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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  ΑΜΟ 18-01-2022 

2Η  ΤΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                                ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.817 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ                                              

«ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»                                                       

 ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ    

  Σ.Κ. 83100, ΑΜΟ        
 Σηλ.: 2273-0-83150 
 Mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr  
 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 03/2022 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΛΕΙΟΔΟΣΗ ΕΚΜΙΘΩΗ  ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ» CPV:55410000-7 

 

Σο Γενικό Νοςοκομεύο ϊμου «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»   

 Λαμβϊνοντασ υπόψη: 

Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτέσ τροποποιημένεσ ή ςυμπληρωμένεσ, ιςχύουν ςήμερα:  

1. Σο Π.Δ. 715/1979 περύ «τρόπου ενϋργειασ υπό των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου 

(ΝΠΔΔ) προμηθειών, μιςθώςεων και εκμιςθώςεων εν γϋνει, αγορών ό εκποιόςεων ακινότων, 

εκποιόςεων κινητών πραγμϊτων ωσ και εκτελϋςεωσ εργαςιών» (ΥΕΚ Α΄ 212), 

2. Σο. Π.Δ.34/1995 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων νόμων περύ εμπορικών μιςθώςεων» & οι 

τροποποιόςεισ του 

3. Σο ϊρθρο 28, περ. ι’ του Ν.2519/1997 «Ανϊπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ του Εθνικού 

υςτόματοσ Τγεύασ, οργϊνωςη των υγειονομικών υπηρεςιών, ρυθμύςεισ για το 2 φϊρμακο και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α’ 165) 

4. Σου Ν. 3329/2005 (Υ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ και λοιπϋσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει ςόμερα. 

5. Σο Ωρθρο 1, παρ Σ, υποπ. Σ3 του Ν. 4254/2014 «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ  

ελληνικόσ οικονομύασ ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του ν. 4046/2012 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α΄ 

85). 
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6. Σο Ωρθρο 1, παρ Σ, υποπ. Σ2 του Ν. 4093/2012 «Ϊγκριςη Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου 

Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ 2013−2016 − Επεύγοντα Μϋτρα Εφαρμογόσ του ν. 4046/2012 και 

του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ 2013−2016» (ΥΕΚ Α’ 222) 

7. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13.7.2010) ‘’Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 

ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργϊνων 

ςτο Διαδύκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια ‘’ και ϊλλεσ διατϊξεισ ‘’ 

8. Σο Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129/Α/03.08.2010) ‘’Αναβϊθμιςη του Εθνικού υςτόματοσ Τγεύασ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ’’ 

9. Σο Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 201/Α/15.9.2011) ‘’ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων – Αντικατϊςταςη του 

ϋκτου κεφαλαύου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ)-Πτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ 

και ϊλλεσ διατϊξεισ . 

10. Σο Ν. 4025/2011 (ΥΕΚ 228/Α/2.11.2011) ‘’Αναςυγκρότηςη Υορϋων Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ, Κϋντρα Αποκατϊςταςησ, Αναδιϊρθρωςη Ε..Τ. και ϊλλεσ διατϊξεισ ‘’ 

 

Β. Τισ αποφάςεισ: 

1. Σην υπ΄αριθμ. 27η/23-12-2021 Απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου με ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46907Ξ-3ΟΟ για 

την ϋγκριςη   προκόρυξησ πλειοδοτικού διαγωνιςμού για την εκμύςθωςη ακινότων του ΓΝ 

ϊμου. 

2.Σην  υπ΄αριθμ. 24η/24-11-2021, θϋμα 22ο, Απόφαςη Δ. του Νοςοκομεύου για την ϋγκριςη  των 

τεχνικών προδιαγραφών που αφορϊ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για την εκμύςθωςη του 

ακινότου-κυλικεύου του Γ.Ν ϊμου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την εκμύςθωςη του 

κυλικεύου του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ» προσ εξυπηρϋτηςη 

των νοςηλευόμενων, των επιςκεπτών και του προςωπικού του Νοςοκομεύου και με κριτόριο 

κατακύρωςησ το υψηλότερο προςφερόμενο μηνιαύο μύςθωμα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και 

προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται ςτην παρούςα διακόρυξη. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ» ςτο 

τμόμα Γραμματεύασ- Πρωτόκολλο όπου θα παραλαμβϊνονται με αριθμό Πρωτοκόλλου, μϋχρι την 

08-02-2022, ημϋρα  Σρύτη  και ώρα 11:00πμ. 

Ο Διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Γενικό Νοςοκομεύο ϊμου «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ» την 08-

02-2022, ημϋρα Σρύτη και ώρα  12:00 μ.μ. ενώπιον  τησ  3μελούσ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 
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Αξιολόγηςησ του Διαγωνιςμού που θα ςυγκροτηθεύ  ειδικϊ για το ςκοπό αυτό ςύμφωνα με  

απόφαςη που θα λϊβει  ο  Διοικητόσ  του Νοςοκομεύου. 

Κατϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών από την Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ, 

μπορούν να παρύςτανται οι ςυμμετϋχοντεσ ό οι νόμιμοι εκπρόςωπού τουσ, εφόςον το επιτρϋψουν 

οι κυβερνητικϋσ αποφϊςεισ με βϊςη τα επιδημιολογικϊ δεδομϋνα λόγω των μϋτρων για την 

πρόληψη και εξϊπλωςη του κορωνοώού COVID-19.  

Για πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ» Γραφεύο 

Προμηθειών όλεσ τισ εργϊςιμεσ μϋρεσ και κατϊ τισ ώρεσ 08:00 με 13:30 και ςτο τηλϋφωνο 2273-

0-83150. 

ΟΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό θα ϋχουν όςοι πληρούν τισ νόμιμεσ προώποθϋςεισ 

και θα ϋχουν τουλϊχιςτον πενταετό (5/ετό) εμπειρύα  ςε καταςτόματα εςτύαςησ ό 

εκμετϊλλευςησ κυλικεύου ό ταχυφαγεύου ό καφϋ-ςνακ ό μπαρ-εςτιατορύου κ.α.   

Η ςυνδρομό τησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ θα αποδεικνύεται : 

1. Με την υποβολό ϊδειασ λειτουργύασ καταςτόματοσ με δραςτηριότητεσ κυλικεύο- ταχυφαγεύο- 

καφϋ-ςνακ-μπαρ -εςτιατόριο ό ϊδειασ μαζικόσ εςτύαςησ πρόχειρου γεύματοσ εύτε ςωρευτικϊ 

ςτην ύδια ϊδεια εύτε διαζευκτικϊ  με περιςςότερεσ ϊδειεσ που να καλύπτουν όλεσ τισ παραπϊνω 

δραςτηριότητεσ και με ημερομηνύα ϋκδοςησ τουλϊχιςτον πϋντε (5) ϋτη πριν τη διενϋργεια του 

διαγωνιςμού. 

2. Βεβαύωςη του Επαγγελματικού ό του Εμπορικού Επιμελητηρύου περύ εγγραφόσ του 

υποψηφύου ςε αυτό από 5/ΕΣΙΑ.  

Σο αντικεύμενο τησ διακόρυξησ εύναι η εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γενικού Νοςοκομεύου ϊμου 

«Ωγιοσ Παντελεόμων» εμβαδού 151 τμ, το οπούο βρύςκεται ςτο προαύλιο χώρο του Νοςοκομεύου. 

