
                                                  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ 

«ΑΓΙΟ   ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» 

 

ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ-ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟ 

Α΄ ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  ΑΠΟ  04-11-2021 ΔΩ  11-11-2021 

ΟΙ ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξμ διαγχμιρμϊ θα έυξσμ ϊρξι πληοξϋμ ςιπ μϊμιμεπ 
ποξωπξθέρειπ και θα έυξσμ ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςή (5/εςή) εμπειοία  ρε 
καςαρςήμαςα ερςίαρηπ ή εκμεςάλλεσρηπ κσλικείξσ ή ςαυσταγείξσ ή κατέ-
ρμακ ή μπαο-ερςιαςξοίξσ κ.α.   
Η ρσμδοξμή ςηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ θα απξδεικμϋεςαι : 

1. Με ςημ σπξβξλή άδειαπ λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ με δοαρςηοιϊςηςεπ 
κσλικείξ-ςαυσταγείξ-κατέ-ρμακ-μπαο-ερςιαςϊοιξ ή άδειαπ μαζικήπ ερςίαρηπ 
ποϊυειοξσ γεϋμαςξπ είςε ρχοεσςικά ρςημ ίδια άδεια είςε διαζεσκςικά  με 
πεοιρρϊςεοεπ άδειεπ πξσ μα καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ παοαπάμχ δοαρςηοιϊςηςεπ 
και με ημεοξμημία έκδξρηπ ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) έςη ποιμ ςη διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ. 

2. Βεβαίχρη ςξσ Δπαγγελμαςικξϋ ή ςξσ Δμπξοικξϋ Δπιμεληςηοίξσ πεοί 
εγγοατήπ ςξσ σπξφητίξσ ρε ασςϊ απϊ 5/ΔΤΙΑΣ.  
Τξ αμςικείμεμξ ςηπ διακήοσνηπ είμαι η εκμίρθχρη ςξσ κσλικείξσ ςξσ Γεμικξϋ 
Νξρξκξμείξσ Σάμξσ «Άγιξπ Παμςελεήμχμ» εμβαδξϋ 151 ςμ, ςξ ξπξίξ 
βοίρκεςαι ρςξ ποξαϋλειξ υόοξ ςξσ Νξρξκξμείξσ. Ο μιρθχςήπ σπξυοεξϋςαι 
μα υοηριμξπξιεί ςξσπ υόοξσπ και ςξμ ενξπλιρμϊ απξκλειρςικά για ςη υοήρη 
πξσ ποξξοίζξμςαι, δηλαδή χπ Κσλικείξ. Η διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ ξοίζεςαι 
ρε πέμςε (5) έςη. Μεςανϋ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ απαιςείςαι μα 
καςαςεθεί και πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα 
πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ 
(παοξυή ποξρηκξσρόμ σπηοεριόμ) καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και ατεςέοξσ ϊςι είμαι εγγεγοαμμέμξι ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) 
έςη ποιμ ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Eπίρηπ, η εςαιοεία ποέπει 
μα καςαθέρει ςξ ποξτίλ ςηπ εςαιοείαπ και ποξςειμϊμεμη ξογάμχρη – 
λειςξσογία ςξσ κσλικείξσ.  Οι όοεπ λειςξσογίαπ ςξσ κσλικείξσ θα είμαι 
ςξσλάυιρςξμ απϊ ςιπ 6:00 μέυοι ςιπ 10:00μμ, ϊλεπ ςιπ ημέοεπ ςξσ έςξσπ 
καθόπ και ςχμ Κσοιακόμ και ςχμ εξοςόμ (365 ημέοεπ).Δταομϊζεςαι η 
Αγξοαμξμική Διάςανη 7/2009 (ΦΔΚ Β΄1388) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 
και ϊπχπ ασςή θα ιρυϋρει καςά ςη διάοκεια ςηπ εκμίρθχρηπ. Ο μιρθχςήπ 
σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί ςξσπ υόοξσπ και ςξμ ενξπλιρμϊ απξκλειρςικά 
για ςη υοήρη πξσ ποξξοίζξμςαι, δηλαδή χπ Κσλικείξ. Τα ποξπ πόληρη είδη 
είμαι ασςά πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςιπ Αγξοαμξμικέπ Διαςάνειπ για ςα εμ λϊγχ 
καςαρςήμαςξπ και ρϋμτχμα με ςημ έγκοιρη ςξσ Δ.Σ ςξσ μξρξκξμείξσ. Τα 
ποξψϊμςα μα διαςίθεμςαι ρε ςιμέπ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ.   



 

Τσυϊμ παοαςηοήρειπ μα ρςαλξϋμ: 

1. Ταυσδοξμικόπ ρςη διεϋθσμρη : Σσμς/υξσ Κεταλξπξϋλξσ 17, ςκ 83100, 
Σάμξπ ή 

2. Ηλεκςοξμική Διεϋθσμρη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 
(με θέμα: Παοαςηοήρειπ για ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ) 
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