
   
 

  
 

 

 

 

 

              Θεζζαλονίκη: 6-3-2018 

              Απ.Ππωη:2972   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ  ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

 

(ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΣΙΘΔΜΔΝΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

20 ΣΟΤ Ν. 4412/2016) 
 
 

Σιμή εκκίνηζηρ μιζθώμαηορ : €5.000,00  
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» κε ηελ ππ αξηζ. 2
ε 

/ζέκα 25
ν 

/31-1-2018 

απόθαζή ηνπ, απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζε Κνηλσληθνύο 

πλεηαηξηζκνύο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Κνη..Π.Δ), κε πνζόλ εθθίλεζεο €5.000,00  

εςπώ μηνιαίωρ γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη 

εληεηαγκέλν ζε ηζόγεην ζηνλ αύιεην ρώξν ηεο  νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη ηελ 26-3-2018       εκέξα  Γεπηέξα  

θαη ώξα 14:00 ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο  νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα διενεπγηθεί ηην 27-3-2018, ημέπα ΣΡΙΣΗ 

και ώπα 10:00 ζηην   αίθοςζα διαγωνιζμών ηηρ οπγανικήρ μονάδαρ «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε  δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο  ή νη λόκηκνη 

εθπξόζσπνί ηνπο εθόζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε. 

                                                                                                  

Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ»  ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. Η 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε  Κοινωνικούρ 

     

 
       

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        

ΓΙΟΙΚΗΗ 3ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ                                 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»   
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ςνεηαιπιζμούρ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ (Κοι..Π.Δ.) ηος άπθπος 12 ηος Ν. 2716/1999 

(Α΄ 96). 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ απηή ζα είλαη αποκλειζηικά κεηαμύ 

Κοι..Π.Δ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κέιε ηεο έλσζεο επζύλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζηελ θνηλνπξαμία / 

έλσζε ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθόζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνύο ειέγρνπο 

επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο. Η Αλαζέηνπζα 

Αξρή επηθπιάζζεηαη λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ 

όηαλ απνδεηρζεί όηη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηήλ ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη 

αιεζή. Η απόθαζε απόξξηςεο ιακβάλεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλεμάξηεηα από ην 

ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία. 

 

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κεηά από πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Η παπούζα ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ  θα αναπηηθεί ζηην 

ιζηοζελίδα ηος νοζοκομείος. 
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ΜΔΡΟ  Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηελ νξγαληθή κνλάδα “Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ».  Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηεο 

νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη κέρξη ηελ 26-3-2018 εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 14:00. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεη ε 

πξόζθιεζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο αιιά ζα επηζηξέθνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό έρνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άπθπος 20 (ζςμβάζειρ αναηιθέμενερ καη’ αποκλειζηικόηηηα –άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) ηνπ Ν. 4412/2016, θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα οι Κοινωνικοί ςνεηαιπιζμοί 

Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ (Κοι..Π.Δ.) ηος άπθπος 12 ηος Ν. 2716/1999 (Α΄ 96)  

ΑΡΘΡΟ 3  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

Γεν απαιηείηαι εγγςηηική επιζηολή για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγωνιζμό.  

 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ επί ποινή απόρριψης. 

1. Τπεύζπλε δήισζε όηη γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ δηελεξγείηαη θαη όηη γλσξίδνπλ θαιώο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/γκαηνο 

715/79 « πεξί ηξόπνπ ελέξγεηαο ππό ησλ Ν.Π.Γ.Γ πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη 

εθκηζζώζεσλ ελ γέλεη (βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθεξύζζεηαη ν παξαπάλσ δηαγσληζκόο, 

όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, όηη 

επηζθέθζεθαλ θαη γλσξίδνπλ ηνλ ππό εθκίζζσζε ρώξν, ηελ θαηάζηαζε απηνύ θαη 

εμνπιηζκό ηνπ θαη όηη απνδέρνληαη όια απηά πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

2. Τπεύζπλε δήισζε όηη ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεπιβαλλονηικήρ, κοινωνικοαζθαλιζηικήρ και επγαηικήρ νομοθεζίαρ, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ. 

3. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 



 

5 
 

4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ 

 ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο ή έθδνζε 

απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ 

αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

- Οη Πξνζθέξνληεο Κοι..Π.Δ  νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά επί πνηλή απόξξηςεο  λα 

θαηαζέζνπλ  ηα παξαθάησ: 

 

 Καηαζηαηηθό ηνπ Κνη..Π.Δ. ζε επθξηλέο θσηναληίγξαθν από ην ηεξνύκελν 

θαηαζηαηηθό ζην αξκόδην Δηξελνδηθείν/Μεηξών Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

 Έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνη..Π.Δ. 