Ο μιςθωτόσ υποχρεούται να χρηςιμοποιεύ τουσ χώρουσ και τον εξοπλιςμό αποκλειςτικϊ για τη 

χρόςη που προορύζονται, δηλαδό ωσ Κυλικεύο. Η διϊρκεια τησ μύςθωςησ ορύζεται ςε πϋντε (5) 

ϋτη. Μεταξύ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ απαιτεύται να κατατεθεύ και πιςτοποιητικό του 

οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και το 

ειδικό επϊγγελμϊ τουσ (παροχό προςηκουςών υπηρεςιών) κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του 

διαγωνιςμού και αφετϋρου ότι εύναι εγγεγραμμϋνοι τουλϊχιςτον πϋντε (5) ϋτη πριν την ημϋρα 

διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Eπύςησ, η εταιρεύα πρϋπει να καταθϋςει το προφύλ τησ εταιρεύασ 

και προτεινόμενη οργϊνωςη – λειτουργύα του κυλικεύου.  Οι ώρεσ λειτουργύασ του κυλικεύου θα 

εύναι τουλϊχιςτον από τισ 6:00 μϋχρι τισ 10:00μμ, όλεσ τισ ημϋρεσ του ϋτουσ καθώσ και των 

Κυριακών και των εορτών (365 ημϋρεσ).Εφαρμόζεται η Αγορανομικό Διϊταξη 7/2009 (ΥΕΚ 

Β΄1388) όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει και όπωσ αυτό θα ιςχύςει κατϊ τη διϊρκεια τησ 
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εκμύςθωςησ. Ο μιςθωτόσ υποχρεούται να χρηςιμοποιεύ τουσ χώρουσ και τον εξοπλιςμό 

αποκλειςτικϊ για τη χρόςη που προορύζονται, δηλαδό ωσ Κυλικεύο. Σα προσ πώληςη εύδη εύναι 

αυτϊ που καθορύζονται από τισ Αγορανομικϋσ Διατϊξεισ για τα εν λόγω καταςτόματοσ και 

ςύμφωνα με την ϋγκριςη του Δ. του νοςοκομεύου. Σα προώόντα να διατύθενται ςε τιμϋσ 

ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.   

  

                                                                    Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                                       ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 (α) Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ ό ςυνεταιριςμού 

(β) Ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, εφόςον πληρούν τουσ όρουσ. 

(γ) Κοινοπραξύεσ προμηθευτών 

Οι ενώςεισ προμηθευτών οφεύλουν να ϋχουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να 

υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ. Οι κοινοπραξύεσ αναγνωρύζεται από το Ν.4072/2012 ότι ϋχουν 

νομικό μορφό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΙΘΩΗ 

Αντικεύμενο τησ διακόρυξησ εύναι η εκμύςθωςη του κυλικεύου του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ» , εμβαδού 151 τ.μ. το οπούο βρύςκεται ςτο  προαύλιο χώρο του 

Νοςοκομεύου. Κριτόριο κατακύρωςησ εύναι το υψηλότερο προςφερόμενο μηνιαύο μύςθωμα. 

Ελϊχιςτο προςφερόμενο μηνιαύο μύςθωμα 2.200,00 €. 

Επιςημαύνεται ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη ο νϋοσ πλειοδότησ εφόςον δεν εύναι ο 

νυν υποχρεούται να καταςκευϊςει εξ΄αρχόσ κτύριο ςυγκεκριμϋνων προδιαγραφών προσ 

την χρόςη που προορύζεται όπωσ και το υπϊρχον . 

Οι όροι, οι υποχρεώςεισ και οι απαιτόςεισ ςχετικϊ με την εκμύςθωςη ορύζονται ςτην παρούςα 

διακόρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 

1. Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε πϋντε (5) ϋτη αρχικό διϊρκεια με ςταθερό μύςθωμα . 

Η ακριβόσ ημερομηνύα ϋναρξησ και λόξησ αυτόσ θα καθορύζονται με μιςθωτόριο ςυμφωνητικό. 
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2. Η υποχρϋωςη του Αναδόχου για την καταβολό του μηνιαύου μιςθώματοσ αρχύζει από την 

ημερομηνύα ϋναρξησ τησ ςύμβαςησ η οπούα καθορύζεται ςτο μιςθωτόριο ςυμφωνητικό. 

3. Μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο μιςθωτόσ οφεύλει να παραδώςει το μύςθιο. 

4. Μετϊ το πϋρασ τησ ςύμβαςησ και κατϊ την με οποιοδόποτε τρόπο αποχώρηςη του μιςθωτό 

από το μύςθιο, τα εν λόγω κυλικεύα παραμϋνουν προσ όφελοσ του εκμιςθωτό χωρύσ την 

καταβολό οποιαςδόποτε αποζημιώςεωσ. 

5. ιωπηρό παρϊταςη τησ ςύμβαςησ αποκλεύεται ρητϊ. Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ μόνο 

με ϋγγραφη ςυμφωνύα των μερών, αποκλειόμενου κϊθε ϊλλου αποδεικτικού μϋςου. 

6. Σο Νοςοκομεύο ϋχει δικαύωμα τησ μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ, όταν καταςτεύ αναγκαύα η 

ιδιόχρηςη του μιςθύου. Η μύςθωςη λύεται χωρύσ ευθύνη του Νοςοκομεύου για αποζημύωςη, κλπ. 

7. Η παρούςα μύςθωςη διϋπεται από το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 

38-49 του Π.Δ. 715/79 «περύ τρόπου ενϋργειασ Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μιςθώςεων και 

εκμιςθώςεων κλπ» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει καθώσ και από το ΠΔ. 34/1995 όπωσ ιςχύει 

ςόμερα. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΟΡΕ 

1. Οι προςφορϋσ κατατύθενται ςτην Ελληνικό γλώςςα, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, που θα 

φϋρει την ϋνδειξη «ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ  «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ », τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ και τα ςτοιχεύα του διαγωνιζομϋνου και πρϋπει 

να περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, όλα όςα καθορύζονται ςτην παρούςα διακόρυξη. 

Ο γενικόσ αυτόσ κύριοσ φϊκελοσ, περιϋχει επύ μϋρουσ, ανεξϊρτητουσ, ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ 

που αναγρϊφονται εξωτερικϊ οι ςχετικϋσ ενδεύξεισ (Υϊκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, 

Υϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ) ωσ εξόσ: 

Α. «Υϊκελο Δικαιολογητικών υμμετοχόσ», ο οπούοσ περιϋχει όλα τα ϋγγραφα τα οπούα 

προςδιορύζονται ςτο ϊρθρο 5 «δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ» και ϊρθρο 6 «κριτόρια 

αξιολόγηςησ», του παρόντοσ, καθώσ και οτιδόποτε κρύνεται ότι θα βοηθόςει την επιτροπό για τη 

ςωςτό επιλογό. 

Β. «Υϊκελο Οικονομικόσ Προςφορϊσ», ο οπούοσ θα πρϋπει να περιϋχει, την οικονομικό 

προςφορϊ, με το ύψοσ του μιςθώματοσ υπογεγραμμϋνη και ςφραγιςμϋνη. Σο ποςόν θα 

αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ ςε Ευρώ και ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ θα ιςχύει η 

ολόγραφη προςφορϊ.  

2. τον φϊκελο κϊθε προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: 
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 Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 Σα «ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ»: επωνυμύα και διεύθυνςη, αριθμόσ τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου του διαγωνιζόμενου». 

 Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ το διαγωνιςμό. Ο αριθμόσ τησ 

Διακόρυξησ και η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

3. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται δακτυλογραφημϋνεσ ςε δύο αντύγραφα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο. 

Αν υπϊρχει οποιαδόποτε διόρθωςη, πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και να φϋρει μονογραφό 

του υπογρϊφοντα. ε περύπτωςη που οι διορθώςεισ καθιςτούν αςαφό την προςφορϊ, αυτό θα 

απορρύπτεται. 

4. Σο ποςό εκκύνηςησ (ελϊχιςτο μύςθωμα) ορύζεται ςτο ποςό των 2.200,00 €  με διϊρκεια 

μύςθωςησ 5 ϋτη, με ςταθερό μύςθωμα. 

5. Προςφορϋσ με μηνιαύο μύςθωμα μικρότερο των 2.200,00 € θα απορριφθούν. 

