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ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Γηα ηελ Δθκίζζσζε Κπιηθείνπ  

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ:  22 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2020 
                                 

1. Γηαθήξπμε αξηζκόο :  11/2020 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ ιακβάλνληαο ππφςε : 

 

1. Σελ αξηζκ. Πξση. Γ4β/Γ.Π.νηθ. 45674/17-7-2020 (ΦΔΚ 560/28-7-2020 η. ΤΟΓΓ 

ΑΓΑ : 6ΔΓΕ456ΦΤΟ-ΩΒ9) απφθαζε πνπ αθνξά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γηνηθεηή ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο  Λήκλνπ.  

2. Σελ αξηζ. Τ4α/νηθ.39170/11-04-2012 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ  

1248/Β/2012) πνπ αθνξά ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ 

Τγείαο Λήκλνπ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 6 (αξκνδηφηεηεο Γ..) θαη 8 (αξκνδηφηεηεο 

Γηνηθεηή) ηνπ Ν. 3329/2005 

4. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ  

5. To N.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ. 715/1979 (ΦΔΚ 212Α/79) «Πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ 

θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ» ην νπνίν εθαξκφδεηαη αλαινγηθά. 

7. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδ. ε΄ ηνπ Π.  Γ. 34/95 «Κσδηθνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ Νφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ». 

8. Ν.3518 / 2006 αξ.63 Θέκαηα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ  
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9. Ν. 2519 / 1997 αξ. 28 Υξεκαηνδφηεζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ππεξεζηψλ 

πγείαο 

10. Ν. 4257 / 2014 αξ. 76 Ρπζκίζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ απηψλ έλαληη 

αληαιιαγκάησλ 

11. Ν. 4250/26-3-2014 Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση 9952/28-8-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ, θ. Καληααξά Σξηαληάθπιινπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε πξνθεξπμε πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Δθκίζζσζε ηνπ 

Κπιηθείν ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ (ΑΓΑ: Χ708469ΖΕΞ-7ΦΥ) 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 7/25-8-2020 Γεκφζηα Κιήξσζε ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θιεξψζεθαλ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση 10554/9-10-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ, θ. Καληααξά Σξηαληάθπιινπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλνληαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

Δθκίζζσζε ηνπ Κπιηθείν ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ (ΑΓΑ: Χ6Ο469ΖΕΞ-1ΘΤ) 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

Γεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο έγγξαθεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ εκβαδνχ 96,41m
2
 είλαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : γεληθνί φξνη  

1. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε 

εθκίζζσζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ λένπ 

θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ εκβαδνχ 96,41m
2
, πξνο εμππεξέηεζε ζε είδε θπιηθείνπ ησλ 

αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ. Ζ εθκίζζσζε 

ηνπ θπιηθείνπ πεξηιακβαλεη θαη ηα παξαθάησ (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γ.Ν.-

Κ.Τ. Λήκλνπ:  

 Μηα Φξαπηέξα 

 Μηα Παγνκεραλή 

 Έλα πιπληήξην πηάησλ 

 Μηα κεραλή NESCAFE 

 Μηα θαθεηηέξα γαιιηθνχ θαθέ  

 Γέθα ηξαπεδάθηα μχιηλα ζαξάληα μχιηλεο θαξέθιεο 

  Πέληε μχιηλα ληνπιάπηα (1,50x4,70 εληφο ηνπ bar) 

 Γπν ςπγεία εληνηρηζκέλα 

2. Σόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ                                        .   Ο 

δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ ηελ 22-10-2020 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

12.00 ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/79 (ΦΔΚ 212 Α΄) θαη ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξνχζα 
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δηαθήξπμε, ην παξάξηεκα Η ησλ Δηδηθψλ Όξσλ Μίζζσζεο Κπιηθείνπ θαη ην παξάξηεκα 

ΗΗ ησλ Πξνδηαγξαθψλ Πνηφηεηαο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο. 

3. Παξαιαβή ηεπρώλ δηαγσληζκνύ 

Οη   ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  λα   παξαιάβνπλ   ηελ   δηαθήξπμε   ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο θαη ην παξάξηεκα Η ησλ Δηδηθψλ Όξσλ Μίζζσζεο Κπιηθείνπ θαη ην παξάξηεκα ΗΗ 

ησλ Πξνδηαγξαθψλ Πνηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν κε ηελ δηαθήξπμε, 

απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ . Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ 

 

 

Άξζξν 2:Γηάξθεηα Δθκίζζσζεο 

 

Ζ εθκίζζσζε ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ ζα γίλεη γηα δηάζηεκα 5 εηώλ . Δίλαη δπλαηή ε 

παξάηαζε ηζρχνο ηεο κίζζσζεο γηα άιια δχν (2) έηε µε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε 

δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ζχκθσλα µε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 715/1979.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε νπζηαζηηθνχ φξνπ ηεο ζπκθσλεηηθφ απφ ηνλ κηζζσηή 

ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσµα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη κπνξεί λα 

αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ 

κηζζίνπ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην 

θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα 

µε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα 

θξαηήζεη ηελ παξαπάλσ εγγχεζε θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλεηηθφ.  

 

Άξζξν 3: Διάρηζην κεληαίν κίζζσκα 

Ωο ειάρηζην  κεληαίν  κίζζσκα γηα ην σο άλσ αθίλεην νξίδεηαη ην  πνζφ ησλ 650  επξώ 

γηα ην πξψην (1
ν
) έηνο. Καηφπηλ, γηα ηα ππφινηπα 4 ρξφληα ζα πξαγκαηνπνηείηαη  κεηαμχ 

ησλ κεξψλ θάζε έηνο δηαπξαγκάηεπζε ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ χςνπο ηνπ ηηκαξίζκνπ 

ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ σο πξνο ην κίζζσκα. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηελ 1
ε
 εξγάζηκε 

εκέξα θάζε κήλα κίζζσζεο είηε ζην ηακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε µε έκβαζκα ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Ννζνθνκείν 

. Πξνζθνξέο ζε θαηψηεξν πνζφ απφ ην θαζνξηδφκελν κίζζσκα ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ γηα θάζε κηζζσηηθφ κήλα. Πξνζθνξά πνπ δίλεη 

ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Άξζξν 4:Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

Σν θξηηήξην γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ κηζζσηή είλαη ε   πςειφηεξε πξνζθνξά. Σν 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίδεη ηελ θαηαθχξσζε γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 715/79. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 H ηηκή 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο  ηεο 

Γηαθήξπμεο 
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Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

 

Άρθρο 5: Δημοσιότητα: 
Ζ δηαθήξπμε ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ, ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ  θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείν ζην www.limnoshospital.gr. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα αλάξηεζε  ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ: 

1) Δκπνξηθνχ – Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ  

2) Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ 

3) Δκπνξηθφ χιινγν Λήκλνπ 

4) Γήκν Λήκλνπ 

5) Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λήκλνπ 

Καη ζηνπο Ραδηνθσληθνχο ηαζκνχο Λήκλνπ 

 

 

Άξζξν 6: Δγγπήζεηο 

 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ  πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 650  επξώ ε νπνία ζα  πξέπεη λα  πεξηέρεηαη   ζην   θάθειν     

ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ      ζ ζπκκεηνρήο      ηεο πξνζθνξάο. 

