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                                        EIΓΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 
             ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ  

                                      Δ ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ 

 

     Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ», κεηά ηελ αξηζκ. 8
ε
 /ζέκα 4

ν
 /25-4-2017 απόθαζε , πξνηίζεηαη  λα 

αλαζέζεη ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Ννζνθνκείν 

έδξαο Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ θαη νξγαληθή κνλάδα «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ») ζε 

πηζησηηθό ίδξπκα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηην πλέον ζσμθέροσζα ζσνολικά 

προζθορά και ιδιαίηερα ηο επιηόκιο ηοσ ηαμειακού σπολοίποσ. 

- Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνύλ ύζηεξα από πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ,  από     ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 

 

 ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ  
ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

Γηεύζπλζε: Διέλεο Εσγξάθνπ 2 Σ.Κ. 546 34 
         15 -1-2018 ΓΔΤΣΔΡΑ 10.00 



 

 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ Παξαζθεπή,     12-1-2018 θαη ώξα 14:00 

Όζεο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν εθπξόζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ.  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη Γεκόζηα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄, άξζξν 2. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη 

πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκό ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηώλ, πνπ απαξαίηεηα 

ζα πξέπεη λα έρνπλ λόκηκν παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

                       ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Επί ποινι απόρριψθσ, οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε  ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα 

φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ: 

o  Προςφορά για τθν Σαμειακι διαχείριςθ του Νοςοκομείου «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» 

o Σον πλιρθ τίτλο του Φορζα:      Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ»  

                                                                 ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» 

                                                                  Δ/ΝΘ : ΕΛΕΝΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ 2 

                                                                  Σ.Κ. 546 34    

o Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 

1.2. Μζςα ςτον κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται: 

Κιεηζηόο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηνλ  

νπνίν ηνπνζεηνύληαη, 

Α. Σν Φύιιν πκκόξθσζεο κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο (όπσο δεηνύληαη 

θαη αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄), ζην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί 

ε ζηήιε κε ηελ απνδνρή ησλ όξσλ θαη ηελ παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο 

πξνζθνξάο. Σελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ε ηξάπεδα, ζα ππνγξάθεη θαη ζα 

είλαη ππεύζπλνο γη’ απηή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 



θαηαηεζνύλ ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ηνπ ππνγξάθνληα κε ηελ 

ηξάπεδα θαη ηελ εμνπζηνδόηεζή ηνπ λα θαηαζέζεη θαη λα εθπξνζσπήζεη ηελ 

ηξάπεδα ζην δηαγσληζκό. 

Β. Δπί πνηλή απόξξηςεο, Δ ΓΤΟ ΑΝΣΗΣΤΠΑ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Οη πξνηάζεηο ησλ πξνζθεξόλησλ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή  

κε γλώκνλα, ηην πλέον ζσμθέροσζα ζσνολικά προζθορά και ιδιαίηερα ηο 

επιηόκιο ηοσ ηαμειακού σπολοίποσ. 

Γ. Παξαζηαηηθό λνκηκνπνίεζεο ηνπ εθπξνζώπνπ, εθόζνλ νη πξνζθέξνληεο 

ζπκκεηέρνπλ κε εθπξόζσπν. 

Γ. Βεβαίσζε όηη είλαη κέιε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ. 

Δ. Να νξίδεηαη ν ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξνο από εθαηόλ είθνζη  (120) εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

1.3. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή απόθξνπζε όξνπ ηεο 

πξόζθιεζεο. 

1.4 Γηεπθξηλήζεηο κέρξη ηε ιήμε θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ αηηνύληαη θαη δίδνληαη 

θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/16, άξζξν 102. 

1.5. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη κε πξσηνβνπιία ησλ  πξνζθεξόλησλ, νπνηεδήπνηε 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηoπο  δελ γίλνληαη δεθηέο 

θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο πξόζθιεζεο  κε ηελ θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ 

ηαπηόρξνλε ππνβνιή ΤΓ ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό, όηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

1.7. Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηώλ, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

ΆΡΘΡΟ 2:  ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σν αξκόδην όξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. 



Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκόζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξόλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλώζε ησλ 

ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ από 

απηνύο. 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ έρεη σο εμήο: 

 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ και μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ανά φφλλο. 

 Θ αρμόδια επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 

υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε 

Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίςθσ από τα μζλθ του οργάνου. Σο αρμόδιο όργανο 

μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινιςεισ από τουσ 

διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων. 

 Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ 

προςφζροντεσ . 

 Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων  διατθρεί το δικαίωμα: 

o Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι τθσ διαδικαςίασ,  μετά από 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ 

o Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαδικαςίασ και τθν επανάλθψθ του με 

τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη 

πεξηπηώζεηο: 

 Προςφορά που υποβάλλεται εκπρόκεςμα ι μετά τθν αποςφράγιςθ , απορρίπτεται 

χωρίσ να αποςφραγιςτεί  

 Προςφορά που υποβάλλεται χωρίσ να ακολουκιςει το άρκρο 1 τθσ παροφςθσ (π.χ. 