6. Οι Προςφορϋσ μπορούν να υποβϊλλονται και μϋχρι την προηγούμενη ημϋρα τησ διενϋργειασ 

του πλειοδοτικού διαγωνιςμού και  ώρα ϋωσ  ΄’14.00΄μμ΄ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 

41, παρ. 2 του Π.Δ. 715/79. 

7. Γενικϊ, οι Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋχονται ςτο Νοςοκομεύο εκπρόθεςμα θα 

απορρύπτονται και θα επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςθούν. 

8. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

9. Διευκρινύςεισ επύ των προςφορών γύνονται δεκτϋσ μόνο κι εφόςον ϋχουν ζητηθεύ από την 

αρμόδια Επιτροπό διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. 

10. Καμύα τροποπούηςη ό απόκρουςη όρου τησ διακόρυξησ ό τησ προςφορϊσ δεν γύνεται δεκτό 

και κρύνεται ωσ απαρϊδεκτη. 

11. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει δημόςια με τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτο 

ϊρθρο 42 περύ ενςφραγύςτων προςφορών του Π.Δ. 715/79. 

12. Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ επύ (150) εκατόν πενόντα ημϋρεσ 

από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϋσ που ορύζουν μικρότερο χρόνο 

ιςχύοσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

13. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ θα ςταλεύ προσ δημοςύευςη ςε μύα εβδομαδιαύα   τοπικό 

εφημερύδα (δεν ϋχει καταργηθεύ αυτό η υποχρϋωςη από 01-01-2021 καθώσ και θα αναρτηθεύ 

ςτην «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ενώ η παρούςα θα εύναι αναρτημϋνη ςτην διαδικτυακό πύλη του 

Νοςοκομεύου. www.nosokomeiosamou.gov.gr  
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14. Σα ϋξοδα δημοςύευςησ τησ Προκόρυξησ ςτον τύπο βαρύνουν τον μιςθωτό (Ν. 3801/2009, 

ϊρθρο 46). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Όςοι λϊβουν μϋροσ ςτον διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ και τα 

παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

1) Εγγυητικό επιςτολό υμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό (ϊρθρο 41, παρ. 3 Π.Δ. 715/79), 

αναγνωριςμϋνη από την Σρϊπεζα Ελλϊδοσ ό Γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και 

Δανεύων ό από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ πρόςωπα, που ϋχουν κατϊ το νόμο το 

δικαύωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα, ποςού ύςου προσ το κατώτερο 

προτεινόμενο ελϊχιςτο μηνιαύο μύςθωμα (ϊρθρο 41 παρ.3 του Π.Δ 715/79) δηλαδό του ποςού 

των 2.200,0 €. Η εγγύηςη πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για ϋνα μόνα μετϊ τη λόξη του χρόνου 

ιςχύοσ τησ προςφορϊσ που ζητεύται από την παρούςα, ότοι εκατόν ογδόντα (180) ημϋρεσ και να 

αναφϋρει τα εξόσ: 

Ίδρυμα, ημερομηνύα και αριθμό ϋκδοςησ, παραλόπτη το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ », ποςό αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, πλόρη ςτοιχεύα προςώπου υπϋρ του 

οπούου γύνεται η ϋκδοςη, πλόρη ςτοιχεύα του διαγωνιςμού και αριθμό διακόρυξησ, ϋκδοςη βϊςει 

του Π.Δ. 715/79 (ΥΕΚ 212 τ.Α’,10-9-79), χρόνο ιςχύοσ και τουσ λοιπούσ νόμιμουσ και 

απαιτούμενουσ από το ύδρυμα ϋκδοςησ όρουσ. Ο Ανϊδοχοσ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

εκμιςθώςεωσ θα αντικαταςτόςει την Εγγυητικό επιςτολό υμμετοχόσ με την Εγγυητικό 

Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ θα εύναι το διπλϊςιο του επιτευχθϋντοσ μηνιαύου 

μιςθώματοσ και η οπούα θα παραμεύνει μϋχρι τη λόξη τησ μύςθωςησ ωσ εγγύηςη για την ακριβό 

εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ. τουσ λοιπούσ διαγωνιζόμενουσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

επιςτρϋφεται εντόσ πϋντε ημερών από την κατακύρωςη του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού. 

Προςφορϋσ χωρύσ εγγύηςη απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ και δεν λαμβϊνονται υπόψη. 

2) Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου από το οπούο 

να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϊ με την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 

τουσ δραςτηριότητασ. 

3) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ αρχόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, από το οπούο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό 

ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη και επύςησ δεν τελούν υπό διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ ό ϋκδοςησ 

απόφαςησ αναγκαςτικόσ εκκαθϊριςησ ό αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό πτωχευτικού ςυμβιβαςμού 

ό υπό ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. 
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4) Πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό, από τα οπούα προκύπτει 

ότι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του 

διαγωνιςμού. 

5) Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό 

τουσ ςε αυτό και το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ (παροχό προςηκουςών υπηρεςιών) κατϊ την 

ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και αφετϋρου ότι εύναι εγγεγραμμϋνοι τουλϊχιςτον 

πϋντε ( 5 ) ϋτη πριν την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.  

6) Τπεύθυνη Δόλωςη του ϊρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, χωρύσ θεώρηςη του γνηςύου τησ 

υπογραφόσ, ςτην οπούα θα δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικού περιοριςμού λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 

  Ότι ο υποψόφιοσ μιςθωτόσ δεν ϋχει διαπρϊξει κανϋνα ςοβαρό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα. 

  Ότι δεν ϋχει κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ από ςύμβαςη προμηθειών ό υπηρεςιών ό εκμιςθώςεων 

του Δημοςύου και δεν ϋχει αποκλειςθεύ από διαγωνιςμούσ του Δημοςύου ό ΝΠΔΔ κλπ. ό ότι δεν 

ϋχει αςκηθεύ εναντύον τουσ ό εναντύον των μετόχων τουσ από το Δημόςιο ό ϊλλα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

ΟΣΑ , κλπ δικαςτικϋσ ό εξώδικεσ διαδικαςύεσ, καθώσ και ϋνδικα μϋςα για παρϊβαςη ςυμβατικών 

όρων για εκμεταλλεύςεισ οποιαδόποτε μορφόσ που εύχαν αναλϊβει κατόπιν διαγωνιςμού ό τουσ 

εύχαν ανατεθεύ. 

 Ότι δεν ϋχουν κϊνει ψευδεύσ ό ανακριβεύσ δηλώςεισ κατϊ την παροχό πληροφοριών που 

ζητούνται από τη διακόρυξη 

 Ότι γνωρύζουν τουσ όρουσ που διϋπουν τον διαγωνιςμό που διενεργεύται, καθώσ επύςησ 

και τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 715/79 περύ τρόπου ενϋργειασ υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, 

μιςθώςεων και εκμιςθώςεων εν γϋνει (βϊςει του οπούου προκηρύςςεται ο παραπϊνω 

διαγωνιςμόσ) 

  Ότι ϋλαβαν γνώςη και αποδϋχονται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ διακόρυξησ. 

 Ότι επιςκϋφθηκαν και γνωρύζουν τουσ υπό εκμύςθωςη χώρουσ και την κατϊςταςη τουσ. 

 Ότι ο μιςθωτόσ εύναι ο μόνοσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη των υγειονομικών και ϊλλων 

διατϊξεων λειτουργύασ των εν λόγω χώρων ϋναντι κϊθε Αρχόσ και των καταναλωτών. 

 Η υποβαλλόμενη προςφορϊ καλύπτει το ςύνολο τησ προκηρυςςόμενησ μύςθωςησ. 

 Παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του, ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του 

Νοςοκομεύου για αναβολό, ακύρωςη-ματαύωςη του διαγωνιςμού. 
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 Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ Διακόρυξησ, των 

οπούων ο προςφϋρων ϋλαβε πλόρη και ανεπιφύλακτη γνώςη. 

