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ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

 
Το παρόλ Τεύτος εθδίδεηαη κε ζθοπό λα απαληήζεη ζε γραπηά ερφηήκαηα 
σπουεθίφλ θαη περηιακβάλεη απαληήζεης ζηα ερφηήκαηα ποσ σποβιήζεθαλ. 
Οη απαληήζεης επί ηφλ ερφηεκάηφλ ηοσ παρόληος Τεύτοσς αποηειούλ 
αλαπόζπαζηο κέρος ηφλ ηεστώλ ηοσ δηαγφληζκού θαη ηφλ όρφλ ποσ εκπερηέτοληαη 
ζε ασηά. Σε περίπηφζε αζσκθφλίας, ηα ορηδόκελα ζηο παρόλ ηεύτος σπερηζτύοσλ 
θαζόζολ έτοσλ ζηοητεηοζεηεζεί κεηαγελέζηερα. 
 
 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 
 

1. 
 
Ερώτηση 1 
 
Σε περίπηφζε ποσ, κε ζθοπό λα δηαζθαιίζοσκε ηελ κίζζφζε ελός θαηαζηήκαηος, 
θαηαζέζοσκε προζθορά γηα δύο θαηαζηήκαηα (γηα ηελ ίδηα εκπορηθή τρήζε) εληός 
ηοσ ίδηοσ ζηαζκού ηοσ Μεηρό, ηα οποία δελ είλαη όκορα θαη εποκέλφς δελ είλαη 
δσλαηή ε ζσλελφκέλε τρήζε ηοσς, ζα ήζεια λα ρφηήζφ αλ, εθόζολ θαιύπηοσκε ηης 
προϋποζέζεης γηα λα θαηαθσρφζούλ θαη ηα δύο θαηαζηήκαηα ζηελ εηαηρεία κας: 
α) ησγτάλεη εθαρκογής ε παράγραθος 3 ηοσ άρζροσ 7 ηες Πρόζθιεζες, ε οποία 

ορίδεη όηη  «Δελ ζα γίλεη αποδεθηή Προζθορά ζηελ οποία ε προηεηλόκελε 
εκπορηθή τρήζε θαιύπηεηαη από ηελ εκπορηθή τρήζε άιιοσ θαηαζηήκαηος 
ζηολ ίδηο ζηαζκό» θαη εποκέλφς, ζε ασηή ηελ περίπηφζε ασηοκάηφς ζα 
θαηαθσρφζεί ζε εκάς έλα εθ ηφλ δύο θαηαζηεκάηφλ, τφρίς λα σπάρτεη 
θίλδσλος θαηαθύρφζες θαη ηφλ δύο θαηαζηεκάηφλ γηα ηα οποία σποβάιιοσκε 
προζθορά; 

Ή β) ζε περίπηφζε θαηαθύρφζες θαη ηφλ δύο θαηαζηεκάηφλ θαη δεδοκέλοσ όηη 
ελδηαθερόκαζηε γηα ηε κίζζφζε κόλο ελός θαηαζηήκαηος, έτοσκε ηε 
δσλαηόηεηα λα προβούκε ζηελ κίζζφζε ελός θαηαζηήκαηος θαη λα 
σπαλατφρήζοσκε από ηε κίζζφζε ηοσ δεύηεροσ θαηαζηήκαηος; 

 
Απάντηση 1 
 
Οη σπουήθηοη, εθ’όζολ ελδηαθέροληαη γηα έλα θαηάζηεκα, κπορούλ λα εθδειώζοσλ 
ελδηαθέρολ γηα περηζζόηερα ηοσ ελός θαηαζηήκαηα ζηολ ίδηο θάθειιο, κε ζεηρά 
προηεραηόηεηας ποσ ζα θαζορίζοσλ οη ίδηοη θαη κε προηεηλόκελο κίζζφκα γηα θάζε 
θαηάζηεκα τφρηζηά. 
 
 

2. 
 
Ερώτηση 2 
 
Σε περίπηφζε θαηάζεζες οηθολοκηθής προζθοράς γηα περηζζόηερα ηοσ ελός 
θαηαζηήκαηα, ε οηθολοκηθή προζθορά (Δήιφζε θαη Προζθορά Μίζζφζες) 
θαηαηίζεηαη ζε έλα αληίησπο ή ζε ηόζα αληίησπα, όζα θαη ηα θαηαζηήκαηα γηα ηα 
οποία σποβάιιοσκε προζθορά; 
 



 

 

«ΕΚΜΙΘΩΗ 9 ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
«ΤΓΓΡΟΤ-ΦΙΞ» KAI «ΑΓΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟ» ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 2 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ» 
  

RFP-371/19 

 

3 

 

Απάντηση 2 
Σε περίπηφζε θαηάζεζες οηθολοκηθής προζθοράς γηα περηζζόηερα ηοσ ελός 
θαηαζηήκαηα, ε οηθολοκηθή προζθορά (Δήιφζε θαη Προζθορά Μίζζφζες) 
θαηαηίζεηαη ζε έλα αληίησπο γηα όια ηα θαηαζηήκαηα γηα ηα οποία σποβάιιεηαη 
προζθορά αιιά κε ζαθή ορηζκό ηοσ προζθερόκελοσ κηζζώκαηος γηα θάζε 
θαηάζηεκα. 
 
 

3. 
 
Ερώτηση 3 
 
Απαηηείηαη βεβαίφζε ηοσ γλεζίοσ σπογραθής ζε οποηοδήποηε από ηα 
προζθοκηδόκελα έγγραθα; 
 
Απάντηση 3 
 
Δελ απαηηείηαη βεβαίφζε ηοσ γλεζίοσ σπογραθής ζε οποηοδήποηε από ηα 
προζθοκηδόκελα έγγραθα. 
 
_____________ 
 