 

 Ζ εγγπεηηθή  επηζηνιή  ζπκκεηνρήο ζα     πξέπεη λα  ηζρχεη  ηνπιάρηζηνλ  επί  έλα (1)  

κήλα  κεηά    ηε  ιήμε ηνπ ρξφλνπ  ηζρχνο   ηεο  πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθφ   πνπ ζα 

ππνγξαθεί, ζηνπο δε ππνινίπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ύςνπο 1.300 επξώ σο εγγύεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ , δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ πέξαλ ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δελ ζπκςεθίδεηαη 

κε ηα κηζζψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί άηνθα 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 

http://www.limnoshospital.gr/
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 41 ηνπ ΠΓ 715/79 

 

Άξζξν 7: Υξόλνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο είλαη πξέπεη  λα  θαηαηίζεληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

αθνχ πξνεγνπκέλσο πξσηνθνιιεζνχλ ζην Γξ. Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηζφγεην 

Κεληξηθνχ Κηηξίνπ)  κέρξη θαη ηελ  πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ψξα 2κ.κ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε 

ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε θαηαηέζεθαλ κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηε Τπεξεζία , ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Δξσηήκαηα θαη δηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο 

έσο θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ , 

απαληψληαη δε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) έσο θαη ηξείο (3) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

 

Άξζξν 8: Υξόλνο θαη ηόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί (απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ) ζηελ αίζνπζα ηνπ Γξ. 

Πξνκεζεηψλ ζηηο 22-10-2020 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.00 ελψπηνλ 3κεινχο 

Δπηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελεο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηελ  ππ’ αξηζκ. Πξση 9952/28-8-2020 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ΠΓ 715/79. 

 

 

 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

(ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ) 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

ΖΜΔΡΑ 

 

ΧΡΑ 

Γεληθφ Ννζνθνκείν – 

Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ 
22-10-2020 ΠΔΜΠΣΖ 12.00 

 

 

 

 Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε ηεο παξαπάλσ 

εκεξνκελίαο, δειαδή έσο θαη ηελ Σεηάξηε  21-10-2020 θαη ώξα 2 κ.κ 

 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζην 

δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ  απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Άξζξν 9: Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο: 
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1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα 

2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο εηαηξίαο 

3. Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ 

4. Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

5. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

6. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα 

 

 

               Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: 

 

1. Έλαο ππνθάθεινο ζθξαγηζκέλνο κε φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζε δχν αληίγξαθα, κε ηελ έλδεημε 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΉ-ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
 

             2.  Έλαο ππνθάθεινο ζθξαγηζκέλνο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  

επίζεο, ζε δχν αληίγξαθα, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ζ 

πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο. 

 

Οη δχν παξαπάλσ ππνθάθεινη ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επί πνηλήο απφξξηςεο, λα είλαη ζαθείο,  ρσξίο ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο δηνξζψζεηο.  

 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξνπο πέξαλ απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Άξζξν 10: Πεξηερόκελα ηνπ ππνθαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 

ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ζα 

πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλήο απφξξηςεο, ζε πξσηφηππν θαη αληίγξαθν ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά : 

  Α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ εμαθνζίσλ πελήληα  επξώ (650,00 €) 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα   ηξηάληα (30) εκέξεο επηπιένλ απφ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο 
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  Β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ  ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη κε εκεξνκελία ζύληαμεο εληόο ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 

‘ΓΗΑΤΓΔΗΑ’ έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ  ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη : 

 

i) φηη ηειεί ζε γλψζε ησλ φξσλ  πνπ δηέπνπλ ηνλ ππφ δηελέξγεηα 

δηαγσληζκφ θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπο νπνίνπο δέρεηαη ρσξίο 

επηθχιαμε  

ii) φηη επηζθέθζεθε θαη εμέηαζε ηνλ πξνο εθκίζζσζε ρψξν θαη φηη 

απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ππνρξεψζεηο φπσο αλαγξάθνληαη ηδίσο 

ζηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηα παξαπάλσ 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

iii) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

iv) Ζ απνδνρή  απαγφξεπζεο απνιχησο ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ππνκίζζσζεο 

θαη  νπνηαζδήπνηε παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ζε ηξίηνπο σο θαη ηεο 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. 

v) Ζ ππνρξέσζή ηνπ λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε 

ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, ρσξίο φκσο λα επηθέξεη 

αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα 

ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα 

ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη φπσο άκεζα 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ 

επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 715/79 ηνπ 

άξζξνπ 48.  

vi) Όηη δελ έρεη θακία νθεηιή ζην Γεκφζην θαη ζε Ν.Π.Γ.Γ 

 

   Γ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ειιείςεη απηνχ 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε  

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή  απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, θαζψο θαη φηη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα  ζρεηηθφ  κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα παξαθάησ 

πξφζσπα: 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) 

θαηαηίζεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο        

  ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) θαηαηίζεηαη γηα ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη γηα φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηα κέιε ηνπ Γ. 

 

Γ. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, 

εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία  θαηάζεζή ηνπο, απφ ην νπνίν 
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λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

  Δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Σ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 

αξκφδηα Αξρή, έθδνζεο ησλ  ηειεπηαίσλ   ηξηάληα  (30)  εκεξψλ   πξηλ   η ελ  εκεξνκελία  

θαηάζεζήο ηνπο,  κε    ην    νπνίν    ζα    πηζηνπνηείηαη    αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,  

 

Ε. Μφλνλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 

ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, ή άιινπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν εγγξάθνπ, λφκηκα 

θαηαρσξεκέλνπ ζην νηθείν θαηά πεξίπησζε κεηξψν, απφ   ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν 

ζθνπφο, ε δηάξθεηά ηνπο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

Ζ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75) ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηνπ , ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξάπησκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη φηη έρεη 

ππάξμεη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ 

Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

 

ζ.  Πηζηνπνηεηηθά ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε 

επηρείξεζε ηνπ  ζπκκεηέρνληνο εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κε βάζε 

ηζρχνληα δηεζλή, επξσπατθά ή εζληθά πξφηππα  (ISO  22000:2018  ή άιιν αληίζηνηρν θαη 

ηζνδχλακν). 

Δθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ δηαζέηεη ην παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ζα 

θαηαζέηεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ έθδνζή ηνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ην αξγφηεξν εληφο έμη κελψλ) 

 

Η. Αδεηα ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

Δθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ δηαζέηεη ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα θαηαζέηεη 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ έθδνζή ηεο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ην αξγφηεξν εληφο ελφο κήλα) 

 

       ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 

Υάγεο ηεο 05-10-1964 πνπ θπξψζεθε  κε ην λ. 1497/1984 (Α’188). Αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα (π.ρ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο) ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Ηδησηηθά έγγξαθα , γίλνληαη δεθηά θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα, 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη 

ε αθξίβεηά ηνπο κε εκεξνκελία ππνγξαθήο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ( ε 

εκεξνκελία αλάξηεζεο  ηεο δηαθήξπμεο ζην ‘ΓΗΑΤΓΔΗΑ’ ). Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαη 

ηα νξηδφκελα   ζην άξζξν 1 & 3 ηνπ Ν. 4250/26-3-2014 αιιηψο νη ζρεηηθέο πξνζθνξέο 
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απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ρξεηάδνληαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη 

θέξνπλ εκεξνκελία ζύληαμεο εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ‘Γ Η Α Τ Γ Δ Η Α’ έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμή ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/79. 