  Ο προςφϋρων δεν ϋχει καμύα οικονομικό οφειλό απϋναντι ςτο Δημόςιο ό ςε ΝΠΔΔ. 

  Σην ακριβό διεύθυνςη τησ κατοικύασ τουσ ό τησ ϋδρασ τησ επιχεύρηςόσ τουσ. 

 Εξουςιοδότηςη  ςτην περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικό πρόςωπο και δεν 

παρύςταται αυτοπροςώπωσ ενώπιον τησ επιτροπόσ. 

7) Ο κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ςυμμετϋχει με μια μόνο προςφορϊ ςτο ςύνολο του παρόντοσ 

διαγωνιςμού  

Προςφορϋσ που δεν πληρούν τισ παραπϊνω προώποθϋςεισ και δεν περιϋχουν τα παραπϊνω 

δικαιολογητικϊ αποκλεύονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Προκειμϋνου να αιτιολογηθεύ η κατακυρωτικό πρόταςη και η τελικό κατακυρωτικό απόφαςη 

λαμβϊνονται υπόψη τα παρακϊτω κριτόρια (ϊρθρο 40, παρ. (ιδ) και ϊρθρο 43 παρ. 1 & 2 του Π.Δ. 

715/79): 

1. Η βϋλτιςτη τιμό προςφορϊσ. 

2. Η εμπειρύα του προςφϋροντα ςτη λειτουργύα κυλικεύου ςε φορεύσ του δημοςύου τομϋα. 

3. Η βεβαύωςη πιςτοληπτικόσ ικανότητασ του ςυμμετϋχοντοσ η οπούα θα πρϋπει να καλύπτει ςε 

ετόςια βϊςη την τιμό πλειοδοςύασ του ςυμμετϋχοντοσ. 

 ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ο διαγωνιςμόσ διενεργεύται ςε δυο φϊςεισ δια ςφραγιςμϋνων Προςφορών. την πρώτη φϊςη 

αξιολογούνται τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτη δεύτερη φϊςη γύνεται η αξιολόγηςη των 

οικονομικών προςφορών. 

2. Η αποςφρϊγιςη των Προςφορών γύνεται δημόςια, ενώπιον τησ Επιτροπόσ παραλαβόσ και 

αποςφρϊγιςησ των προςφορών και θα πραγματοποιηθεύ ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη από την 

Επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού, παρουςύα των υποψηφύων που 

υπϋβαλαν προςφορϊ ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, την ημϋρα και ώρα που ορύζεται 

από τη διακόρυξη, εφόςον το επιθυμούν. 

Όλοι οι παρευριςκόμενοι λαμβϊνουν γνώςη των ςτοιχεύων των προςφορών που κατατϋθηκαν. 

Συχόν απουςύα υποψηφύου ό εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του, δεν κωλύει το ϊνοιγμα τησ 

αντύςτοιχησ Προςφορϊσ. 
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3. Η Επιτροπό, προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των Προςφορών που 

κατατϋθηκαν, την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από την Προκόρυξη. 

Η αποςφρϊγιςη γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

Οι προςφορϋσ αναγρϊφονται ςτο πρακτικό διενϋργειασ από την αρμόδια Επιτροπό. Εν ςυνεχεύα 

ανούγονται οι φϊκελοι των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και η Επιτροπό κρύνει την τόρηςη των 

όρων και προώποθϋςεων τησ Διακόρυξησ από κϊθε ςυμμετϋχοντα. Ακολουθεύ το ϊνοιγμα των 

οικονομικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων που κρύθηκαν από την Επιτροπό ότι πληρούν 

τουσ όρουσ τησ Προκόρυξησ. 

τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό ςυντϊςςει το πρακτικό κατακύρωςησ του διαγωνιςμού, ςε αυτόν που 

προςϋφερε το μεγαλύτερο μύςθωμα μεταξύ των αποδεκτών κατϊ τα ανωτϋρω προςφορών, και 

ςτη ςυνϋχεια ειςηγεύται ςτο Διοικητικό υμβούλιο την κατακύρωςη τησ μύςθωςησ ςτον 

πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΑΕΙ 

Κατϊ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμού, τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςε αυτόν και τησ νομιμότητασ 

τησ διενϋργειϊσ του, κατϊ τησ κατακυρωτικόσ απόφαςησ επιτρϋπεται ϋνςταςη. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται εγγρϊφωσ ςτο αρμόδιο για τη διενϋργεια του διαγωνιςμού όργανο του 

Νοςοκομεύου ωσ εξόσ: 

Α) Κατϊ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμού, μϋςα ςτο μιςό του χρονικού διαςτόματοσ από τη 

δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών. Η ϋνςταςη εξετϊζεται από την αρμόδια Επιτροπό του διαγωνιςμού και η ςχετικό 

απόφαςη τησ εκδύδεται το αργότερο πϋντε ημϋρεσ πριν τη διενϋργεια του διαγωνιςμού. Οι 

ενιςτϊμενοι λαμβϊνουν γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ με δικό τουσ φροντύδα. 

Β) Κατϊ τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςε αυτόν ό τησ νομιμότητασ τησ διενϋργειασ ωσ προσ την 

διαδικαςύα παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των δικαιολογητικών και αξιολόγηςησ των 

οικονομικών προςφορών, κατϊ τη διϊρκεια διεξαγωγόσ του ύδιου διαγωνιςμού και μϋχρι την 

επόμενη εργϊςιμη ημϋρα. Η ϋνςταςη αυτό δεν επιφϋρει αναβολό ό διακοπό του διαγωνιςμού, 

αλλϊ εξετϊζεται κατϊ την αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, από την αρμόδια 

Επιτροπό και εκδύδεται η ςχετικό απόφαςη μετϊ από γνωμοδότηςη αυτού. 

Η ϋνςταςη κατϊ τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςτο διαγωνιςμό, κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ ςε αυτόν 

κατϊ του οπούου ςτρϋφεται, με ευθύνη του προςφεύγοντα. 

Γ) Για τισ αναφερόμενεσ ωσ ϊνω ενςτϊςεισ, εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 42 του Π.Δ 

715/79. 
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Ενςτϊςεισ κατϊ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ ςυμμετοχόσ του διαγωνιζόμενου ςε 

αυτόν ό τησ νομιμότητασ διενϋργειϊσ του, υποβϊλλονται ενώπιον τησ Επιτροπόσ, η οπούα 

αποφαύνεται οριςτικϊ προσ αυτϋσ. Οι εν λόγω ενςτϊςεισ, υποβϊλλονται μόνο από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμό εγγρϊφωσ κατϊ τη διϊρκεια διεξαγωγόσ του ό εντόσ εύκοςι 

τεςςϊρων (24) ωρών από τη λόξη τησ διενϋργειϊσ του, ςύμφωνα με το ϊρθρο 42 του Π.Δ. 

715/1979 

Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ λόγουσ, δεν γύνονται δεκτϋσ. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Μιςθωτόσ θα αναδειχθεύ εκεύνοσ που θα προςφϋρει το μεγαλύτερο μηνιαύο μύςθωμα. 

2. το μιςθωτό, ςτον οπούο γύνεται η κατακύρωςη, αποςτϋλλεται ανακούνωςη. Με την 

ανακούνωςη θεωρεύται ωσ ςυναφθεύςα η ςύμβαςη ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ 

διακόρυξησ. 

3. Η απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου, περύ κατακυρώςεωσ του αποτελϋςματοσ του 

διαγωνιςμού, ανακοινώνεται ςτον πλειοδότη εγγρϊφωσ. Με την κοινοπούηςη αυτό προςκαλεύται 

να υπογρϊψει εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών τη ςχετικό ςύμβαςη αφού καταθϋςει την εγγυητικό 

επιςτολό, ποςό που αντιςτοιχεύ ςε δύο μιςθώματα 

4. Εϊν ο μιςθωτόσ, ςτον οπούο κατακυρώθηκε η μύςθωςη και ϋγινε η ςχετικό ανακούνωςη, δεν 

προςϋλθει να υπογρϊψει τη ςύμβαςη, εντόσ του προαναφερόμενου χρονικού διαςτόματοσ, 

κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Διούκηςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 44 του 

Π.Δ. 715/79. 