 Βεβαίσζε από αξκόδηα Γ.Ο.Τ.γηα έλαξμε επηηεδεύκαηνο ή ηξνπνπνίεζή ηεο, ε νπνία 

λα ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

 Διδικά για  Δνώζειρ οικονομικών Φοπέων (Κοι..Π.Δ  ) 

 

 Οη Δλώζεηο οικονομικών Φοπέων ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επηπιένλ θαη: 

 

1. Έγγπαθο ή Ππακηικό Απόθαζηρ (πξσηόηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν) ηνπ 

δηνηθνύληνο νξγάλνπ θάζε κέινπο (κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο), κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζύκπξαμε κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο έλσζεο 

/ θνηλνπξαμίαο. 

2. ςμθωνηηικό ζςνεπγαζίαρ ηων ζςμμεηεσόνηων (κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο 

ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο) κε ην νπνίν δειώλνπλ από θνηλνύ όηη:  

α) αλαιακβάλνπλ αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ηελ επζύλε από ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επζύλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο  

β) νξίδνπλ θνηλό εθπξόζσπν ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο  

γ) αλαθέξνπλ ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηή  

δ) νξηνζεηνύλ κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ζηελ 

Έλσζε/θνηλνπξαμία ζην ζύλνιν ηεο Πξνζθνξάο  

ε) δειώλνπλ έλα κέινο ππεύζπλν γηα ην ζπληνληζκό θαη ηε δηνίθεζε όισλ ησλ 

κειώλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο (leader)  

ζη) δειώλνπλ αληίθιεην ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειώλ ηεο. 

 

Σν ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο επί ποινή αποκλειζμού, ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη 

κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα ηνπ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία 

θαη ζθξαγίδα/ππνγξαθή από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 

θαιύπηνπλ ζην ζύλνιν όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ από ένοπκη 

βεβαίωζη ενώπιον δικαζηικήρ απσήρ ή ζςμβολαιογπάθος ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη 

όηη ν πξνζθέξσλ δελ βξίζθεηαη ζε αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Αλ ζε θάπνηα ρώξα δελ 

εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηώζεηο, κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από ένοπκη βεβαίωζη ηνπ Πξνζθέξνληα, 

ενώπιον δικαζηικήρ απσήρ ή ζςμβολαιογπάθος ή απμόδιος επαγγελμαηικού 

οπγανιζμού. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα (πνζνζηό) ηεο ζύκβαζεο πος ξεπεπνάει ηο 15% απηήο, ηόηε 

ν ππεξγνιάβνο πξέπεη λα είλαη θαη απηόο Κοι..Π.Δ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύο (2) ανηίηςπα  

δαθηπινγξαθεκέλεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε 

"ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ην άιιν ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 

 

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

 

• Η ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα  

• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

•Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

απηήο.  

• Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.  

• Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα.  

 

Ο εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηνπο εμήο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο:  

1. Φάκελο Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ  

2. Φάκελο Σεσνικήρ Πποζθοπάρ  

3. Φάκελο Οικονομικήρ πποζθοπάρ  

 

Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ.  

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

από ηνλ πξνζθέξνληα.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΩΝ.  

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

Ο θάθεινο «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» πεξηέρεη όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 3 ηεο παξνύζεο.  

5.2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Β΄ΜΔΡΟΤ –ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ-ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ηεο παξνύζαο 

Πξόζθιεζεο. 

5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

Η ηιμή θα δοθεί ζε ΔΤΡΩ. ΣΙΜΗ ΔΚΚΙΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΩΜΑΣΟ €5.000,00  

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν κεληαίν κίζζσκα αλά 

κήλα γηα νιόθιεξν ην ρξόλν ηεο κηζζώζεσο, ζύκθσλα κε απόθαζε Γ.., ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα νιόθιεξν ην ρξόλν ηεο 

κηζζώζεσο. 

Σελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν όκσο δελ δεζκεύεηαη κόλν από ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ αιιά 

δύλαηαη ύζηεξα από εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ λα πξνηηκήζεη άιινλ από ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηό ζθόπηκν γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο, εθηηκώληαο ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζθνξάο. Δπίζεο δύλαηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ λα θξίλεη ην 

απνηέιεζκα αζύκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία κε ίδηνπο ή λένπο όξνπο ρσξίο από 

όιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθύπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηαθαζία απνβεί άγνλε ην Γ.. δύλαηαη λα ηελ 

επαλαιάβεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη 

παξαιεθζεί, γίλεηαη δεκόζηα, από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Η Δπιηποπή ηος διαγωνιζμού  Θα 

αποζθπαγίζει ηον θάκελο ηων δικαιολογηηικών, ηων ηεσνικών πποζθοπών και ηων 

οικονομικών πποζθοπών ζε μια δημόζια ζςνεδπίαζη.  