 

Άξζξν 11: Πεξηερόκελα ηνπ ππνθαθέινπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Σν πξνηεηλφκελν κεληαίν πνζφ  ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζε επξψ (€). ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ηζρχεη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγξαθεί νινγξάθσο. ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά δειψλεηαη επίζεο ξεηά απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

πεξί ηεο επηβαξχλζεσο ηνπ κηζζσηή κε ηα ηέιε, ηνπο θφξνπο θαη ηηο ινηπέο πξνζαπμήζεηο 

πνπ αλαινγνχλ επί ηνπ κηζζψκαηνο. 

 

 

Άξζξν 12: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη  (120) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν ηζρχνο απηήο. 

 

Άξζξν 13: Δλζηάζεηο 

 

Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθεξχμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ , ηεο 

λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη  θαηά   ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

θαηαθχξσζεο    επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ  ελψπηνλ  Δπηηξνπήο ε νπνία 

ζπζηήλεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη  ε 

νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηνχησλ. 

  

Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλνλ εγγξάθσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ  θαηά ηε δηάξθεηα ηνχηνπ ή εληφο 24 σξψλ απφ ηεο ιήμεσο δηελεξγείαο 

απηνχ. Δπίζεο ππνβάιινληαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο Γ. επί ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) νθείιεη λα απνθαλζεί επί 

αζθεζείζεο έλζηαζεο επίζεο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία 
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άζθεζήο ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη ζησπεξή απφξξηςή ηεο. Οη 

ελζηάζεηο ζα πξέπεη επί πνηλή απφξξηςεο, λα ζπλνδεχνληαη απφ παξάβνιν 600 € (ηνπ Ν. 

4412/2016) 

 

Αξζξν 14: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε 

ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, Αμηνιόγεζε Σερληθήο 

Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη 

ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ Ν. 4412/2016 . 

 

 Αξρηθά ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε 

κόλνλ ησλ ππνθαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο –ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζηελ 

θαζνξηζκέλε από ηε Γηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ώξα κε πξναηξεηηθή ηελ παξνπζία 

εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα κνλνγξάςεη αλά θχιιν κφλν ηα πεξηερφκελα 

ηνπ θάζε ππνθαθέινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν ‘δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο –ηερληθή πξνζθνξά’..  

Θα απνζθξαγηζηνχλ φιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο αθφκα θαη απηέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ελδερνκέλσο απέξξηςε ε Δπηηξνπή ζην πξψην ζηάδην. Ζ Δπηηξνπή 

ζα αμηνινγήζεη νηθνλνκηθά ηηο πξνζθνξέο εθείλεο ηηο νπνίεο έθαλε απνδεθηέο θαηά ην 

πξψην ζηάδην θαη ζα πξνηείλεη ηνλ πιεηνδφηε κε ζχληαμε πξαθηηθνχ πνπ ζα θαηαηεζεί 

θαη απηφ πξσηνθνιιεκέλν ζηελ Τπεξεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη πιεηνδφηεο πξνζθέξνπλ ηζφηηκν κίζζσκα, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ θαηαθχξσζε ζηνλ πιεηνδφηε πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα νπζηαζηηθά πξνζφληα (π.ρ. αλψηεξε ηερληθή πξνζθνξά), 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεηνδφηεο παξνπζηάδνπλ ίδηα πξνζφληα δηελεξγείηαη θιήξσζε. 

 ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη εηζαγσγή απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ θαη ηνπ πξαθηηθνχ ζην 

Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη έθδνζε κηαο απφθαζεο Γ. πνπ ζα  θαηαθπξψλεη ην 

απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Ζ απφθαζε Γ. θαζψο θαη ην Πξαθηηθν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα θνηλνπνηεζνχλ 

απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, κε ηειενκνηνηππία ή 

θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζσ γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαη κε απφδεημε απνζηνιήο ηνπο. 

 

Άξζξν 15: Τπνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

 

Ο πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο θαιείηαη κε έγγξαθν (κε 

απφδεημε) λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κηζζψζεσο κέζα ζε δέθα πέληε 

(15) εκέξεο. Δάλ ν πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη ε 

εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

πξνβαίλεη ζε λέα εθκίζζσζε. 

 

Άξζξν 16 : Δγθαηάζηαζε Μηζζσηή 

 

Σν Ννζνθνκείν  δελ  ππνρξενχηαη  ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ κηζζσηή ζχκθσλα µε ην άξζξν 1 ηνπ κέξνπο Β, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο 10 

εκεξψλ λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα ηηο έρεη νινθιεξψζεη 
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Άξζξν 17 : Υξόλνο θαη ηξόπνο θαηαβνιήο κηζζώκαηνο 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηελ 1
ε
 εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα κίζζσζεο είηε ζην ηακείν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ είηε µε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην 

Ννζνθνκείν. Ο κηζζσηήο επηβαξχλεηαη µε ην ηέινο ραξηνζήκνπ χςνπο 3,6% θάζε 

κεληαίνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο ή µε νπνηαδήπνηε άιιε κειινληηθή επηβάξπλζε 

επηβιεζεί απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.  

Σπρφλ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ησλ 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

επηζχξεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο πιεξσκήο ίζε µε ην 

θαζπζηεξνχκελν κίζζσκα. Ζ θαη’ εμαθνινχζεζε    θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζψκαηνο πέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ απνηειεί ιφγν απνβνιήο, 

εθφζνλ απαηηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ. Γηα θάζε θαζπζηέξεζε 

ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ηφθν ππεξεκεξίαο αλεμαξηήησο ησλ ππνινίπσλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Δηδηθά γηα ην 1
ν
 κίζζσκα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 

ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη ζα αθνξά ζηηο 

ακέζσο επφκελεο ηξηάληα (30) πξψηεο   εκέξεο κίζζσζεο    

 

 

Άξζξν 18: Καηαγγειία ηνπ πκθσλεηηθνύ 

 

Λφγνη  θαηαγγειίαο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  απφ ην Ννζνθνκείν ζα είλαη ε παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε   ησλ   φξσλ απηήο αιιά θαη πιένλ ηνχησλ: 

 

α. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) 

εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ απφ ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζεο. Ζ 

κε άκεζε θαηαγγειία ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απφ ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε αηνλία ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

 

β. Καθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο ηνπ Κπιηθείνπ, δηαπηζησκέλεο πγεηνλνκηθέο 

παξαβάζεηο  θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζε 

αζζελείο, ζπλνδνχο αζζελψλ, επηζθέπηεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κεηά απφ θαηαγγειία ζην γξαθείν ιεπηψλ θαη ιεπηξηψλ Τγείαο. 

 

γ.  Παξαβάζεηο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαινγηζηεί 

πνηληθέο ξήηξεο ζηνλ αλάδνρν. 

 

δ. Παξαβάζεηο ησλ ηζρπνπζψλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ ρνξεγεζείζα  άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Τπεξεζία. 

 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ γηα έθαζην εθ ησλ αλσηέξσ ιφγσλ, ν 

αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο. 
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ΜΔΡΟ Β 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΚΜΗΘΧΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ 

 

Σν Ννζνθνκείν δηαζέηεη ζηνλ κηζζσηή µε ηνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ ην δηθαίσµα 

εθκεηάιιεπζεο θπιηθείνπ.  