5. Σο ϋγγραφο τησ ςύμβαςησ που ακολουθεύ την ανακούνωςη ϋχει αποδεικτικό μόνο χαρακτόρα. 

6. Σο Δ.. του Νοςοκομεύου μπορεύ με αιτιολογημϋνη απόφαςό του να μην αποδεχθεύ το 

αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού, αν αυτό κριθεύ αςύμφορο ό να αποφαςύςει με ειδικϊ 

αιτιολογημϋνη απόφαςό του για την κατακύρωςη ςε ϊλλον και όχι ςτον τελευταύο πλειοδότη ό 

και να ακυρώςει τον διαγωνιςμό που διενεργόθηκε. 

8. Εϊν περϊςει ϊπρακτοσ η παραπϊνω προθεςμύα των δεκαπϋντε (15) ημερών, το Δ.. τον 

κηρύςςει ϋκπτωτο και καλεύ τον επόμενο πλειοδότη. υγχρόνωσ εκπύπτει η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

του πλειοδότη ςτον διαγωνιςμό υπϋρ του Νοςοκομεύου, το οπούο διατηρεύ κϊθε επιφύλαξη για 

οποιαδόποτε ζημύα που προϋρχεται από την παραπϊνω υπαναχώρηςη του πλειοδότη μιςθωτό. 

9. Η απόφαςη με την οπούα κηρύςςεται ϋκπτωτοσ ο ανϊδοχοσ, κοινοποιεύται ς΄ αυτόν με 

απόδειξη παραλαβόσ. τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 44 του 

Π.Δ. 715/79 τμόμα ΙΙΙ Μιςθώςεωσ- εκμιςθώςεισ ακινότων. 
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10. ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμόσ αποβεύ ϊγονοσ, το Δ.. του Νοςοκομεύου δύναται να τον 

επαναλϊβει ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ΠΔ 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΜΙΘΩΗ – ΜΙΘΙΟ - ΤΜΒΑΗ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΘΩΣΗ –ΕΓΓΤΟΔΟΙΑ - 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Σο μύςθιο αποτελεύται από τον χώρο, ςύμφωνα με το ϋγγραφο τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του 

Νοςοκομεύου ςχετικϊ με προμελϋτη του χώρου για Κυλικεύο. 

2. Εφαρμόζεται η Αγορανομικό Διϊταξη 7/2009 (ΥΕΚ Β΄1388) όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

και όπωσ αυτό θα ιςχύςει κατϊ τη διϊρκεια τησ εκμύςθωςησ 

3. Κατώτατο μηνιαύο μύςθωμα που αποτελεύ την τιμό εκκύνηςησ ορύζεται το ποςόν 2.200,00 € 

(δύο χιλιϊδεσ διακόςια ευρώ) μηνιαύωσ,  πλϋον τϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3,6%. 

4. Σο ύψοσ του μηνιαύου μιςθώματοσ θα παραμεύνει ςταθερό για τα πϋντε χρόνια τησ ςύμβαςησ 

5. Πϋραν του κατακυρωθϋντοσ μιςθώματοσ, ο εκμιςθωτόσ επιβαρύνεται με το χαρτόςημο τησ 

μύςθωςησ ςε ποςοςτό 3,6% επύ του εκϊςτοτε καταβαλλόμενου μιςθώματοσ ό οποιαδόποτε ϊλλη 

μελλοντικό επιβϊρυνςη επιβληθεύ από αρμόδια όργανα τησ Πολιτεύασ. 

6. Σο μύςθωμα θα προκαταβϊλλεται την 1η εργϊςιμη κϊθε μιςθωτικού μόνα ςτο Σαμεύο του 

Νοςοκομεύου. 

7. Ο μιςθωτόσ δεν δικαιούται μεύωςη του μιςθώματοσ από την κατακυρωτικό τιμό, για 

οποιοδόποτε λόγω, ιδύωσ δε επικαλούμενοσ μεταβολό των ςυνθηκών. 

8. Ο μιςθωτόσ υποχρεούται ςτην κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ που να αντιςτοιχεύ ςε δύο 

μιςθώματα. Συχόν καθυςτϋρηςη καταβολόσ του μιςθώματοσ επιςύρει κατϊπτωςη τησ 

εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ πληρωμόσ ύςη με το καθυςτερούμενο μύςθωμα.  

9. Ο ανϊδοχοσ πριν την υπογραφό ςύμβαςησ εκμιςθώςεωσ θα αντικαταςτόςει την Εγγυητικό 

επιςτολό υμμετοχόσ, με Εγγυητικό επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ θα εύναι ύςο 

προσ το διπλϊςιο του επιτευχθϋντοσ μηνιαύου μιςθώματοσ. 

10. Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ  δεν ςυμψηφύζεται με τα μιςθώματα των τελευταύων μηνών και 

θα επιςτραφεύ ϊτοκα μετϊ τη λόξη τησ μιςθώςεωσ και την παρϊδοςη του μιςθύου, με την 

προώπόθεςη τησ καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, αφού γύνει εκκαθϊριςη εκκρεμών 

λογαριαςμών του μιςθωτό. ε οποιαδόποτε περύπτωςη παρϊβαςησ των ςυμβατικών 

υποχρεώςεων εκ μϋρουσ του μιςθωτό, η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καταπύπτει υπϋρ του 

Νοςοκομεύου. 

11. ε περύπτωςη αναγκαςτικόσ ό ςυμβατικόσ παρϊταςησ τησ μύςθωςησ το μύςθωμα 

προςαυξϊνεται μετϊ από διαπραγμϊτευςη. 
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12. Η ϋναρξη λειτουργύασ του  Κυλικεύου θα βεβαιωθεύ από 3/μελό Επιτροπό που θα ορύςει το Δ 

του Νοςοκομεύου και ςύμφωνα με τα πρακτικϊ τησ εγκατϊςταςησ-ϋναρξησ λειτουργύασ από την 

εν λόγω Επιτροπό. 

13. Η καταβολό μιςθώματοσ θα ιςχύει από την ημερομηνύα που θα καθοριςτεύ ςτο ςυμφωνητικό. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΜΙΘΩΣΗ 

Ο μιςθωτόσ ϋχει τισ εξόσ υποχρεώςεισ: 

1) Ο μιςθωτόσ, εφόςον δεν παρύςταται ο ύδιοσ κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ του  κυλικεύου, οφεύλει 

με ϋγγραφό του να γνωρύςει ςτο Νοςοκομεύο το πρόςωπο το οπούο θα ϋχει την ευθύνη τησ 

λειτουργύασ του, ώςτε το Νοςοκομεύο να μπορεύ να ϋλθει ςε επαφό μαζύ του. Σην ύδια υποχρϋωςη 

ϋχει και ςε περύπτωςη αντικατϊςταςησ του προςώπου αυτού. 

2) Οποιαδόποτε επώνυμη καταγγελύα κατατεθεύ ςτη Διούκηςη του νοςοκομεύου για το 

προςωπικό των κυλικεύων θα εξετϊζεται από το Δ, για τα περαιτϋρω. 