προφορικά, θλεκτρονικά) 

 Προςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ. 

 Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ. 

 Προςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ 

 Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα πρόςκλθςθ. 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΟΡΟΙ 

(Φύλλο σμμόρθωζης) 

Α/Α ΟΡΟΙ - ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(ΕΛ.) 

1 

Ο αρικμόσ των μιςκοδοτοφμενων του 
Νοςοκομείου ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ» 
ςιμερα ανζρχεται ςτουσ 575, με μζςο όρο 
αποδοχϊν ετθςίωσ 6.900.000,00 ευρϊ και 
ζχουν το δικαίωμα να επιλζγουν όποια 
τράπεηα επικυμοφν. Για τθν οργανικι μονάδα 
«Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» ο αρικμόσ των 
μιςκοδοτοφμενων ανζρχεται ςτουσ 518 με 
μζςο όρο αποδοχϊν ετθςίωσ 6.184.046,44 
ευρϊ και ζχουν το δικαίωμα να επιλζγουν 
όποια τράπεηα επικυμοφν. 
 Ο μζςοσ όροσ του μθνιαίου κακαροφ ποςοφ 
(τακτικζσ αποδοχζσ) κάκε εργαηομζνου 
ανζρχεται ςτο ποςό των 1.000,00 ευρϊ για το 
Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ  και 994,85 ευρϊ για τον ΑΓΙΟ 
ΔΘΜΘΣΡΙΟ, καταβάλλεται μζςω τθσ Ενιαίασ 
Αρχισ Πλθρωμϊν ςτισ 13 και 27 κάκε μινα , 
ςε Λογαριαςμό που τθρεί ο κάκε εργαηόμενοσ 
ςε Σράπεηα τθσ επιλογισ του. 
     

2 

Ο υπολογιςμόσ  των πρόςκετων αμοιβϊν 
(Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ 2.564.806,00 ευρϊ και 
«ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1.515.663,85 ευρϊ 
γίνεται από το Νοςοκομείο και θ πλθρωμι 
από τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν και ωσ εκ 
τοφτου το Νοςοκομείο ζχει τθ δυνατότθτα να 
αποςτζλλει ςτθν Σράπεηα τα ςχετικά ςτοιχεία.     

3 

Όλεσ οι εργαςίεσ του Νοςοκομείου 
(εμβάςματα προμθκειϊν , απόδοςθ 
κρατιςεων ςτα Σαμεία κ.λ.π.) κα ενεργοφνται 
είτε θλεκτρονικά είτε μζςω του Καταςτιματοσ 
ςυνεργαςίασ που κα εδρεφει κατά το δυνατόν 
πλθςίον των νοςοκομείων     

4 
Δωρεάν Χοριγθςθ καρνζ επιταγϊν και 
αντιγράφων λογαριαςμϊν 

    

5 

Θ ςφμβαςθ μεταξφ τθσ τράπεηασ και του 
Νοςοκομείου κα ιςχφει για διάςτθμα τριϊν 
(3) ετϊν,  εκτόσ αν καταγγελκεί λόγω μθ 
τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων. Μετά τθ λιξθ     



τθσ τριετίασ κα προβλζπεται δικαίωμα 
παράταςθσ για διάςτθμα (2) δφο ετϊν με τουσ 
ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ.  
Όλοι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ κεωροφνται 
ςπουδαίοι και θ παράβαςθ οποιουδιποτε 
όρου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνιςτά 
λόγω καταγγελίασ τθσ.   

6 

Οι προςφορζσ των Σραπεηϊν να αναφζρουν  
το υψθλότερο δυνατό επιτόκιο κατακζςεων , 
ςτο ςυνολικό διακζςιμο ποςό όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτθ παροφςα, ςτακερό για το 
διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν 
παράταςθσ.     

7 
Ο εκτοκιςμόσ να είναι εξαμθνιαίοσ 

    

8 

Σο Νοςοκομείο κα τθρεί Λογαριαςμό 
Σαμειακισ Διαχείριςθσ ι και όςουσ άλλουσ 
λογαριαςμοφσ όψεωσ επικυμεί και χρειάηεται 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, χωρίσ καμία 
χρζωςθ με ζξοδα κίνθςθσ και διατιρθςθσ 
αυτϊν.     

9 

Δωρεάν χοριγθςθ extrait ςτο Νοςοκομείο 
κακθμερινά και μθνιαία ςε όςουσ 
λογαριαςμοφσ ηθτθκεί κακϊσ και εκτάκτωσ , 
αν χρειαςτεί (χρζωςθ , πίςτωςθ , υπόλοιπο 
θμζρασ , αρικμόσ εξοφλθμζνθσ επιταγισ , 
ςτοιχεία κατακζτθ κτ.λ.).     

