 
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εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ο ανάδοχος προβαίνει σε 

επαρκείς ελέγχους. 

12.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως 

προς την καταβολή των αποδοχών, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και 

ασφάλειας κλπ. Τα Κέντρα Υγείας μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, μπορεί να ζητήσει 

οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού του, στα 

Κέντρα Υγείας από τις αρμόδιες αρχές, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

12.9 Ο «Ανάδοχος» και το προσωπικό αυτού οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 

ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των 

κανόνων αυτών και για την παρακολούθηση του προσωπικού του από Ιατρό εργασίας, έχει 

αποκλειστικά ο «Ανάδοχος». Το προσωπικό του Αναδόχου επίσης πρέπει να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά του. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικός και μόνος 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του. 

12.10 Ο ανάδοχος, οι προστηθέντες αυτού και το λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει 

κατά την εκτέλεση του έργου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το 

Κέντρο Υγείας, οι δε μισθοί και αμοιβές των ως άνω, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους 

συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων 

αυτών. 

12.11 Το πλήθος διαθέσιμου προσωπικού απασχολούμενου στην επιχείρηση και η κατανομή 

του για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου. 

12.12 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική 

γλώσσα (ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από 

πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό των Κέντρων Υγείας. Αλλοδαποί 

μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν και τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και 

εργασίας στην Ελλάδα. 

12.13 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη της, ο ανάδοχος και οι προσκτηθέντες 

αυτού, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τυχόν τους 

έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους των 

Κέντρων Υγείας. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό 

απόρρητο.  
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Άρθρο 13.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 

13.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται, με την ανάληψη υπηρεσιών παροχής σίτισης στα Κέντρα Υγείας 

Αίγινας και Ρόδου, να καταθέσει και να τηρεί τεκμηριωμένο πρόγραμμα καθαρισμού και 

απολύμανσης των αυτόματων πωλητών (εσωτερικά - εξωτερικά) αυτών όλων των επιφανειών 

που περιέχονται σε αυτούς, των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιεί, των μεταφορικών 

οχημάτων των προϊόντων καθώς και τη συχνότητα καθαρισμού των επιφανειών (καθημερινή και 

περιοδική υγιεινή), ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται οι επιφάνειες διαφορετικής 

υγιεινής. 

13.2 Το πρόγραμμα καθαρισμού πρέπει να αναφέρει τα κάτωθι: 

• Περιγραφή των μεθόδων που ακολουθούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση 

• Περιγραφή των εργαλείων και των υλικών καθαρισμού και απολύμανσης που χρησιμοποιούνται, 

τις συγκεντρώσεις των τελευταίων και τις απαιτήσεις τους σε θερμοκρασία. 

• Κατάλογο του εξοπλισμού όπου εφαρμόζεται το κάθε υλικό 

• Κατάλογο των ατόμων που έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα και την απολύμανση 

• Συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης. 

• Οδηγίες χρήσης, τις οδηγίες ασφαλείας και τον απαραίτητο κατάλληλο ρουχισμό. 

• Τα σημεία ελέγχων, τον τρόπο ελέγχου, τα υπεύθυνα άτομα για τον έλεγχο και τα αρχεία ή τα 

έγγραφα που προκύπτουν από τον έλεγχο.  

13.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύμανσης στους χώρους χρήσης, να εφαρμόζει Ορθές Πρακτικές Υγιεινής ΟΠΥ βάσει των 

Οδηγών Υγιεινής του ΕΦΕΤ, αναγνωρισμένων κατευθυντήριων οδηγιών και Απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας. 

13.4 Η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω υλικών καθαρισμού, ελέγχου καθαρισμών (swab test 

ή/και εργαστηριακές αναλύσεις), κατάλληλων εργαλείων αποτελεσματικής πλύσης και 

απολύμανσης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

13.5 Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει οτιδήποτε απαιτηθεί από πλευράς επαγγελματικού 

εξοπλισμού και υλικών, για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των επιφανειών.  