3) Ο μιςθωτόσ εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε βλϊβη η φθορϊ του μύςθιου και του εξοπλιςμού του 

πϋρα από την ςυνηθιςμϋνη χρόςη του, ϋςτω και αν προξενηθεύ χωρύσ την υπαιτιότητα του 

μιςθωτό, ο οπούοσ οφεύλει να παραδώςει κατϊ τη λόξη ό την οποιαδόποτε λύςη τησ μιςθώςεωσ 

ςτο Νοςοκομεύο, τουσ χώρουσ και τισ εγκαταςτϊςεισ του μύςθιου ςε καλό κατϊςταςη. Ο 

εκμιςθωτόσ δεν θα φϋρει καμύα ευθύνη για κϊθε ζημύα ό φθορϊ που θα προκληθεύ ςτο μιςθωτό 

από οποιαδόποτε αιτύα ό από ανώτερη βύα, ςειςμό, πυρκαγιϊ, κλοπό διεύςδυςη υγρών κακό 

λειτουργύα ςωληνώςεων εν γϋνει.  

4) Σον μιςθωτό βαρύνουν εξ ολοκλόρου τα τϋλη υπηρεςιών κοινόσ ωφϋλειασ, τυχόν 

επιβαλλόμενο επύ του μιςθώματοσ χαρτόςημο, τα τϋλη αποκομιδόσ απορριμμϊτων και το 

αντύτιμο του καταναλιςκομϋνου ύδατοσ και ρεύματοσ, υπονόμων και όλων εν γϋνει των τελών 

και των δικαιωμϊτων που ιςχύουν ςόμερα ό θα επιβληθούν μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υπϋρ του Δημοςύου ό τρύτων. Οι παραπϊνω επιβαρύνςεισ ειςπρϊττονται μαζύ με το μηνιαύο 

μύςθωμα. Ο μιςθωτόσ μπορεύ με αύτηςό του ςτην Σεχνικό Τπηρεςύα να ζητόςει την 

αντικατϊςταςη των μετρητών με ϊλλουσ μετρητϋσ, εφόςον αναλαμβϊνει το κόςτοσ αγορϊσ και 

εγκατϊςταςησ, χωρύσ η αλλαγό αυτό να ανατρϋπει τισ μϋχρι τότε μετρόςεισ. 

5) Να διαθϋτει αφεψόματα, αναψυκτικϊ γλυκύςματα, προώόντα γϊλακτοσ, ςϊντουιτσ τοςτ και 

λοιπϊ εύδη κυλικεύου-ταχυφαγεύου-ςνακ μπαρ, όλα αρύςτησ ποιότητασ. Ο μιςθωτόσ υποχρεούται 

να αναρτόςει ςε εμφανϋσ ςημεύο τιμοκατϊλογο όλων ανεξαιρϋτωσ των προςφερομϋνων ειδών 

και τιμών αυτών. Οι τιμϋσ θα αναγρϊφονται υποχρεωτικώσ ςε πύνακα κρεμαςμϋνο ςε εμφανϋσ 

μϋροσ του κυλικεύου. Επιπλϋον υποχρεούται να τοποθετόςει τισ ενδεύξεισ τιμών πϊνω ό δύπλα ςε 

κϊθε πωλούμενο εύδοσ. Ο τιμοκατϊλογοσ θα υποβϊλλεται ςτο Δ και δεν θα αλλϊζει αν δεν τον 

εγκρύνει το Δ και θα διαφοροποιεύται με ϋκπτωςη για το προςωπικό. 
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6) Σα προσ πώληςη εύδη εύναι αυτϊ που καθορύζονται από τισ Αγορανομικϋσ Διατϊξεισ για τα εν 

λόγω καταςτόματα και ςύμφωνα με την ϋγκριςη του Δ.. του Νοςοκομεύου. Σα προώόντα να 

διατύθενται ςε τιμϋσ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

7) Η αναπροςαρμογό των τιμών των ειδών των κυλικεύων θα γύνεται ςτο τϋλοσ κϊθε ϋτουσ τησ 

μύςθωςησ ό ςε ϋκτακτη περύπτωςη και ενδιϊμεςα, πϊντα με την ϋγκριςη τησ Διούκηςησ του 

Νοςοκομεύου. 

8) Προςθόκη νϋων προώόντων (εκτόσ των αποκλειόμενων που αναφϋρονται παρακϊτω) ό 

αλλαγό τιμών μπορεύ να γύνει μόνο κατόπιν γραπτόσ αύτηςησ από τον μιςθωτό και ϋγγραφησ 

ϋγκριςησ από το Διοικητικό υμβούλιο, με την εξαύρεςη τησ περύπτωςησ ςτην οπούα τιμϋσ 

αναπροςαρμοςτούν με νεότερη αγορανομικό νομοθετικό διϊταξη. 

9) Σο ςερβύριςμα των ςτελεχών του Νοςοκομεύου και των υπαλλόλων ςτα γραφεύα και ςτα 

τμόματα του Νοςοκομεύου. 

10) Ο μιςθωτόσ υποχρεούται με την παραλαβό του μιςθύου να ςυνϊψει και να διατηρεύ καθ’ όλη 

τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ, ςύμβαςη αςφϊλιςησ ϋναντι παντόσ κινδύνου (διϊρρηξησ, κλοπόσ, 

πυρκαγιϊσ, κλπ ) τόςο για το μύςθιο όςο και τα εμπορεύματα και αςτικόσ ευθύνησ υπϋρ τρύτων. 

Σο Νοςοκομεύο δεν ευθύνεται ςε καμύα περύπτωςη ςε αποζημύωςη ϋναντι οποιαςδόποτε ζημύασ, 

φθορϊσ, και λοιπϊ από τρύτουσ. 

11) Αποκλειόμενα εύδη: Απαγορεύεται ρητώσ η πώληςη οποιουδόποτε φαρμϊκου ό 

παραφαρμϊκου, η πώληςη οινοπνευματωδών ποτών πϊςησ φύςεωσ, τςιγϊρων, ανθϋων, ειδών 

καπνιςτού, περιοδικού τύπου, η λειτουργύα τυχερών παιχνιδιών, η παραγωγό παιγνιόχαρτων, 

λαχεύων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ΞΤΣΟ κλπ. 15) Εύδη για αςθενεύσ: ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 

αριθμ. Τ1γ/Γ.Π/538/08 (ΥΕΚ 62 /Β/22- 1-2008) : υμπλόρωςη και τροποπούηςη του ϊρθρου 42 

τησ υπ' αριθμ. Α1β/8577/83(ΥΕΚ 526,τ.Β/24.9.1983) Τγειονομικόσ Διϊταξησ, "Περύ 

Τγειονομικού ελϋγχου και αδειών ιδρύςεωσ και λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων επιχειρόςεων 

υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ, καθώσ και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύςεωσ και 

λειτουργύασ των εργαςτηρύων και καταςτημϊτων τροφύμων ό/ και ποτών", όπωσ ϋχει 

τροποποιηθεύ μεταγενϋςτερα, ωσ ακολούθωσ: «τα κυλικεύα των νοςηλευτικών ιδρυμϊτων Ν.Π. 

Δημοςύου ό Ιδιωτικού Δικαύου επιτρϋπεται η πώληςη και ϊλλων χρόςιμων ςτουσ αςθενεύσ ειδών, 

όπωσ κολώνιεσ, χαρτομϊντηλα, χαρτύ καθαριότητασ, ςαπούνια χεριών κ.α ατομικϊ εύδη υγιεινόσ, 

καθώσ και πυτζϊμεσ, παντόφλεσ, κλπ εφόςον θα καταλαμβϊνουν ιδιαύτερο νοητώσ χώρο ςτο 

κυλικεύο και εφόςον δεν λειτουργεύ εντόσ του νοςοκομεύου ϊλλο κατϊςτημα που να πωλεύ τα εν 

λόγω εύδη. Η ϊδεια λειτουργύασ των κυλικεύων τούτων χορηγεύται μετϊ την απόκτηςη τησ ϊδειασ 

ςκοπιμότητασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 6, παρ. 3 εδϊφιο δεύτερο τησ παρούςασ». ΗΜΕΙΨΗ: Οι 

τιμϋσ πώληςησ των προώόντων ςυμπεριλαμβϊνουν και τον Υ.Π.Α., ενώ για τα προώόντα που 
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αναγρϊφουν πϊνω ςτη ςυςκευαςύα την τιμό ό η τιμό τουσ ρυθμύζεται αγορανομικϊ, αυτό θα 

εύναι και η τιμό πώληςό τουσ. 