10 
Δυνατότθτα πρόςβαςθσ του Νοςοκομείου 
ςτουσ λογαριαςμοφσ με χριςθ Θλεκτρονικισ 
τραπεηικισ <<e-banking>>.     

11 
Πλθρωμι των υποχρεϊςεων του 
Νοςοκομείου ςτα αςφαλιςτικά και δθμόςια 
ταμεία χωρίσ επιπλζον ζξοδα .     

12 
Ειςερχόμενα εμβάςματα με δικαιοφχο το 
Νοςοκομείο χωρίσ επιπλζον ζξοδα.     

13 
Ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ , όποτε χρειαςτεί 
χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

14 
Κατακζςεισ επιταγϊν οποιαςδιποτε τράπεηασ 
χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

15 

Οι κατακζςεισ του νοςοκομείου να μθν ζχουν 
περιςςότερο από μία θμζρα valeur, κακϊσ και 
τα εμβάςματα από αςφαλιςτικά ταμεία 
π.χ.ΕΟΠΤΤ.   



16 

Εξερχόμενα εμβάςματα προσ οποιαδιποτε 
Σράπεηα  με δικαιοφχο τρίτα πρόςωπα 
(προμθκευτζσ) χωρίσ επιπλζον ζξοδα για το 
Νοςοκομείο     

17 
Πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία τθλεφωνικισ 
εξυπθρζτθςθσ 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 365 θμζρεσ 
το χρόνο.     

18 

Να διακζτουν θεληξηθό θαηάζηεκα ζηε 

Θεζζαινλίθε ή πιεζηέζηεξν ππνθαηάζηεκα 

ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ  Eζληθήο Ακύλεο 41 θαη 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Διέλεο Εσγξάθνπ 2.     

19 

Άμεςθ ανταπόκριςθ ςε κάκε αίτθμα των 
υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου  που 
αςχολοφνται με Σραπεηικζσ εργαςίεσ 
Οικονομικό Σμιμα, (κυρίωσ Σαμείο).     

20 
Άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περιπτϊςεισ 
δεςμεφςεων ι και καταςχζςεων ςε 
λογαριαςμοφσ του Νοςοκομείου από τρίτουσ.     

21 
Άμεςθ ενθμζρωςθ για κάκε αλλαγι που 
πραγματοποιείται ςτισ Σραπεηικζσ Τπθρεςίεσ 
που παρζχονται.     

22 
Για πλθρωμι βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ 
Δ.Ο.Τ δε κα υφίςτανται ζξοδα από το 
νοςοκομείο.   

 23 Σο φψοσ του λογαριαςμοφ Σαμειακισ 
Διαχείριςθσ ανζρχεται για το Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ 
ςε 5.000.000,00 ευρϊ περίπου και για τον  
ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ςε 2.400.000,00 ευρϊ 
περίπου. 

    

24 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ δφο 
(2) ΑΣΜ ςε χϊρο/ουσ που κα υποδείξουν οι 
δφο οργανικζσ μονάδεσ  Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ  και 
ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ, χωρίσ επιπλζον ζξοδα των 
Νοςοκομείων.     

25 

Τποχρζωςθ τθσ Σράπεηασ να πιςτϊνει τουσ 
λογαριαςμοφσ των υπαλλιλων, τθν θμζρα 
που ορίηει το Νοςοκομείο, ακόμθ και ςε 
περιπτϊςεισ απεργίασ τραπεηοχπαλλιλων  
και να τροφοδοτεί με το απαραίτθτο ποςό τα 
μθχανιματα ΑΣΜ ςτουσ  χϊρουσ των 
Νοςοκομείων τθν θμερομθνία πλθρωμισ που 
ζχει οριςτεί.   

26 

 ηελ νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» εθηόο ηεο Σακεηαθήο 

Γηαρείξηζεο ιεηηνπξγεί θαη Λνγαξηαζκόο ηνπ 

ΕΩΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ, ζηνλ   



νπνίν θαηαηίζεληαη ηα κεληαία κηζζώκαηα πνπ 

αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηηο 7.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ραξηνζήκνπ, θαη 

ζην λνζνθνκείν έδξαο Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ  από 

ελνηθίαζε ππνθαηαζηήκαηνο κεληαίν κίζζσκα 

πνπ αλέξρεηαη ζηα 1.240,88€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 

27 

ην λνζνθνκείν έδξαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 

θαηαηίζεηαη κεληαίν κίζζσκα από ελνηθίαζε 

θπιηθείνπ €9.427,60 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ραξηνζήκνπ θαη γηα ηελ νξγαληθή κνλάδα 

«Ο  ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» θαηαηίζεηαη  

κεληαίν κίζζσκα από ελνηθίαζε θπιηθείνπ 

€4.750,00 πιένλ ραξηνζήκνπ   
 

     

                                           Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

 

                                       Μελπομένη   Σζούγκα 