13.6 Τα υλικά καθαριότητας να είναι εγκεκριμένα για χώρους διακίνησης τροφίμων, θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας (έγκριση από τους αρμόδιους φορείς: για τα 

καθαριστικά τον αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο Κράτους και για τα απολυμαντικά τον 

αριθμό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.) για τον σκοπό που προορίζονται, για επιφάνειες που έρχονται 

σε επαφή με τρόφιμα. Οι μέθοδοι καθαρισμού που θα εφαρμόζονται να είναι ενδεδειγμένες και 

αποτελεσματικές και για τους αυτόματους πωλητές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο 

κατασκευαστής.  
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13.7 Τα απορρυπαντικά -  απολυμαντικά θα φυλάσσονται κατάλληλα ξεχωριστά από τα τρόφιμα 

και με τις απαραίτητες σημάνσεις και θα είναι πάντα διαθέσιμα προς έλεγχο. 

13.8 Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τις οδηγίες 

χρήσης των υλικών καθαρισμού που χρησιμοποιούνται, την μέθοδο που εφαρμόζεται και την 

συχνότητα που καθαρίζονται οι διαφορετικές επιφάνειες εργασίας. 

13.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και να διατηρεί με ιδιαίτερη προσοχή πρόγραμμα 

απεντομώσεων και μυοκτονίας για τους αποθηκευτικούς χώρους και στον χώρο εκμίσθωσης 

εγκατάστασης των αυτόματων πωλητών (στον τελευταίο εφόσον απαιτηθεί από το Κέντρο Υγείας) 

και να διατηρεί αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, με εγκεκριμένα χημικά και 

διαδικασία εφαρμογής. Οι επισκέψεις για εφαρμογή και έλεγχο των δολωματικών σταθμών 

πρέπει να τεκμηριώνονται (υπάρχει Νομοθετική απαίτηση να παρακολουθείται βάσει 

προγράμματος οργανωμένα με ορισμένη διαδικασίας εφαρμογής και τεκμηρίωσης). Η 

καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων στους αποθηκευτικούς του χώρους, στον χώρο 

εκμίσθωσης εγκατάστασης των αυτόματων πωλητών και στα οχήματά του είναι αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου και η δαπάνη που προκύπτει, βαραίνει τον ανάδοχο. 

13.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί από το Κέντρα Υγείας, τα 

πιστοποιητικά μυοκτονίας και εντομοκτονίας των εγκαταστάσεων των προμηθευτών του. 

13.11 Θα πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων και για τη 

διασφάλιση της σωστής ανακύκλωσης των τροφίμων 

13.12 Υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, ο 

«Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος στην λήψη μέτρων εξυγίανσης (υγιεινής, καθαριότητος και 

απολύμανσης των χώρων και επιφανειών χρήσης), με βάση οδηγίες και κατευθύνσεις όπως 

αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις κατά την εξέλιξη της πανδημίας του 

SARS-CoV-2. 

Άρθρο 14 .  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

14.1 Τόσο η Υπηρεσία των Κέντρων Υγείας με τα εξουσιοδοτημένα άτομα από τη Διοίκηση όσο 

και κάθε υπερκείμενη αρχή υγειονομικής αρμοδιότητας (όπως είναι τα κλιμάκια Εποπτών 

Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών Δ/νσης Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή, 

κλιμάκια Αστυκτηνιάτρων της Νομαρχίας Αθηνών Δ/νσης Κτηνιατρικής, ο ΕΦΕΤ), δικαιούνται να 

έχουν πρόσβαση και να επισκέπτονται το χώρο παροχής υπηρεσιών και τους αποθηκευτικούς 

χώρους, προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη 

συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. 

14.2 Τα Κέντρα Υγείας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις των χώρων 

αποθήκευσης και των μεταφορικών μέσων του προμηθευτή, πριν και κατά τη διάρκεια της ισχύος 

της σύμβασης, όποτε η υπηρεσία κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 

προβλεπόμενων όρων υγιεινής και των καθοριζομένων όρων της παρούσης. Ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτόν και 

θα παρέχει οποιαδήποτε  πληροφορία ή διευκόλυνση του ζητηθεί από αυτή, σχετικά με τις 

πρώτες ύλες και την προέλευσή τους, τον εξοπλισμό κλπ. 