 

1. Δθµηζζνύµελνο ρώξνο 

Ο εθκηζζνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ εκβαδνχ 

96,41m2, πξνο εμππεξέηεζε ζε είδε θπιηθείνπ ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γ.Ν. –Κ.Τ. Λήκλνπ. Ζ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα 

παξαθάησ (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ:  

• Μηα Φξαπηέξα 

• Μηα Παγνκεραλή 

• Έλα πιπληήξην πηάησλ 

• Μηα κεραλή NESCAFE 

• Μηα θαθεηηέξα γαιιηθνχ θαθέ  

• Γέθα ηξαπεδάθηα μχιηλα ζαξάληα μχιηλεο θαξέθιεο 

•  Πέληε μχιηλα ληνπιάπηα (1,50x4,70 εληφο ηνπ bar) 

• Γπν ςπγεία εληνηρηζκέλα 

Σνλ παξαπάλσ ρψξν νθείιεη ην λνζνθνκείν λα παξαδψζεη ζηνλ πιεηνδφηε άκεζα κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο. Ζ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαδφρνπ κηζζσηή βεβαηψλεηαη µε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εγθαηάζηαζεο.  

 

2. Γηάξθεηα Μίζζσζεο 

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε  5 έηε θαη µε δηθαίσµα  δηεηνύο παξάηαζεο 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ µε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή βάζεη δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη  κεηαμχ ησλ κεξψλ θάζε έηνο, ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ χςνπο ηνπ 

ηηκαξίζκνπ ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ σο πξνο ην κίζζσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

φπνηνπ ρξφλνπ ελδερνκέλεο παξάηαζεο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979, ζε 

ζπλδπαζκφ µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3518/2006. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε 

ηζρχνο ηεο κίζζσζεο γηα άιια δχν (2) έηε µε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

θνξέα νξγάλνπ, ζχκθσλα µε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 715/1979.  

2.2. Ζ παξνχζα κίζζσζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθψο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38-49 

ηνπ Π.Γ. 715Π9 «πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο Ν.Π.Γ.Γ. πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη 

εθµηζζψζεσλ θ.ιπ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα ,λφκνο 4527/2014 άξζξν 76 

θαη λφκνο 2519/1997 αξ.28, πεξ.1. 

 

3. Μίζζσκα - Δγθαηάζηαζε Μηζζσηή - Δγγπνδνζία Καηαβνιή Μηζζώκαηνο  

- Σξόπνο Πιεξσκήο 

3.1. Μεηά  ηελ  εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζχκθσλα µε ην άξζξν 16, ν κηζζσηήο 

ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα ηηο 

έρεη νινθιεξψζεη. Σν 1
ν
 κίζζσκα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη ζα αθνξά 

ζηηο ακέζσο επφκελεο ηξηάληα (30) πξψηεο   εκέξεο  

3.2. Ωο ειάρηζην κεληαίν φξην κηζζψκαηνο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 650,00 € γηα ην πξψην 

(1
ν
) έηνο. Καηφπηλ, γηα ηα ππφινηπα 4 ρξφληα ζα πξαγκαηνπνηείηαη  µε εηήζηα 

αλαπξνζαξκνγή βάζεη δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  κεηαμχ ησλ κεξψλ 

ΑΔΑ: 6ΟΡΕ469ΗΖΞ-Τ0Ξ





13 
 

θάζε έηνο, ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ χςνπο ηνπ ηηκαξίζκνπ ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ σο 

πξνο ην κίζζσκα. 

3.3. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηελ 1
ε
 εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα κίζζσζεο είηε ζην ηακείν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε µε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην 

Ννζνθνκείν. Ο κηζζσηήο επηβαξχλεηαη µε ην ηέινο ραξηνζήκνπ χςνπο 3,6% θάζε 

κεληαίνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο ή µε νπνηαδήπνηε άιιε κειινληηθή επηβάξπλζε 

επηβιεζεί απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.  

3.4. Σπρφλ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ησλ 5 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ επηζχξεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε µε ην 

θαζπζηεξνχκελν κίζζσκα. Δπίζεο επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 

κηζζσηή, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3.5. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο σο πξνο ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο θαη γηα ηελ  πιεξσκή 

ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα αλέξρεηαη ζην ζχλνιν ησλ 1.300,00 επξψ γηα ηα 5 πξψηα έηε.  

3.6. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο 

ύςνπο 650 επξώ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο , ε σο άλσ 

εγγπεηηθή ησλ 650 επξώ επηζηξέθεηαη θαη ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη  

εγγπεηηθή δηάξθεηαο 5 εηώλ ύςνπο 1.300 επξώ σο εγγύεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 

4.Άδεηεο – Τπεξεζίεο 

 

4.1 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κπιηθείνπ ζχκθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

4.2 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

(εληφο έμη κελψλ ην αλψηεξν) απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα 

πηζηνπνηεηηθψλ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ISO 22000:2018) θαη Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (HACCP), εθφζνλ δελ ηα δηαζέηεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ.  

4.3 Τπεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ζην θνηλφ είλαη θαηά θαλφλα:  

- Ζ Πψιεζε φισλ ησλ εηδψλ θπιηθείνπ θαη ελδεηθηηθά αλαςπθηηθά, θαθέ, 

κεηαιιηθά  λεξά, ηζάη, γάια, γιπθά, ηνζη, θξχα ζάληνπηηο, φια αξίζηεο 

πνηφηεηαο θαη ζε αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 

70776/7/07/16 Απφθαζε, ΦΔΚ 2091   

- Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζε πίλαθα αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο 

ζεκείν ηνπ θπιηθείνπ  

4.4 Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηνχληαη κε έμνδα ηνπ αλάδνρνπ  

 

  5. Απαγνξεύζεηο 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ 

απνθιεηζηηθά θαη µφλν σο θπιηθείν. Απαγνξεχεηαη αιιαγή ρξήζεο. Γελ επηηξέπεηαη 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ θπιηθείνπ:  

- Ζ πψιεζε ηζηγάξσλ θαη γεληθά πξντφλησλ θαπλνχ θαη ην θάπληζκα.   

- Ζ πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

- Ζ πψιεζε νησλδήπνηε εηδψλ ρσξίο ηε ζρεηηθή εθ ηνπ λφκνπ άδεηα  

- Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ  

- Ζ ηνηρνθφιιεζε ή αλάξηεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ θπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ άλεπ 

αδείαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ  
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- Πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο 

κίζζσζεο, ηα ρξεζηά ήζε, ηελ θαιή πίζηε, θαη ην ζθνπφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δπηηξέπεηαη:  

– Ζ ρξήζε ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο εθφζνλ δελ πξνθαινχλ ηδηαηηέξνπο ζνξχβνπο  

– Ζ ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζµάησλ µφλν εληφο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ  

 

6. Ώξεο Λεηηνπξγίαο 

Ο κηζζσηήο ζα δηαηεξεί αλνηθηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην θπιηθείν φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 

ρξφλνπ, εξγάζηκεο θαη αξγίεο θαη ψξεο απφ 7:00 πµ έσο 23:00 µµ  

 

7. Καλόλεο Τγηεηλήο 

7.1 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί κε απφιπηε ζρνιαζηηθφηεηα ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ 

πξνβιέπνληαη γεληθψο ή θαζνξίδνληαη εηδηθψο απφ ηνλ εθκηζζσηή. 

