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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 21/2015

Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής προκηρύσσει Πρόχειρο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές για την  <<ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ >>  , με κριτήριο κατακύρωσης τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά μηχανημα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την  06.07.2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ , ώρα 11.00π.μ.  στο Γραφείο Προμηθειών του

Νοσοκομείου (κτήριο Ν4, ισόγειο), ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί.

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά μηχάνημα
Ημερομηνία Διενέργειας 06.07.2015

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-

Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους

<< ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

CPV:15894500-6>>  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)

5. την υπ’  αριθμ.6588/21.07.2011 ΚΥΑ Υφυπουργού Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και  Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1650/Β/25-7-2011) περί έγκρισης ΠΠΥΥ 2011

6. Το υπ’αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ

2012

7. Το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών

για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012

8. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

9. την υπ’ αριθμ. 17/07.05.2015 Θέμα 9ο  απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης ΝΕΩΝ Τεχνικών προδιαγραφών και

Επανάληψης  του  πρόχειρου  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  διαγωνισμού  για  την   <<ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ανά μηχάνημα καθώς και ορισμό ελαχίστης τιμής εκκίνησης της πλειοδοσίας .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
    
Πρόχειρο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών για

την  << ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ >>, με κριτήριο



κατακύρωσης  τη  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ανά  μηχάνημα  ,  και  ορίζεται  ως  τιμή  εκκίνησης  1)  για  τα

μηχανήματα αυτομάτων πωλητών καφέ τα 150,00 ευρώ ανά μηχάνημα  2) για τα μηχανήματα αναψυκτικών

και νερών τα 150,00 ευρώ ανά μηχάνημα 3) για τα μηχανήματα αυτομάτων πωλητών σνακ τα 200,00 ευρώ

ανά μηχάνημα και  4)  για  τα  μηχανήματα  αυτόματων  πωλητών  σνακ-  αναψυκτικών  τα  200,00  ευρώ ανά

μηχάνημα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει  την  06.07.2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ , ώρα 11.00π.μ.  στο Γραφείο Προμηθειών του

Νοσοκομείου (κτήριο Ν4, ισόγειο), ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την

ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται  στο  Γραφείο

Προμηθειών  αφού  προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Προσφορές  που

κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να

αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

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

αναθέτουσας αρχής: http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό

Τύπο.

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

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και  οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,  στην

ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

5. Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος 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  της  Διακήρυξης.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  όλα  τα

ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με

πληροφοριακά  έντυπα κ.λπ.  (πιστοποιήσεις  ISO,  HACCP) και  να  δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική

Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Υποχρεωτική επί ποινή απόρριψης η κατάθεση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την

οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος

που  αξιολογήθηκε  κατά  την  Τεχνική  Προσφορά  και  δεν  αναφέρεται  στην  Οικονομική  Προσφορά  ή

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει

με σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή,  ή  που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της  τιμής,  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γίνει  σε  ένα  στάδιο  (Αποσφράγιση  Τεχνικών  και  Οικονομικών

προσφορών ).

http://www.sismanoglio.gr/


9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας

πλέον ΦΠΑ.

12. Οι  προσφορές  θα  ισχύουν  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερών  και  θα

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997,  μετά την έγκριση του

σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα

τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην

οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για  την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές

συναλλαγές»,  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον

συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
β)  4% προκαταβολή φόρου 
γ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
δ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου πλειοδοτικου διαγωνισμου

με  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  αυτού,  θα  εναρμονίζονται  υποχρεωτικά  με  τις  τιμές  του

Παρατηρητηρίου Τιμών εφ όσον τα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.

15. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013

έγγραφο της  1ης ΥΠΕ Αττικής,  περί  ορισμού φορέων διενέργειας  διαγωνισμών για  την υλοποίηση του

Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από

νοσοκομείο  που  υπάγεται  στην  υγειονομική  περιφέρεια  ή  όποιος  άλλος  διαγωνισμός  από  κεντρική

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»

16. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά της εταιρείας με

το Νοσοκομείο μας καθώς και με άλλους φορείς του Δημοσίου σε παλαιότερες συνεργασίες.

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡ.ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. Δ.Δ.Υ.

ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΕΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ : Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών είναι μηχανήματα , τα οποία , αφού τεθούν σε λειτουργία 
με κέρμα, διαθέτουν αυτόματα ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως είναι τα ζαχαρώδη προϊόντα οι ξηροί 
καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήματα, τοστ κ.τ.λ. (Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΦΕΚ-528/Β/83)

  
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν 
α) Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο προτίθεται
να εγκαταστήσει ο συμμετέχων, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο ο συμμετέχων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση (τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς
καθαρισμού των αυτόματων πωλητών κ.λ.π.), ώστε να μπορεί να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα 
είναι κατάλληλα για χρήση υπό τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου, καθώς και εάν μπορούν να 
καλύψουν αδιαλείπτως και με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες του κοινού καθ' όλο το 24ωρο.

β) Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής και επιχειρηματικής ταυτότητας του συμμετέχοντος, στα 
οποία θα αναφέρονται οι μέχρι σήμερα επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχετικά με την εκμετάλλευση 
αυτόματων πωλητών τροφίμων και ποτών και γενικά οτιδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για  
τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

γ) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του 
συμμετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, 
καθώς και άδεια λειτουργίας αποθήκης τροφίμων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ' αριθ. 
ΑιΒ/8577/1983 (ΦΕΚ Β΄ 526/1983).

δ) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος 
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με βάση ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO, EN, 
ΕΛΟΤ ή άλλο).

ε) Βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα από αρμόδιες αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι τα μηχανήματα 
που προτίθεται να εγκαταστήσει ο συμμετέχων, έχουν ελεγχθεί και κριθεί τεχνικώς και υγειονομικώς κατάλληλα
με βάση την ισχύουσα εθνική ή/ και κοινοτική νομοθεσία . (ξεχωριστός φάκελος για κάθε αυτόματο πωλητή )

στ) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα ψυγεία των 
αυτόματων πωλητών είναι ελεύθερα καδμίου (cd)

ζ) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που παρασκευάζονται και διατίθενται μέσω των 
αυτόματων πωλητών προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες σύμφωνα με ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή 
εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ ή άλλο), που εφαρμόζουν σύστημα HACCP

η) Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με ηλεκτρονικό κερματοδέκτη 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 €.

Τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν θα είναι νέας τεχνολογίας  θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας, από πιστοποιητικό καταλληλότητας CE σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αναφέρονται στην υγιεινή των τροφίμων και από πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 της εταιρείας 
κατασκευής τους.
Όλα τα προϊόντα που θα διατίθενται πρέπει να παρασκευάζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις περί υγιεινής των τροφίμων.

Το μηχάνημα ζεστών – κρύων ροφημάτων, θα διαθέτουν χάρτινα η πλαστικά ασηπτικά ποτηράκια τα οποία θα 
για χρήση τροφίμων , θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένες εταιρείες , θα φέρουν  το ειδικό 
σήμα χρήσης τροφίμων και θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες που θα προστατεύονται από 
φυσικούς (σκόνη) η χημικούς κινδύνους (απορρυπαντικά)   .

                       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους που θα του επιτραπεί η εγκατάσταση 
των αυτόματων πωλητών αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και τις σχετικής σύμβασης που θα καταρτιστεί μετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται 
απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίησης των χώρων όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι 
αυτόματοι πωλητές.



 Οι χώροι εγκατάστασης και εκμίσθωσης    ο τύπος και ο αριθμός  των αυτόματων πωλητών  
παρουσιάζονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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, κυπέλων μιας χρήσεως κλπ.
γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστημένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή 
ανακοινώσεων χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης.
3. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα πιο κάτω είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη 
αρμόδια αρχή ενδεικτικές τιμές, αναπροσαρμοζόμενες περαιτέρω με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, οι τιμές 
διάθεσης των ειδών αυτών δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές όπως αυτές θα αναπροσαρμόζονται
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, η 
αναπροσαρμογή της τιμής τους επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το υπουργείο 
ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, ροφήματα,
τρόφιμα κλπ) θα διατηρούνται εντός των μηχανών και θα διατίθενται για το κοινό καλά συντηρημένα και σε 
άριστη ποιότητα. Έχει επίσης υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, τους αυτόματους 
πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς, 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.
5. 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. Οι περιέκτες, τα 
στόμια εξόδου των ποτών και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή μ’  αυτά, πρέπει να 
καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον τρόπο και με τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις.
 6. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης πλησίον των αυτόματων 
πωλητών, ώστε να απορρίπτονται σε δοχεία προοριζόμενα για το σκοπό αυτό, οι συσκευασίες των 
αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα μιας χρήσης, μεταλλικά κουτιά κλπ) 
7. 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.
     Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος των προϊόντων που διαθέτει η 
εταιρεία .Θα προτιμηθούν επώνυμα προϊόντα , ευρέως γνωστά στην Ελληνική αγορά
   
