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Προς απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας και 
παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμ. 1 /2020 Διακήρυξης του αντίστοιχου δημόσιου 
πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  του  Κυλικείου  του  Νοσοκομείου  σας 
ενημερώνουμε σχετικά:

1. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ( δικαιολογητικά συμμετοχής (Ι) )
Οσον αφορά στην άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου κυλικείου του Νοσοκομείου 
που είναι προς εκμίσθωση, είναι εξατομικευμένη, αφορά στη συγκεκριμένη επιχείρηση 
και  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  στο  Νοσοκομείο  μόνο από  τον  πλειοδότη  μέσα  σε 
προθεσμία  ενός  μήνα  από την  υπογραφή του  συμφωνητικού.  Σχετικά  με  αυτή  την 
υποχρέωση  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  –συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  θα  πρέπει  να 
υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, η οποία  και θα πρέπει να περιέχεται 
στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής
Η  κατοχή  προηγούμενης  σχετικής  άδειας,  αποτελεί  αποδεικτικό  επαγγελματικής 
εμπειρίας και μπορεί να συνδυάζεται με το σχετικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου 
που  ζητείται  στο  άρθρο  10  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΣΤ) δικαιολογητικό   



2.  ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 Δεν είναι αποδεκτές προσφορές στο Διαγωνισμό φυσικών ή νομικών προσώπων τα 
οποία έχουν οφειλές στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ (Διακήρυξη 1 / 2020- δικαιολογητικά 
συμμετοχής Β –vi), ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ή όχι. 

3. ISO 22000  : 2018  
Σε  ενδεχόμενο  προσωρινής  αδυναμίας  του  συμμετέχοντος  στο  Διαγωνισμό  να 
καταθέσει με την προσφορά του το  ISO 22000: 2018 γίνεται δεκτή η προσκόμιση του 
υπάρχοντος  ISO 22000:  2005  εφ’  όσον  συνοδεύεται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι θα προσκομισθεί 
και  το νεότερο  ISO 22000:2018  πριν την υπογραφή του συμφωνητικού και  σε  κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία (29-06-2021) Ε.Σ.Υ.Δ

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3.5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 Με  προϋπόθεση ότι το ζητούμενο από τον όρο 3.5 της Διακήρυξης δεν εκδίδεται από 
τραπεζικά  ιδρύματα  γίνεται  επίσης  δεκτή  η  προσκόμιση  βεβαίωσης  πιστοληπτικής 
ικανότητας από τραπεζικά ιδρύματα

5. ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Γινονται δεκτές οικονομικές προσφορές με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού  

6.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
      Μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορές, και ενώσεις 
προσώπων.  Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να κατατεθούν τα ζητούμενα από τη 
Διακήρυξη  δικαιολογητικά συμμετοχής για καθένα από τα μέλη που απαρτίζουν την 
ένωση.  Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διατηρεί  το 
δικαίωμα   να  ζητήσει  επιπλέον  διευκρινίσεις,   σε  οποιοδήποτε  στάδιο  του 
Διαγωνισμού,  επί των περιεχομένων των προσφορών που δίνονται προφορικά ή σε 
έντυπη μορφή.
Τέλος η μεταβολή της νομικής μορφής συμμετέχοντος σε διαγωνισμό πριν ή μετά την 
υπογραφή σύμβασης κρίνεται αποδεκτή ή μη από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου



7. ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
   Με βάση τους ειδικούς όρους και προδιαγραφές (11.3- σελ. 18) της διακήρυξης 1 / 
2020 του Διαγωνισμού «Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση και η 
οποιαδήποτε  παραχώρηση  της  χρήσης  σε  τρίτους  ως  και  η  αλλαγή  χρήσης  του 
μισθίου» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπεργολαβία
Επίσης η αποδοχή της παραπάνω απαγόρευσης αποτελεί μέρος του περιεχομένου της 
ζητούμενης  υπεύθυνης  δήλωσης  εκ  μέρους  του  υποψηφίου  μισθωτή  και 
συμμετέχοντος  στο  Διαγωνισμό  (σχετ.  άρθρο  10  γενικών  όρων  Διακήρυξης  –
Δικαιολογητικά συμμετοχής – (Β) iv – σελ .7)

8. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 Α) Οσον αφορά στην πώληση ζεστού ή κρύου έτοιμου φαγητού αυτή επιτρέπεται για 
είδη που ενδεικτικά αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) 91354 / 2017 (Φ.Ε.Κ 
2983/Β/2017 . 
Β) Οσον αφορά στη δυνατότητα πώλησης ειδών καθαριότητας , πανών, γαντιών μ.χ 
κ.λ.π που αναφέρετε,  σας διευκρινίζουμε ότι  σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
(Υ.Α)  1γ/Γ.Π/538 (Φ.Ε.Κ  62/Β/2008)  «Στα κυλικεία  των νοσηλευτικών  ιδρυμάτων,  Ν.Π 
Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  Δικαίου  επιτρέπεται  η  πώληση  και  άλλων  χρήσιμων  στους 
ασθενείς  ειδών*,  όπως  κολώνιες,  χαρτομάντηλα  ,  χαρτί  καθαριότητας,  σαπούνια 
χεριών  κ.τ.όμ.,  καθώς  και  πυτζάμες  ,  παντόφλες,  κ.λ.π  εφόσον  θα  καταλαμβάνουν 
ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο και εφόσον δεν λειτουργεί εντός του νοσοκομείου 
άλλο κατάστημα που να πωλεί τα εν λόγω είδη».    

* υπογράμμιση δική μας

Τέλος  και  όσον  αφορά  και  στα  δύο  παραπάνω  ερωτήματα  κατάλογος  των  προς 
πώληση  ειδών  θα  συμπεριλαμβάνεται  στην  ονομαστική  άδεια  λειτουργίας  του 
Κυλικείου που πρόκειται να εκδώσει ο πλειοδότης- μισθωτής του Κυλικείου 