7.2 Ζ θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εθκηζζνχκελνπ ρψξνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Ο εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα 

ππνδεηθλχεη ζηνλ κηζζσηή ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ απνξξππαληηθψλ - απνιπκαληηθψλ 

θαη ν κηζζσηήο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο αλσηέξσ ππνδείμεηο. 

7.3 Ο εθκηζζσηήο (ην Ννζνθνκείν) έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί πγεηνλνκηθνχο θαη 

βαθηεξηνινγηθνχο ειέγρνπο ζηνλ εθκηζζνχκελν ρψξν θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο πξνεγνπκέλε εηδνπνίεζε ηνπ κηζζσηή. 

7.4 Ο κηζζσηήο ζα πξέπεη: 

- Να απνζεθεχεη ηα ηξφθηκα ζπζθεπαζκέλα ή ζθεπαζκέλα καθξηά απφ ην 

έδαθνο.  

- Να θαζαξίδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ θαη ηνπο επξχηεξνπο ρψξνπο ηνπ θπιηθείνπ. 

- Να πξνβαίλεη ζε απεληνκψζεηο ή εμνιφζξεπζε ηξσθηηθψλ.  

- Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ.  

- Να δηαηεξεί ηα απνξξίκκαηα ζε θιεηζηνχο θάδνπο κέρξη ηελ απφξξηςή ηνπο.  

- Να θξνληίδεη γηα ηελ απνθνκηδή θαη ηελ απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ 

άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ θαη λα 

δηαηεξεί απζηεξψο θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια θαη κεραλήκαηα φζν 

θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

 

8. Πξνζσπηθό ηνπ Μηζζσηή 

8.1 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θπιηθείνπ θαη είλαη ν µφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Σν πξνζσπηθφ απηφ 

πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία θαηάιιειε, ψζηε λα κε πξνθχςεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή 

θψιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8.2 Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο 

θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ λα είλαη πγηέο θαη λα 

ηεξεί φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θ.ι.π. δηαηάμεηο, ην νπνίν πξέπεη λα 

πξνθχπηεη απφ επίζεκα έγγξαθα (βηβιηάξηα πγείαο θιπ.), ηα νπνία νθείιεη ν κηζζσηήο λα 

ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8.3 Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εμέηαζε ή θαη εκβνιηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ απφ γηαηξνχο ηεο επηινγήο ηνπ, εθφζνλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηα αξκφδηα 

Όξγαλά ηνπ. Δθφζνλ εξγαδφκελνο αξλεζεί λα ππνβιεζεί ζε εμέηαζε ή εκβνιηαζκφ θαηά 

ηα αλσηέξσ, απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

βεβαίσο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ (ηνπ θπιηθείνπ), ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. Οη ηπρφλ 
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νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απνκάθξπλζεο (απνδεκίσζε ιφγσ ιχζεσο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεσο θιπ.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνδφηε ηνπ (κηζζσηή). 

8.4 Σν πξνζσπηθφ ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα εξγάδεηαη λφκηκα (απφ άπνςε ακνηβψλ, 

αζθάιηζεο, άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο θιπ.). Σν 

Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα δεηεί θαη λα ειέγρεη ηα θαηά πεξίπησζε ζρεηηθά έγγξαθα. Οη 

ηπρφλ αιινδαπνί εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

8.5 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν γηα ηνλ εθκηζζνχκελν ρψξν εξγαζίαο 

(θπιηθείν), ν νπνίνο θαη ζα ηνλ εθπξνζσπεί. 

8.6 Ο εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηψζεη απφ ηνλ κηζζσηή λα απνκαθξχλεη απφ ηελ 

εξγαζία φπνηνλ ηπρφλ εξγαδφκελν δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηνπ. Οη ηπρφλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο εμαηηίαο 

απηήο ηεο απνκάθξπλζεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. 

8.7 Σν πξνζσπηθφ ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα θέξεη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ θαζαξή θαη 

εππξεπή ζηνιή. Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. 

8.8 Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο θαη 

επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο µε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο ζπγγελείο θαη 

επηζθέπηεο ησλ λνζειεπνκέλσλ.  

 

9. Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

 

9.1 Όινη νη θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά γηα ηελ 

πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ.  

9.2 Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

9.3 Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία. 

 

 

10. Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Μηζζσηή 

 

10.1 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί µε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο µε ηε ιεηηνπξγία 

θπιηθείνπ αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο 

νδεγίεο ή εληνιέο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν µφλνο 

ππεχζπλνο ηφζν πξνο θάζε αξρή φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

10.2 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη φπσο εμππεξεηεί ην Πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, θαη λα παξέρεη έθπησζε 20% ηνπιάρηζηνλ επί ησλ αλαγξαθφκελσλ 

ηηκψλ. Σν Ννζνθνκείν µε ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην 

θπιηθείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Οη ηηκέο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζα 

αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ πίλαθα πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνο ζε εκθαλέο ζεκείν.  

10.3 Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά ηνπ κηζζίνπ - θαηαζηήκαηνο 

πέξα απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα 

ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο 

κηζζψζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκηά ή θζνξά πνπ 

ζα πξνθιεζεί ζηνλ κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ αλψηεξε βία  (ζεηζκφ, 

ππξθαγηά, θινπή, δηείζδπζε πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελψζεσλ θ.ιπ.). Με ηελ ιχζε 

ηεο κίζζσζεο ζην πέξαο ηεο πεληαεηίαο θαη ηεο ελδερφκελεο παξάηαζεο νπνηεζδήπνηε 

εξγαζίεο δηακφξθσζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παξακέλνπλ πξνο φθεινο ηνπ εθκηζζσηή 

- λνζνθνκείνπ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ζπκθσλεηηθφ ιπζεί λσξίηεξα ν κηζζσηήο 

δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο.  

ΑΔΑ: 6ΟΡΕ469ΗΖΞ-Τ0Ξ





16 
 

10.4 Ζ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξαδίδεηαη κε ην κίζζην βαξχλεη θαη ζπληζηά 

ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή θαη φηη ππνρξενχηαη λα ηνλ παξαδψζεη ζην αθέξαην θαη ζε θαιή 

ιεηηνπξγία θαηά ηε ιχζε/ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

10.5 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

αζθαιείαο ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηνχ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη 

ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οθείιεη εηδηθφηεξα λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζπζηάζεηο ή εληνιέο ησλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο εληφο ησλ ρψξσλ απηνχ. 

10.6 Σν θαηάζηεκα ζα δηαζέηεη πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη 

θεληξηθή ζέξκαλζε-ςχμε γηα ηπρφλ φκσο θαθή ιεηηνπξγία ηνπο ή γηα ηπρφλ βιάβε ηνπο 

θακία επζχλε δε θέξεη ν εθκηζζσηήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ βιάβε ζηελ παξνρή 

λεξνχ ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο κηζζσηήο κπνξεί µε αίηεζή ηνπ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 

λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ µε άιινπο κεηξεηέο, εθφζνλ αλαιακβάλεη 

ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, ρσξίο ε αιιαγή απηή λα αλαηξέπεη ηηο κέρξη ηφηε 

κεηξήζεηο. 