12) Αυςτηρό τόρηςη των όρων που φαύνονται ςτο ςχετικό Παρϊρτημα (το αποτελεύ 

αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςασ Προκόρυξησ, όπωσ και όλα τα ςυνημμϋνα Παραρτόματα και 

αφορούν ςε προδιαγραφϋσ ποιότητασ, αςφϊλεια μεταφορών, υγιεινό προςωπικού, χειριςμό 

προώόντων, διαχεύριςη απορριμμϊτων, αποθηκευτικούσ χώρουσ, εξοπλιςμό των κυλικεύων, 

απολυμϊνςεισ, επαρκό φωτιςμό, καθαριότητα, φύλαξη. 

14) Απαγόρευςη προμόθειασ πλαςτικών προώόντων ςύμφωνα με την εφαρμογό ϊρθρου 5 παρ. 2 

του Ν. 4736/2020  

15) ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΜΙΘΨΣΗ. 

Ο μιςθωτόσ υποχρεώνεται: 

 Να διαθϋτει υγιϋσ, ϋμπειρο και επαρκϋσ προςωπικό για την κϊλυψη των αναγκών του 

Νοςοκομεύου 

  Να μην αλλϊζει το προςωπικό με τϋτοια μεγϊλη ςυχνότητα, ώςτε η αλλαγό να καταλόγει 

ςε απαςχόληςη ατόμων που ςτερούνται τησ απαραύτητησ εμπειρύασ και προςοχόσ για 

την προςφορϊ των αντύςτοιχων υπηρεςιών, και ειδικϊ ςτην ςυναλλαγό τουσ με τουσ 

αςθενεύσ και τουσ ςυγγενεύσ των αςθενών. Θα πρϋπει το προςωπικό του να ϋχει ϊριςτη 

γνώςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ. 

 Αν προςλϊβει προςωπικό θα εύναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεύθυνοσ, όςον αφορϊ 

όλεσ τισ υποχρεώςεισ που προκύπτουν από την εργαςιακό αυτό ςχϋςη. 

  Ο ύδιοσ και το προςωπικό πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνοι με βιβλιϊριο υγεύασ, να τηρούν 

όλουσ τουσ όρουσ που θϋτουν οι υγειονομικϋσ κ.λ.π. διατϊξεισ και να εμβολιϊςει το 

προςωπικό του εφόςον αυτό κριθεύ απαραύτητο από τα αρμόδια όργανα του 

Νοςοκομεύου. 

 Σόςο ο μιςθωτόσ όςο και το παραπϊνω προςωπικό οφεύλουν να εύναι ευπρεπεύσ 

ευγενικού ςτισ ςχϋςεισ τουσ με το προςωπικό του Νοςοκομεύου, τουσ αςθενεύσ καθώσ και 

ςυγγενεύσ και επιςκϋπτεσ των νοςηλευομϋνων αςθενών. 

 Να απομακρύνει αμϋςωσ κϊθε υπϊλληλό του, του οπούου την απόλυςη τυχόν θα ζητούςε  

αιτιολογημϋνα το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομεύου, εύτε για ακαταλληλότητα εύτε για 

διαγωγό αςυμβύβαςτη με το Νοςοκομεύο. 

 Να γνωςτοποιεύ ςτο προςωπικό του την εργαςιακό ςχϋςη που τουσ διϋπει και ότι το 

Νοςοκομεύο δεν φϋρει καμύα ευθύνη για κϊθε εύδουσ ατύχημα επύ εργαζόμενου τησ 

αναδόχου εταιρεύασ. 

 Να ϋχει αςφαλιςμϋνο το προςωπικό του, και επιςημαύνεται ότι ςτην περύπτωςη που εύναι 

αλλοδαπού θα πρϋπει να ϋχουν ϊδεια εργαςύασ. 
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 Να διαθϋτει ςτο προςωπικό του καθαρό και ομοιόμορφη ςτολό, κατϊλληλη για την 

παραςκευό και διανομό τροφύμων τα οπούα ορύζονται από τη Διούκηςη. 

  Να ενημερώνει το προςωπικό του για την τόρηςη των προςωπικών δεδομϋνων όλων 

των ατόμων που προςϋρχονται ςτουσ χώρουσ των κυλικεύων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η εκχώρηςη τησ ςύμβαςησ και τησ εκμετϊλλευςησ τησ χρόςησ από τον μιςθωτό χωρύσ 

την ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Νοςοκομεύου, απαγορεύεται. 

 Απαγορεύεται απολύτωσ η ολικό ό μερικό υπομύςθωςη και η οποιαδόποτε παραχώρηςη 

τησ χρόςησ ςε τρύτουσ ωσ και η αλλαγό τησ χρόςησ του μιςθύου ϊνευ εγκρύςεωσ του 

Διοικητικού υμβουλύου. 

 Με την καθ’ οιονδόποτε τρόπο (λόξη ςυμβατικού χρόνου, καταγγελύα ςύμβαςησ κλπ) 

λύςη ςύμβαςησ, ο μιςθωτόσ υποχρεούται να παραδώςει τον παραχωρηθϋντα χώρο ςε 

καλό κατϊςταςη και λειτουργικό. ε περύπτωςη ϊρνηςησ του μιςθωτό αυτόσ 

υποχρεούται για κϊθε μϋρα καθυςτϋρηςησ τησ παρϊδοςησ να καταβϊλλεi το 1/30 του 

τελευταύου καταβληθϋντοσ μιςθώματοσ. 

 την προςφορϊ του ο διαγωνιζόμενοσ θα αναγρϊφει το ποςό του μηνιαύου μιςθώματοσ 

και ςυγχρόνωσ θα δηλώνει ότι δϋχεται τον όρο τησ ποςοςτιαύασ αυξόςεωσ κατϊ 

ανωτϋρω. 

Πϋραν του μιςθώματοσ, ο μιςθωτόσ βαρύνεται επιπλϋον: 

 Με κατανϊλωςη  ηλεκτρικού ρεύματοσ και κϊθε ϊλλησ δαπϊνησ κοινόσ ωφϋλειασ. Η 

δαπϊνη καθορύζεται ςύμφωνα με τισ ενδεύξεισ των μετρητών ρεύματοσ που ϋχουν 

τοποθετηθεύ. Η παρακολούθηςη τησ δαπϊνησ για υπηρεςύεσ κοινόσ ωφϋλειασ (ηλεκτρικό,  

κλπ)των χώρων του κυλικεύου θα γύνεται από την Σεχνικό Τπηρεςύα του Νοςοκομεύου, 

ςύμφωνα με τουσ ςχετικούσ μετρητϋσ. 

 Με τα δημοτικϊ και κοινοτικϊ τϋλη, τϋλη αποχετεύςεωσ, χαρτοςόμου και κϊθε ϊλλησ 

 επιβϊρυνςησ δημόςιου οργανιςμού και υπηρεςύασ κοινόσ ωφϋλειασ που θα αναλογεύ ςτο 

μύςθωμα καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. 

 Σο Νοςοκομεύο να εξαςφαλύζει την παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ και νερού όπωσ και 

τηλεφωνικόσ και αποχετευτικόσ εγκατϊςταςησ ςτα κυλικεύα. Οι λογαριαςμού 

κατανϊλωςησ ηλεκτρικού ρεύματοσ και οι τηλεφωνικού λογαριαςμού βαρύνουν τον 

μιςθωτό, ςύμφωνα με τισ ενδεύξεισ των οικεύων μετρητών που θα τοποθετηθούν ςτο 

μύςθιο. 