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη 
συντήρηση, τον καθορισμό και τον ανεφοδιασμό των αυτόματων πωλητών προς τις διατάξεις της υπ’  αριθμ. 
487/21-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1219/4-10-2000), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. ΑΙΒ/8577/1983 
Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ Β΄526/24-9-1983), όπως ισχύει, καθώς και ως προς κάθε άλλη συναφή 
υγειονομική, αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
αυτών απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να 
διευκολύνει, σε οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούμενους ελέγχους.Ο καθαρισμός  και η μέθοδος 
απολύμανσης των αυτομάτων πωλητών θα είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που θέτει ο κατασκευαστής  αλλά οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και 
αναψυκτικών
9. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και ασφαλείας των χώρων και 
εγκαταστάσεων αυτού, με βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Οφείλει ειδικότερα να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι 
αρμόδια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού.
10. 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 
του Νοσοκομείου, οφειλόμενη στην κατανάλωση επικινδύνων, επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω 
των αυτόματων πωλητών.
11. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει  την καθημερινή αδιάλειπτη (24ώρη) λειτουργία των αυτόματων 
πωλητών, καθ’  όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Ο ανεφοδιασμός των μηχανημάτων γίνεται κατά τη 
διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Τυχών βλάβες των μηχανημάτων 
θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση του.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της 
σύμβασης, έναντι του οποίου θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
Κατά την λειτουργία των αυτομάτων πωλητών  ο ανάδοχος να προσκομίσει ΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει :

1. Πρόγραμμα καθαριότητας με αντίστοιχη  εκπαίδευση του προσωπικού.
2. Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (checklist) και τις ημερομηνίες καθαρισμού
3. Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ)



4. Επικύρωση  της  αποτελεσματικότητας  του  προγράμματος  καθαρισμού  όπου  απαιτείται  (π.χ.
swab test ,λουμινόμετρο κ.α.

5. Αρχείο θερμοκρασιών λειτουργίας των αυτομάτων πωλητών (όπου απαιτείται )
6. Σύστημα  ιχνηλασιμότητας   _  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  εντοπίσει  την

προσέλευση , τον αριθμ. παρτίδας   την ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης όλων
των τροφίμων που προσφέρονται  σε κάθε αυτόματο πωλητή.  

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από 
οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά: από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, 
κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, έστω και να αυτός δεν 
κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και για ζημιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς 
και για την αστική ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής.
Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στους αναφερόμενους χώρους, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό 
αντικείμενο απαραίτητο για τη λειτουργία τους, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος κατά 
τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, οφείλει να τα αποσυνδέσει με προσοχή από τις 
παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη από τους χώρους του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  έχει το δικαίωμα, μετά από προηγουμένη έγγραφη 
ειδοποίηση του αναδόχου τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του 
αναδόχου να αποσυνδέσει τα μηχανήματα και να τα μεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που 
προκαλείται από την αιτία αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του 
αποκλειστικά  μέριμνα την απαιτούμενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων 
πωλητών. Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών. 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.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση, με δική του αποκλειστικά δαπάνη, οποιασδήποτε βλάβης
ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από κακή λειτουργία 
των αυτόματων πωλητών.
3. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι χώροι όπου θα εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές, της οποίας πάντως αυτός οφείλει να λάβει 
επισταμένη γνώση πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, εκ του λόγου 
τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή μείωση της αποζημίωσης ή τη λύση της σύμβασης.
4. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν υποχρεούται σε καμιά ανακαίνιση, 
βελτίωση, προσθήκη ή επισκευή  στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εφόσον οι εργασίες 
αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τη λειτουργία των μηχανημάτων.
5. Από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφεξής, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μείωση του καταβαλλόμενου υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  μηνιαίου 
μισθώματος. Η μεταφορά κλινικών, εργαστηρίων ή μονάδων ή μείωση των κλινών ή του αριθμού του 
προσωπικού ή άλλες παρόμοιες μεταβολές δεν επηρεάζουν το ύψος του μηνιαίου μισθώματος.
6. 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. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους μέσω των αρμοδίων οργάνων 
του για να εξακριβώνει την κατάσταση των μηχανημάτων, την τήρηση των κανόνων καλής λειτουργίας τους, 
την ποιότητα και την καθαριότητα των διατιθεμένων ειδών, τις συνθήκες συντήρησης και παρασκευής τους και 
γενικά την συμμόρφωση του αναδόχου προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα συναφθεί. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του ελέγχου θα αποστέλλονται προς εξέταση σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