10.7 Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ην κίζζην ρσξίο λα ζίγεη ηελ 

εζπρία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ αζζελψλ, ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν 

10.8   Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη µε ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ λα ζπλάςεη θαη λα δηαηεξεί 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζχµβαζε αζθάιηζεο έλαληη παληφο  θηλδχλνπ 

(δηάξξεμεο, θινπήο, ππξθαγηάο θιπ) ηφζν γηα ην µίζζην φζν θαη ηα  εκπνξεχκαηα θαη 

αζηηθήο επζχλεο ππέξ ηξίησλ. Σν λνζνθνκείν δελ επζχλεηαη ζε θαµία πεξίπησζε ζε 

απνδεµίσζε έλαληη νπνηαζδήπνηε δεµίαο, θζνξάο θαη ινηπά απφ ηξίηνπο.  

10.9 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γεληθά λα ζπκκνξθψλεηαη επαθξηβψο, σο πξνο φηη αθνξά 

ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ηξνθίκσλ πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ.487/21-9-2000 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Τγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» (Φ.Δ.Κ. Β’ 

1219/4-10-2000), φπσο ηζρχεη, ηεο ππ’ αξηζκ.ΑΗΒ/8577/1983 Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο 

(ΦΔΚ Β'526/24-9-1983), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη σο πξνο θάζε άιιε ζπλαθή 

πγεηνλνκηθή, αζηπλνκηθή, αγνξαλνκηθή ή άιιε ζρεηηθή δηάηαμε, είλαη δε κφλνο 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε απηψλ απέλαληη ζε θάζε δεκφζηα αξρή ή ηνπο θαηαλαισηέο. 

Οθείιεη επίζεο λα δέρεηαη απξνθάζηζηα θαη λα δηεπθνιχλεη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, ηνπο 

δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο. Ο θαζαξηζκφο θαη ε κέζνδνο απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη 

επηθαλεηψλ εξγαζίαο ζα είλαη θάζε θνξά ε ελδεδεηγκέλε θαη ζα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη αλαςπθηηθψλ 

10.10 Ο µηζζσηήο ππνρξενχηαη µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο εθµίζζσζεο - αλεμάξηεηα µε 

πνηφλ ηξφπν απηή ζα ιπζεί - λα απνδψζεη ην µίζζην ζε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζα 

ζπγθξνηεζεί µεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ. ε 

πεξίπησζε µε έγθαηξεο παξάδνζεο, ν µηζζσηήο ππφθεηηαη ζε έμσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνµίαο.  

10.11 Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηδίσο δε επηθαινχκελνο κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ. 

 

 

 

11. Δηδηθνί Όξνη 

 

11.1  Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε 

ζπκβαηηθφ ρξφλν κε δηαπξαγκάηεπζε.  ηελ πξνζθνξά ηνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα 
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αλαγξάθεη ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηνπ 1
νπ 

 έηνπο θαη ζπγρξφλσο ζα δειψλεη 

φηη δέρεηαη ηνλ φξν ηεο αλαπξνζαξκνγήο  θαηά αλσηέξσ.   

11.2 Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ νπνηνπδήπνηε ηπρφλ νθείιεη ζην 

Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ  

11.3 ησπεξή αλακίζζσζε δε ρσξάεη θαη ζπκθσλείηαη απφ ηψξα φηη ν κηζζσηήο κε ηε 

ιήμε ηεο κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν, ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ην 

κίζζην. 

11.4  Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή 

κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο.  

11.5  Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε 

ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην 

κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη 

φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί 

ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 715/79 ηνπ άξζξνπ 48.  

11.6  Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκηά ζην 

Ννζνθνκείν ν κηζζσηήο ππφθεηηαη ζε απνδεκίσζε, πνπ βεβαηψλεηαη κε θαηαινγηζκφ πνπ 

ελεξγεί ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη εηζπξάηηεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

11.7  Ο κηζζσηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε (θαη πθίζηαηαη κφλνο απηφο ηηο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο) γηα ελδερφκελε πξφθιεζε βιάβεο ζηελ πγεία νπνηνπδήπνηε 

αγνξαζηή θαη εηδηθφηεξα ησλ αζζελψλ, ησλ ζπλνδψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νθεηιφκελε ζηελ θαηαλάισζε επηθηλδχλσλ, επηβιαβψλ ή 

γεληθά αθαηάιιεισλ εηδψλ. 

11.8  Ο εθκηζζσηήο, µέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, επηθπιάζζεη εηο εαπηφλ ην 

δηθαίσµα λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά µε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ θαη άιινπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ θαιαίζζεηε θαη θαζαξή 

ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φπσο παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

πνηφηεηαο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ 

επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη µε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

απηή ν κηζζσηήο. Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσµα λα θαηαγγείιεη ηνλ αλάδνρν ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα µε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο.  

11.9  Ζ ηπρφλ µε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκθσλεηηθφ απηή δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ή εξκελεπηεί σο 

ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζε ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ.  

11.10  Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο µε 

ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε 

λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη 

επί ηεο παξνχζεο κίζζσζεο.  

11.11  Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε νπζηαζηηθνχ φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ 

κηζζσηή ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσµα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη 

κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο 

ηνπ κηζζίνπ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή 

πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ 

ζχκθσλα µε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν 

δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ παξαπάλσ εγγχεζε θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
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δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

11.12  Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθψο ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ . 

715/79.  

11.11 Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

κηζζψζεσο έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζε απηήλ.  

11.12  Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη 

θαηφπηλ ελεξγείαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζε Γεκφζηαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε 

απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη  ην ζπκθσλεηηθφ ηεο κηζζψζεσο ζα ιχεηαη 

αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν.  

11.13   Σν Ννζνθνκείν ζα εμαζθαιίδεη ζηνλ κηζζσηή ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο, 

θαη λεξνχ ζην θπιηθείν, νη νπνίεο ζα επηβαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. Πξφζζεηεο 

ειεθηξνινγηθέο παξνρέο απφ ηηο πθηζηάκελεο ζα γίλνπλ µε ηελ επίβιεςε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ( θαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή)  θαη µε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ν 

νπνίνο δελ ζα έρεη δηθαίσµα αθαηξέζεσο απηψλ θαηά ηελ νπνηεδήπνηε ιήμε ή ιχζε ηεο 

κηζζψζεσο, νχηε δηθαίσµα απνδεµηψζεσο γη' απηέο εθ µέξνπο ηνπ εθµηζζσηή, αθφµε θαη 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζµνχ αιιά απηέο ζα παξαµείλνπλ εζαεί πξνο 

φθεινο ην εθµηζζσηή θαη ηνπ µηζζίνπ. 

11.14 Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ηνπ κηζζίνπ, παξακέλεη 

πξνο φθεινο απηνχ, κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο λα γελλά θαλέλα δηθαίσκα 

αθαίξεζεο ή απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή.   

11.15. Γηα ηε ρξήζε ηειεθψλνπ ζα παξαρσξεζεί µία γξαµµή ρσξίο ρξέσζε (γηα εληφο 

ηνπ Ννζνθνµείνπ θιήζεηο). ε πεξίπησζε πνπ ν µηζζσηήο επηζπµεί λα πξαγµαηνπνηεί 

επηπιένλ θιήζεηο (αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, θηλεηά) µπνξεί λα απεπζπλζεί ζε νπνηνλδήπνηε 

πάξνρν γηα ηε δεµηνπξγία δηθήο ηνπ ηειεθσληθήο γξαµµήο. Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα 

ζπµθσλεί φηη απνδέρεηαη ξεηά θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο.  