  Ο μιςθωτόσ βαρύνεται με τα ϋξοδα των νομύμων κρατόςεων. 

 Με την προςφορϊ πρϋπει να ςυμφωνεύ ότι αποδϋχεται και τισ επιβαρύνςεισ αυτϋσ. 
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 Ο μιςθωτόσ υποχρεούται να διατηρεύ το μύςθιο ςε καλό κατϊςταςη υποχρεούμενοσ ςτισ  

αναγκαύεσ επιςκευϋσ δεν δύναται όμωσ να επιφϋρει αλλοιώςεισ ςτο μύςθιο χωρύσ την 

ϊδεια του Δ του Νοςοκομεύου ούτε να ενεργόςει επύ τούτου μεταρρυθμύςεισ ό να 

χρηςιμοποιόςει τούτο για ςκοπό διϊφορο του ςυμφωνηθϋντοσ, υποχρεούμενοσ όπωσ 

ϊμεςα ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εκμιςθωτό για κϊθε παρϊνομη ενϋργεια τρύτου επύ του 

ακινότου, τηρουμϋνων των διατϊξεων του Π.Δ. 715/79 του ϊρθρου 48, και να το 

προςτατεύει από κϊθε καταπϊτηςη, με τισ προςόκουςεσ αγωγϋσ οι οπούεσ του 

εκχωρούνται με τη ςύμβαςη. ε διαφορετικό περύπτωςη ευθύνεται ςε αποζημύωςη. 

 Ο ςυμμετϋχων ςτον παρόντα διαγωνιςμό ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ η μύςθωςη του 

κυλικεύου παραιτεύται από ςόμερα από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ τισ ςχετικϋσ με την 

προςταςύα τησ επαγγελματικόσ ςτϋγησ καθώσ και από κϊθε μελλοντικό διϊταξη νόμου. 

 Η τυχόν μη ϋγκαιρη από μϋρουσ του Νοςοκομεύου ϊςκηςη των δικαιωμϊτων του που 

απορρϋουν από τη ςύμβαςη αυτό δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ό ερμηνευθεύ ωσ ςιωπηρό 

παραύτηςη ό ςυναύνεςη του, αλλϊ δικαιούται να αςκόςει οποτεδόποτε τα δικαιώματα 

του. 

 Για κϊθε παρϊβαςη οποιουδόποτε ουςιαςτικού όρου του παρόντοσ από τον μιςθωτό 

(όπωσ η μη καταβολό μιςθώματοσ , η μη τόρηςη του εγκεκριμϋνου από το Δ. 

τιμοκαταλόγου, χωροταξικϋσ παραβϊςεισ, μη τόρηςησ κανόνων υγιεινόσ 

καταγεγραμμϋνων, κλπ.) που θα αναφϋρεται από την επιτροπό του νοςοκομεύου πϊντα 

με την επικουρύα των αρμόδιων υπηρεςιών, ο εκμιςθωτόσ αποκτϊ δικαύωμα καταγγελύασ 

και λύςεωσ τησ μιςθώςεωσ και μπορεύ να αξιώςει την ϋξωςη ό την αποβολό του μιςθωτό 

και την απόδοςη τησ χρόςεωσ του μιςθύου καθώσ και οποιουδόποτε τρύτου που ϋλκει 

από τον μιςθωτό δικαιώματα ό που το κατϋχει εξ ονόματοσ του και την απόδοςη ςτον 

ύδιο τησ χρόςεωσ του μιςθύου ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. Σο Νοςοκομεύο 

δικαιούται να κρατόςει την παραπϊνω εγγύηςη και να αξιώςει την αποκατϊςταςη κϊθε 

ζημύασ του Νοςοκομεύου, η οπούα θα προϋκυπτε από την παρϊβαςη των όρων τησ 

ςύμβαςησ. 

 Οποιοδόποτε θϋμα δεν προβλϋπεται ό δεν ρυθμύζεται επαρκώσ ςτην παρούςα προκόρυξη 

ςυγγραφό υποχρεώςεων, ρυθμύζεται από τισ διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ και 

των τροποποιόςεων αυτόσ. 

 Όλοι οι όροι τησ προκόρυξησ αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ςχετικόσ ύμβαςησ . 

 Συχόν απαγόρευςη λειτουργύασ των κυλικεύων για οποιονδόποτε λόγο και κατόπιν 

ενεργεύασ οποιουδόποτε ό απόφαςησ Δημοςύασ Αρχόσ δεν δημιουργεύ υποχρϋωςη 

αποζημύωςησ ςε βϊροσ του Νοςοκομεύου και η ςύμβαςη μιςθώςεωσ θα λύεται αζημύωσ 

για το Νοςοκομεύο. 

 Σο Νοςοκομεύο δεν υποχρεούται ςε εγκατϊςταςη του μιςθωτό 
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 Σην τόρηςη των όρων τησ μύςθωςησ και τησ διακόρυξησ θα παρακολουθεύ …3/μελόσ 

Επιτροπό που θα διορύςει το Νοςοκομεύο ςύμφωνα τισ διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ 

νομοθεςύασ και των τροποποιόςεων αυτόσ. Ο ϋλεγχοσ των όρων και προώποθϋςεων των 

ςχετικών με την εγκατϊςταςη και λειτουργύα κυλικεύου και των υγειονομικών, 

αγορανομικών και ϊλλων διατϊξεων, ωσ και των προδιαγραφών ποιότητασ που 

αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη διακόρυξη, όπωσ επικαιροποιούνται από την ιςχύουςα 

νομοθεςύα, πραγματοποιεύται από ειδικό προσ τούτο Επιτροπό Παρακολούθηςησ και 

Λειτουργύασ του κυλικεύου που ορύζεται με απόφαςη του Δ. και με την επικουρύα 

αρμοδύων υπηρεςιών. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ απόκλιςη από τουσ όρουσ που 

αναφϋρονται ςτη προκόρυξη και τισ αποφϊςεισ του Δ.., η αρμόδια Επιτροπό κατ’ αρχϊσ 

θα προβεύ ςε ϋγγραφεσ ςυςτϊςεισ και υποδεύξεισ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ μετϊ 

την πϊροδο εύλογου χρονικού διαςτόματοσ, και πϊντωσ όχι μεγαλύτερου των 15 ημερών, 

η αρμόδια Επιτροπό παραπϋμπει με ειςόγηςό τησ το θϋμα, μϋςω των αρμοδύων 

υπηρεςιών, ςτο Δ. για να επιβληθούν οι κυρώςεισ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ 

τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (κατϊπτωςη όλου του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ 

υπϋρ του Νοςοκομεύου, καταγγελύα τησ ςύμβαςησ μύςθωςησ, αμϋςωσ και αζημύωσ από το 

Νοςοκομεύο, αποκλειςμόσ του μιςθωτό ςτο εξόσ από κϊθε ϊλλο διαγωνιςμό του 

Νοςοκομεύου, κλπ.) 

 Απαγορεύεται ςτο μιςθωτό να διακόψει για οποιαδόποτε αιτύα τη λειτουργύα του. 

 Οι παραλόπτεσ τησ προκόρυξησ υποχρεούνται μϋςα ςε δύο (2) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την 

παραλαβό τησ, να την ελϋγξουν από την ϊποψη πληρότητασ ςύμφωνα με το ςυνολικό 

αριθμό ςελύδων κι εφόςον διαπιςτώςουν οποιαδόποτε παρϊλειψη να το γνωρύςουν 

εγγρϊφωσ ςτο Νοςοκομεύο και να ζητόςουν ϋνα πλόρεσ αντύγραφο. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ 

νομιμότητασ του διαγωνιςμού με το αιτιολογικό τησ μη πληρότητασ του παραληφθϋντοσ 

αντιγρϊφου θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ 

 Για την επύλυςη τυχόν διαφορών αρμόδια εύναι τα Δικαςτόρια ϊμου. 
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