14.3 Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας δειγματοληψίας των παρεχόμενων προϊόντων 

των αυτόματων πωλητών και εάν προκύψει χρέωση των εργαστηριακών εξετάσεων αυτή θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

14.4 Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων, ή σοβαρής υγειονομικής παράβασης 

που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών (χαρακτηριστεί μη ασφαλές και επικίνδυνο για 

ανθρώπινη κατανάλωση), ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή από διαπίστωση των Κέντρων 

Υγείας, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης όπως 

και θα εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα, οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει ο ν. 

4235 (ΦΕΚ 32/11-2-2014), όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπροσθέτως θα γίνεται ενημέρωση των 

αρμοδίων υγειονομικών υπηρεσιών του δημοσίου. 

14.5 Είδη ελέγχων αρμοδίων επιτροπών του κέντρου Υγείας:  

➢ Μακροσκοπικός – Οργανοληπτικός έλεγχος Οι διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές δίνουν 

το δικαίωμα της απόρριψης και μη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται 

υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατεστραμμένη 

συσκευασία, προϊόν υπό σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές και γεύσεις, απουσία επισημάνσεων, ή 

στοιχείων του προμηθευτή, εκτροπές τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, αλλοίωση 

χαρακτηριστικών κ.τ.ομ. 

➢ Εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιολογικός και χημικός) για να κριθεί η κανονικότητα ή μη των 

προϊόντων και να κριθεί η αξιοπιστία των προμηθευτών του Αναδόχου.  

➢ Ο μισθωτής υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των όρων της μίσθωσης και τη συνεπή 

εφαρμογή των Αγορανομικών και Υγειονομικών Διατάξεων. 

➢ Έλεγχος τήρηση των παρακάτω φακέλων 1) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ, 2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ τους οποίους 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο μισθωτής όπως παρουσιάστηκαν στο Άρθρο 6 της παρούσης. 

➢ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και ελέγχεται στα απαραίτητα Αρχεία που επιτάσσει η Νομοθεσία 

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2) ΝΕΡΟΥ 3) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 4) ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 5) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 6) ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (όπως παρουσιάστηκαν στο 

Άρθρο 4 της παρούσης), πρόσβαση στα οποία δικαιούται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι 

υπάλληλοι όπως αναφέρθηκαν, ώστε να καθίσταται δυνατός ο επίσημος έλεγχος τροφίμων από 

το Νοσοκομείο και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

14.6 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στα Κέντρα Υγείας τις οδηγίες που 

απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, τα έγγραφα των 

ΑΔΑ: ΩΥΔΞ469Η2Ξ-ΖΕΓ





38 
 

διαφόρων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας και τις 

Εκθέσεις Υγειονομικών Ελέγχων Κρατικών Αρχών. 

Άρθρο 15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

15.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προσκτηθέντων ή υπαλλήλων 

του, σχετιζόμενη με τη Σύμβαση που θα υπογράψει με τη  Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και 

Αιγαίου ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με: 

▪ σωματικές βλάβες, περιλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης (συμπεριλαμβανομένων 

βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες) και/ή 

▪ οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Κέντρων Υγείας και των 

σχετικών αντιπροσώπων, προσκτηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 

✓ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση, με δική του αποκλειστικά δαπάνη, οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας 

από κακή λειτουργία των αυτόματων πωλητών. 

15.2. Ασφάλιση (Αστική Ευθύνη) θα ισχύει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της 

διακήρυξης. Σε περίπτωση και της πρόκλησης ατυχήματος κατά τη χρήση των αυτομάτων 

μηχανημάτων πώλησης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ευθύνη και υποχρεούται να 

καταβάλει κάθε νόμιμη αποζημίωση στον παθόντα χρήστη. 