11.16 Σν Ννζνθνµείν δελ θέξεη θαµία επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ µηζζίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ  θαη 

ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δεµηψλ πνπ µπνξεί λα ππνζηεί ν µηζζσηήο 

γηα ην ιφγν απηφ.  

11.17  Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε νιηθή ή µεξηθή ππνµίζζσζε θαη ε νπνηαδήπνηε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, σο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ 

µηζζίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο, ε κεηαηξνπή εηαηξείαο θαη ε 

πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ. 

11.18  Σν Ννζνθνµείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ µηζζσηή γηα ηελ πξαγµαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ βξίζθεηαη ην µίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο 

πξνζθνξάο θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή µείσζε ηνπ 

µηζζψµαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο µίζζσζεο.  

11.19 Ο µηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην µίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, 

ππνρξενχµελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φµσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην 

µίζζην, αιιαγέο ζηε δηαξξχζµηζε ηνπ ρψξνπ, λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ µεηαξξπζµίζεηο, 

παξεµβάζεηο (δνµηθήο, πδξαπιηθήο, ειεθηξνινγηθήο ή  άιιεο θχζεο), λα ρξεζηµνπνηήζεη 

ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπµθσλεζέληνο,  ππνρξενχµελνο φπσο άµεζα εηδνπνηεί 

εγγξάθσο ηνλ εθµηζζσηή γηα θάζε παξάλνµε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ, 

ηεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Π/δηνο 715/79.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ, ν µηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη 

απνδεµίσζε, µέζσ θαηαινγηζµνχ, µεηά απφ αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνµείνπ θαη ε νπνία εηζπξάηηεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δεµνζίσλ 

εζφδσλ.  
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11.20 Όιεο νη ηερληθέο παξεµβάζεηο (µεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ), ζα 

πξαγµαηνπνηνχληαη απφ εμεηδηθεπµέλα ζπλεξγεία, πνπ ζα θαηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο εθ ηνπ 

λφµνπ άδεηεο.  

11.21 Γελ ζα επηηξέπεηαη ε πψιεζε ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζε 

νπνηνλδήπνηε εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ, εθηφο ηνπ µηζζσηή. Δμαίξεζε ζε απηφ 

απνηεινχλ εθδειψζεηο πνπ ζα ιαµβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ, 

φπσο εθδειψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ εξγαδνµέλσλ, ε δηελέξγεηα ζεµηλαξίσλ ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνµείνπ θ.ι.π.  

11.22. Ο µηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηξεηο (3) µήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

µίζζσζεο λα επηηξέπεη ζε λένπο ππνςήθηνπο µηζζσηέο ηελ επίζθεςε ζην θπιηθείν.  

11.23. Γελ εκπιέθεηαη ε αζθάιεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε θύιαμε ηνπ θπιηθείνπ θαη 

ηελ αζθάιεηα θαη θύιαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνύ. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ                                                   

 

 

 

                                                                             ΚΑΝΣΑΡΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

 

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΔΚΜΗΘΧΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ 

 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ 

 

ηελ Μχξηλα, ζήκεξα ηελ ………………….  νη ππνγξάθνληεο ην ζπκθσλεηηθφ απηφ,  

Aθελφο ην ………………………………. πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο « ν εθκηζζσηήο» 

θαη αθεηέξνπ ν ...................................................................... θάηνηθνο /πνπ εδξεχεη 

.............................................. κε ΑΦΜ ............................ πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «ν 

κηζζσηήο», 

 

 ζπκθψλεζαλ απφ θνηλνχ θαη απνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

 

1. ΜΗΘΗΟ 

Ο εθκηζζσηήο κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ εθκηζζψλεη ζηελ κηζζψηξηα έλα αθίλεην – 

θαηάζηεκα, ην νπνίν θαηέρεη θαη λέκεηαη, θαη  βξίζθεηαη ζηελ Μχξηλα Λήκλνπ  θαη επί 

ηεο νδνχ  ...............................,  ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ..................................... 

Ο κηζζσηήο παξέιαβε ην κίζζην αθνχ ην εμέηαζε θαη ην βξήθε ηεο απφιπηεο αξεζθείαο 

ηνπ θαη απφιπηα θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη. 

 

2. ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη πεληαεηήο, αξρίδεη δε ηελ …../…/2020 θαη ιήγεη ηελ 

…./…./2025 κε δηθαίσκα δηεηνχο παξάηαζεο έπεηηα απν απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε 

δηνίθεζεο ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 715/1979. 

 

3. ΜΗΘΧΜΑ 

Σν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο κίζζσζεο (ήηνη απφ …/…/2020 

έσο …/…./2025) ζην πνζφ ησλ .............. (#.....,....€) επξψ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζαπμάλεηαη, έπεηηα απφ δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  κεηαμχ ησλ κεξψλ 

θάζε έηνο, ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ χςνπο ηνπ ηηκαξίζκνπ ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ σο 

πξνο ην κίζζσκα 

 

Σν κίζζσκα ζα  θαηαβάιιεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε θάζε κηζζσηηθνχ κελφο, είηε ζην 

ηακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε ζηνλ ππ’αξ. IBAN ……………………..ινγαξηαζκφ ηνπ 

εθκηζζσηή. Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθε απφδεημε 

ηνπ εθκηζζσηή ή κε ηελ απφδεημε θαηάζεζεο ηεο Σξάπεδαο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζεσξνχλ 

ην κίζζσκα απφιπηα εχινγν θαη αλάινγν κε ηε κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

Καζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ επηζχξεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε µε ην θαζπζηεξνχκελν κίζζσκα. Δπίζεο επηθέξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ κηζζσηή, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Δηδηθά γηα ην 1
ν
 κίζζσκα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 

ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη ζα αθνξά ζηηο 

ακέζσο επφκελεο ηξηάληα (30) πξψηεο   εκέξεο κίζζσζεο    

 

4. ΔΓΓΤΖΖ 

Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο θαηέβαιε ζήκεξα  ηελ 

ππ’ αξηζκ.                                     εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
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……………………………….. γηα #  1.300 # €, ε νπνία ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ 

πιήξε θαη νινζρεξή εθπιήξσζε ησλ πξνο ην Ννζνθνκείν ππνρξεψζεψλ ηνπ  

 

5. ΥΡΖΖ 

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ 

κηζζσηή ε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε.  

 

6. ΔΠΗΚΔΤΔ – ΠΡΟΘΖΚΔ – ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ 

Γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο 

ή επηζθεπήο δεκηψλ ηνπ κηζζίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθή 

ππνρξέσζε έρεη ε κηζζψηξηα, πιελ φζσλ αλαθέξνληαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

Μεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθκηζζσηή, επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή λα 

επηθέξεη δηάθνξεο πξνζζήθεο – ηξνπνπνηήζεηο ή κεηαξξπζκίζεηο ζην κίζζην κε 

απνθιεηζηηθά έμνδα ηνπ ίδηνπ. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε 

ηνπ κηζζίνπ, παξακέλεη πξνο φθεινο απηνχ, ρσξίο λα γελλά θαλέλα δηθαίσκα αθαίξεζεο 

ή απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή.   