8.  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει  το δικαίωμα να ειδοποιεί  την εταιρεία  για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί
στους αυτόματους πωλητές  και η εταιρεία θα οφείλει να επισκευάσει τα μηχανήματα εντός 24ώρου

      9.     Όλα τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών πρέπει να έχουν αναρτημένη ανακοίνωση επιστροφής 
χρημάτων και τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία σε περίπτωση παρακράτησης χρημάτων. 

10.     Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της 
διακήρυξης και τις συμβατικές υποχρεώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
και έπειτα από προηγούμενη ακρόαση του αναδόχου, μπορεί να επιβάλλεται (καταπίπτει) εις βάρος του 
τελευταίου χρηματική ποινή (ποινική ρήτρα) μέχρι του ποσού των δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων για κάθε 
παράβαση των όρων της διακήρυξης ή της σύμβασης. Η επιβολή της ποινής δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημιάς
στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ , ούτε η επιβολή της αποστερεί απ’ αυτό την δυνατότητα να κάνει παράλληλη χρήση κάθε 
άλλου νόμιμου δικαιώματος του (κατάπτωση μέρους ή του συνόλου της κατατεθείσας εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, καταγγελία της σύμβασης κλπ)



Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη στην καταβολή του  τιμήματος στο ταμείο του Νοσοκομείου το πρώτο πενθήμερο
του μήνα  του μηνιαίου τιμήματος  Η καθυστέρηση  της καταβολής μηνιαίου μισθώματος πέρα των τριών (3) 
ημερών από τη λήξη της προ-θεσμίας καταβολής του, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Αυτόματοι πωλητές ροφημάτων
Οι αυτόματοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφημάτων θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V 
AC, να είναι εμφανίσιμοι και χωρίς διαφημίσεις, ένδειξη  CE και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω 
ροφήματα:
• Στιγμιαίο καφέ ζεστό με και χωρίς γάλα
• Στιγμιαίο καφέ κρύο με και χωρίς γάλα
• Στιγμιαίο καφέ decaffeinated ζεστό και κρύο, με και χωρίς γάλα
• Σοκολάτα ζεστή-κρύα
• Espresso ζεστό-κρύο
• Cappuccino ζεστό-κρύο
• Καφές φίλτρου με και χωρίς γάλα
• Τσάι ζεστό και κρύο
ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα.
Η δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται με κανονικές μερίδες από υλικό το οποίο θα είναι διαπιστευμένο και 
επώνυμο για κάθε ρόφημα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσματος για κάθε αυτόματο πωλητή 
ροφημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συνεργασία μίσθωσης.

2. Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και νερών
Οι αυτόματοι πωλητές νερού - αναψυκτικών  θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, να 
είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις, ένδειξη  CE και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330 ml,σε συσκευασία PET των 500ml
• Τύπου cola
• Τύπου cola light
• Πορτοκαλάδα
• Λεμονάδα
• Σόδα-tonic
• Γκαζόζα
• Τσάι κρύο
Χυμοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250 ml

Νερά: Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλη pet των 500ml
 ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα αναψυκτικά χωρίς αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κάθε αναψυκτικό ή 
άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών 
κυπέλλων από τον ανάδοχο.