15.3. Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες, στην περίπτωση που δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 

απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην σχετική διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των 

παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που 

θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου, επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία με απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 

15.3.1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή, οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης 

όπως: 

• Καθυστερήσεις στη παράδοση των προϊόντων στα Κέντρα Υγείας 

• Ελλείψεις σε προϊόντα 

• Παράδοση προϊόντων με μη προβλεπόμενα είδη συσκευασιών  

• Μεταφορά με οχήματα που δεν τηρούν τις συνθήκες υγιεινής 

• Άρνηση δειγματοληψίας 

• Άρνηση αντικατάστασης των προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής οργανοληπτικής ή μικροσκοπικής εξέτασης 

• Προμήθεια κακής ποιότητας ή ακατάλληλου προϊόντος με την υφιστάμενη νομοθεσία  
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• Αυθαίρετη και λανθασμένη αναπροσαρμογή τιμών ή μη έκδοση τιμολογίου ή μη αναγραφή σε 

αυτό της πραγματικής ποσότητας που παραδίδεται, μη ορθή συμπεριφορά απέναντι στο Κέντρο 

Υγείας 

• Μη ύπαρξη προβλεπόμενης καθαριότητας υγιεινής στην εταιρεία 

• Επαναλαμβανόμενες συστάσεις για το ίδιο παράπτωμα 

• Μη τήρησης των απαραίτητων Αρχείων Τεκμηρίωσης του Ελέγχου των συνθηκών που 

επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων (βλ. άρθρο 4) και Λοιπές παρόμοιες παραβάσεις - μη 

συμμορφώσεις με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του έργου 

➢ επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται  στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης (…).  

15.3.2 Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014 

(ΦΕΚ 32/τ.Α΄/2014). Γενικά απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση 

μη ασφαλών και μη κανονικών τροφίμων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, νοθευμένων 

τροφίμων και επιβλαβών για την υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα,  

οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει ο ν. 4235 (ΦΕΚ 32/11-2-2014), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον α.ν. 

2520/1940 (ΦΕΚ 273 τ.Α΄) και το άρθρο 43 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ2 28/τ.Α΄/2-11- 2011) όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

  

 

 

 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 

Χρήστος Ροϊλός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο 

«Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης Αυτόματων Πωλητών (CPV42933300-8)» 

 

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλ, email: 

ΤΗΣ : 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  

Ταχ. Δ/νση : Θηβών 196-198  Αγ. Ι. Ρέντης  Τ.Κ. 182-33   

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Που αφορά στο Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης 

Αυτόματων Πωλητών με Τιμή Εκκίνησης μηνιαίως  100 € κατ΄ ελάχιστο ανά μηχάνημα, 

πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% με ελάχιστο αριθμό 3 μηχανημάτων, Αριθμ. Διακήρυξης 

………………………. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή, σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού 

Διαγωνισμού με τίτλο « Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης Αυτόματων Πωλητών»  με Τιμή 

Εκκίνησης  100 € κατ΄ ελάχιστο ανά μηχάνημα, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% με 

ελάχιστο αριθμό 3 μηχανημάτων », προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ / 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  ΤΙΜΗ    ΤΕΛΟΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Συμπεριλαμβανομένου 

τέλους χαρτοσήμου 3,6%) 

 

   
 

Η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα 

……………………….. (…..) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής 

προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  

ΑΔΑ: ΩΥΔΞ469Η2Ξ-ΖΕΓ





41 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΗΣ : 2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΘΗΒΩΝ 196-198 , ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ. 182-33 

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

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ ) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Της: την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να της γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της επιχείρησης 

………………………., με Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση 

………………………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της ………………………………………                           για την 

προμήθεια ………………………………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. διακήρυξή της. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο της από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή της και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή της, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους της αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας της με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά της θα της υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών της επιστολών που έχουν δοθεί  στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά της. 
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