Απηνλφεην ηπγράλεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ νινθιήξσζε επηζθεπψλ δεηήζεη ν 

κηζζσηήο ηπρφλ έγγξαθα ηδηνθηεζίαο πνπ θαηέρεη ν εθκηζζσηήο (π.ρ. πνιενδνκηθή άδεηα 

θα), απηφο ππνρξενχηαη λα ηα παξαδψζεη ζηνλ κηζζσηή.    

 

 

7. ΚΑΛΖ ΥΡΖΖ ΜΗΘΗΟΤ   

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ δηαηεξψληαο απηφ εππξεπέο 

θαη θαζαξφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγεί θακία θζνξά ή 

βιάβε ζε απηφ θαη λα κελ παξελνριεί ηνπο ινηπνχο πεξηνίθνπο ή λα ζίγεη ηελ εζπρία, 

αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε απηψλ.  

 

8. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ – ΣΔΛΖ  

Οη ινγαξηαζκνχ θάζε είδνπο παξνρψλ θνηλήο σθειείαο, ηα πάζεο θχζεσο θαη ππέξ 

νηνπδήπνηε ηέιε,  ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην Ννζνθνκείν.  

Σα παξαπάλσ δελ αθνξνχλ θάζε ηέινο, θφξν θιπ πνπ αθνξά ην κίζζην σο ζηνηρείν 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

 

9. ΑΠΟΓΟΖ ΜΗΘΗΟΤ – ΛΖΞΖ ΜΗΘΧΖ    

Καηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη 

ρσξίο θακία άιιε φριεζε, λα απνδψζεη ην κίζζην ζηνλ εθκηζζσηή ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

ην παξέιαβε. 

Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο κε ηελ κίζζσζε 

δαπάλεο ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ, νη 

νπνίνη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο, ή ηνπ Νφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Γηαθήξπμεο, παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ εθκηζζσηή λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηελ 

κίζζσζε, λα απνβάιεη ηνλ κηζζσηή απφ ην κίζζην θαηά ηελ ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία, 

θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία απφ ηελ αζέηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εγγχεζε πνπ δφζεθε, θαηαπίπηεη σο πνηληθή ξήηξα ππέξ ηνπ 

εθκηζζσηή. 

 

10. ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΗΓΗΟΥΡΖΖ  

Ο εθκηζζσηήο παξαηηείηαη ξεηά απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο γηα 

ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ θαζ’ φιε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.   
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                11. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 

             Ο κηζζσηήο ζπκθσλεί λα δηαηεξεί κε απφιπηε ερεκχζεηα, φια ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ πηζαλφλ λα  πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ, ή ηελ αληίιεςε ηνπ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο θαη ζην δηελεθέο θαη λα κελ απνθαιχπηεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηξίηνπο. 

 

12.   ΔΠΗΚΔΦΖ – ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΜΗΘΗΟΤ   

Ο εθκηζζσηήο ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ δηθαηνχηαη ζε θαηάιιειεο κέξεο θαη ψξεο, λα 

επηζθέπηεηαη ην κίζζην γηα λα εμαθξηβψζεη ηπρφλ θζνξέο ή κεηαβνιέο ηνπ, ή παξαβάζεηο 

πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ κίζζσζε. 

Δπηπιένλ ν εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ 

επίζθεςε ζην κίζζην ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαηά ηνπο ηξεηο (3) κελ ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο 

κίζζσζεο ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα εμεηάζεη απηφ πξνο κίζζσζε. 

 

13.  ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, φπσο θαη ε αλακίζζσζε ή ε 

παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ζα απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο, 

απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

Δηδηθψο γηα ηελ αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο απαηηείηαη έγγξαθε ζπκθσλία 

ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ ή ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπο, ζπληαγκέλε κέζα 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο κίζζσζεο.      

 

14. ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ ΟΡΟΤ 

         Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ φινη νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Γηαθήξπμε. 

Αλ θάπνηνο φξνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ είλαη ηψξα ή θαηαζηεί ζην κέιινλ 

λνκηθψο αλίζρπξνο ή αλελεξγφο, ηφηε ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ νη ινηπνί φξνη. ηελ ζέζε  

ηνπ αλελεξγνχο φξνπ ηα κέξε ζα ζπκθσλήζνπλ άιιν φξν, λνκηθψο έγθπξν πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηνλ απηφ ζθνπφ. 

 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα θαη θάζε 

έλα κέξνο έιαβε ηνπιάρηζηνλ απφ έλα λνκίκσο ππνγεγξακκέλν. 

 

15. ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ 

Κάζε παξαβίαζε ησλ σο άλσ όξσλ, ζα γελλά δηθαίσκα άκεζεο θαηαγγειίαο ηνπ 

παξόληνο από κεξηάο ηνπ εθκηζζσηή 

 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΜΗΘΧΣΖ                                                              Ο ΜΗΘΧΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ππνδεηγκα εγγπεηηθεζ επηζηνιεζ ζπκκεηνρεζ 

 

 

Δπσλπκία Σξάπεδαο...................................................................................................... 

Καηάζηεκα.................................................................................................................. 

(Γ/λζε-νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ. FAX.) 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......................... 

ΔURO................................................. 

ΠΡΟ 

ΓΔΝ. ΝΟ – ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΛΖΜΝΟΤ 

ΖΦΑΗΣΟΤ 12 ΜΤΡΗΝΑ ΛΖΜΝΟΤ  Σ.Κ. 81400 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡ.............................ΔΤΡΧ.................……………………….. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο: ηεο Δηαηξείαο 

……….. νδφο …………. 

αξηζκφο … ΣΚ ………..,} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ εμαθνζίσλ πελήληα επξψ.(650,00€) , γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ζαο (αξ. δηαθήξπμεο 1/2020) γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΉΜΝΟΤ 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο. 

Σν παξαπάλσ  πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 

ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 

ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… 

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ 

θαηά έλα (1) 

κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή 

ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα 
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ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

ππνδεηγκα εγγπεηηθεζ επηζηνιεζ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δπσλπκία Σξάπεδαο...................................................................................................... 

Καηάζηεκα.................................................................................................................. 

(Γ/λζε-νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ. FAX.) 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......................... 

ΔURO................................................. 

ΠΡΟ 

ΓΔΝ. ΝΟ – ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΛΖΜΝΟΤ 

ΖΦΑΗΣΟΤ 12 ΜΤΡΗΝΑ ΛΖΜΝΟΤ  Σ.Κ. 81400 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΑΡ.............................ΔΤΡΩ.................……………………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ΔΤΡΩ-----------------------------------------(θαη 

νινγξάθσο )--------------------------------------------------------------------------------------------

-ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο...................................................……………… 

Γ/ΝΖ........................................................ ................................................................γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε 

απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ-------------- ζπκθσλεηηθφ, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα 

ηελ εθκίζζσζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ»  ΓΗΑ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΣΖ» (αξ.Γηαθ/μεο 

1/2020) θαη γηα ην πνζφλ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ επξψ.(1.300,00€)  

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο 

νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ 

θαηά  (2) 
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κήλεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζπκθσλεηηθφ). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηεο 

επηζηξνθήο ηεο ζ΄ εκάο, 

νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ. Βεβαηνχηαη 

ππεχζπλα φηη ην πνζφ 

ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο. 
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