3. Αυτόματοι πωλητές snack
Οι αυτόματοι πωλητές snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, ένδειξη  CE να είναι 
εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

Αλμυρά σνάκς σε διάφορες γεύσεις
 Κράκερ
 Τσιπς-Γαριδάκια
 Κριτσίνια
 Παξιμάδια
 Γλυκά σνάκς
 Bars Δημητριακών

Αρτοσκευάσματα
 Σάντουιτς
 Κρουασάν (σοκολάτα, μαρμέλαδα) μικρό, μεγάλο
 Τσουρεκάκι ατομικό-κέικ

Σοκολατοειδή
 Σοκολάτες διάφορες
 Γκοφρέτες διάφορες
 Πουράκια
 Μπισκότα διάφορα

4. Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και νερών- snack
Οι αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών – νερών  και snack   θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 
V AC, να είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις, ένδειξη  CE και να παρέχουν  τα είδη που 
αναφέρονται στους αντίστοιχους μεμονωμένους πωλητές.



ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ :

Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από Άτομα με
ειδικές ανάγκες
1.Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα
2.Διπλά  κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα
3.Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας
4.Φωτισμό
5.Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστημα.
6.Να επιστρέφονται ρέστα
7.Με κερματοδέκτη ή κάρτα προπληρωμένου τέλους
8. Οι αυτόματοι πωλητές υγρών (ροφήματα) θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματο διακόπτη λειτουργίας για την 
περίπτωση όπου ο κάδος υπερχείλισης  είναι πλήρης.
9. Να φέρουν ένδειξη θερμοκρασία του εσωτερικού θαλάμου διατήρησης.



                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

                           ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Α)   ΚΤΙΡΙΟ Ν3  ΙΣΟΓΕΙΟ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Ενωτικός διάδρομος  Ν3 -  Ν4  
    1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχανήματα δύο (2)
    2. Αυτόματος πωλητής  αναψυκτικών και νερών   μηχάνημα ένα       (1)
    3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack)  μηχάνημα ένα                  (1)
Β) ΚΤΙΡΙΟ Ν3  1  Ος   ΟΡΟΦΟΣ  Ενωτικός διάδρομος  Ν3 -  Ν4  
    1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχανήματα δύο (2)
    2. Αυτόματος πωλητής  αναψυκτικών και νερών   μηχάνημα ένα       (1)
    3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack)  μηχάνημα ένα                  (1)
Γ) ΚΤΙΡΙΟ Ν3  2  ος   ΟΡΟΦΟΣ Χειρουργεία 
   1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχάνήμα ένα    (1)
   2. Αυτόματος πωλητής  αναψυκτικών και νερών   μηχάνημα ένα       (1)
   3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack)  μηχάνημα ένα                  (1)
Δ) ΚΤΙΡΙΟ Ν3    3  Ος   ΟΡΟΦΟΣ………….
    1. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών – τροφίμων (snack)  μηχάνημα               
        ένα                                                                                           (1)   
Ε) ΥΠΟΓΕΙΟ (-1)  Ν4  Αιμοδυναμικό   
    1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα  (1)
    2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών – τροφίμων (snack)  μηχάνημα               
        Ένα                                                                                         ( 1)   
ΣΤ) ΚΤΙΡΙΟ ………. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
   1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα   (1)
   2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών – τροφίμων (snack)  μηχάνημα               
        Ένα                                                                                          (1)   

Ζ)   ΚΤΙΡΙΟ ……….. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ
   1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα      (1)
   2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών – τροφίμων (snack)  μηχάνημα               
        Ένα                                                                                              (1)   

                                   ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
Α) ΙΣΟΓΕΙΟ  Γραφείο Κίνησης- Επείγοντα  
    1. Αυτόματος πωλητής  ζεστών – κρύων ροφημάτων μηχάνήμα ένα     (1)
    2. Αυτόματος πωλητής  αναψυκτικών - τροφίμων   μηχάνημα ένα      (1)
    
Β)  1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΣΑΛΟΝΙ 
     Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών – τροφίμων (snack)  μηχάνημα               
        Ένα                                                                                            (1)

   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ                                           9 ΤΕΜ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ                                        3 ΤΕΜ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ SNACK                                                    3 TEM        
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ -SNACK    6 TEM

      ΣΥΝΟΛΟ                                                                         21   TEM
        


	Το μηχάνημα ζεστών – κρύων ροφημάτων, θα διαθέτουν χάρτινα η πλαστικά ασηπτικά ποτηράκια τα οποία θα για χρήση τροφίμων , θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένες εταιρείες , θα φέρουν το ειδικό σήμα χρήσης τροφίμων και θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες που θα προστατεύονται από φυσικούς (σκόνη) η χημικούς κινδύνους (απορρυπαντικά) .
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