 

Η απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :  
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Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαζώο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε από ηελ επηηξνπή όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 

Σερληθή πξνζθνξά θαηά θύιιν, ειέγρνληαη θαη αμηνινγνύληαη. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ζα απνζθξαγηζηεί κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία, ζηε ζπλέρεηα  από ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη 

ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ζε Πξαθηηθό ηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ύκβαζε ηξνπνπνηείηαη όηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνύην, ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε θαη βάζεη ησλ νξηδόκελσλ ζην άπθπο 132 ηνπ ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΚΥΩΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ  

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηελ απαίηεζε ηνπ από ηε ύκβαζε ή 

κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη αλαγθαζηηθά. Αλ ζην κεηαμύ ν εθκηζζσηήο 

ζειήζεη λα ηδηνρξεζηκνπνηήζεη ην κίζζην ιόγσ αλσηέξαο βίαο, ε κίζζσζε ζα ιύεηαη ρσξίο 

επζύλε ηνπ γηα απνδεκίσζε θ.ι.π. (Π.Γ. 715/79 άξζξν 46). 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Καηάπηιζη ζύμβαζηρ 

 

α)  Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο , αλαθνηλώλεηαη ζηνλ πιεηνδόηε εγγξάθσο.  Με ηελ θνηλνπνίεζε 

απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληόο δεθαπέληε (15 ) εκεξώλ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε αθνύ 

θαηαζέζεη ηελ αλαθεξόκελε ζην άξζξν 1 παξάγξαθν β εγγπεηηθή επηζηνιή για ηην καλή 

εκηέλεζη ηων όπων ηηρ ζύμβαζηρ, πος θα καλύπηει ποζό μιζθωμάηων 2 μηνών. 

β)  Δάλ πεξάζεη άπξαθηνο ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ην Γ.. ηνλ 

θεξύζζεη έθπησην θαη θαιεί ηνλ επόκελν πιεηνδόηε.  ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ην Γ.. απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο εηο βάξνο ηνπ 
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ΑΡΘΡΟ 12 Ιζσύρ έναπξηρ ηηρ ύμβαζηρ – Δγκαηάζηαζη μιζθωηή – Καηαβολή 

μιζθώμαηορ – Σπόπορ πληπωμήρ 

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη εληόο 15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην θπιηθείν, ε έλαξμε ηνπ νπνίνπ ζα βεβαησζεί από 3κειή επηηξνπή 

πνπ ζα νξίζεη ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε θαηαβνιή κηζζώκαηνο ζα ηζρύεη από ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο εγθαηάζηαζεο – 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ Δπηηξνπήο. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηελ 1
ε
 εκεξνινγηαθή 

κέξα θάζε κήλα ζην ηακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ καο επηβαξπλόκελνο ν κηζζσηήο κε ην ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3,6% θάζε κεληαίνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο, ή νπνηαδήπνηε άιιε 

κειινληηθή επηβάξπλζε επηβιεζεί από αξκόδηα όξγαλα ηεο Πνιηηείαο. Σπρόλ θαζπζηέξεζε 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο πέξαλ ησλ 5 εκεξώλ απνηειεί ιόγσ απνβνιήο εθ΄ όζνλ 

απαηηεζεί από ην Ννζνθνκείν κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 – Διδικοί όποι 

 

      α)   Πέξαλ ηνπ  κηζζώκαηνο ν κηζζσηήο βαξύλεηαη κε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε, ηέιε    

           απνρεηεύζεσο, ραξηνζήκνπ, ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, 

           πνπ ζα αλαινγεί ζην κίζζσκα θαη δε εηο νιόθιεξνλ πνπ πθίζηαληαη ή πνπ ζα νξηζζνύλ  

           θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκθσλεί όηη απνδέρεηαη  

           θαη ηηο επηβαξύλζεηο απηέο. 

      β) Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη ε νπνηαδήπνηε  

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

          κηζζίνπ. Δπίζεο ε ζύζηαζε ηεο εηαηξίαο ή ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ. 

     γ)  Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο από ηελ θαηαθύξσζε ηεο  

          κηζζώζεσο  θαη εθεμήο θαη ζα βαξύλεηαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ησλ  

          ηειώλ ηεο ζύκβαζεο. 

     δ)  Σν Ννζνθνκείν δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ  

          βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλώζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο  

          πξνζθνξάο θαη δελ ππνρξενύηαη εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ, ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ  

          κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην  

          κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενύκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δύλαηαη όκσο  

        λα επηθέξεη αιινηώζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα  ηνπ Ννζνθνκείνπ, νύηε λα ελεξγήζεη  

        επί ηνύηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνύην γηα ζθνπό δηάθνξν ηνπ  

        ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενύκελνο όπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα  

         θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.  

         715/79 ηνπ άξζξνπ 48. 

    ε)  Ο εθκηζζσηήο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά  

         κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνύ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ ηνπ θπιηθείνπ, ησλ όξσλ ηεο  

        ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ σο άλσ  

        δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηόηεηαο, ηελ θαζαξηόηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ πξνο 

        πώιεζε εηδώλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

         αλαιακβάλεη κε ηε ζύκβαζε απηή ν κηζζσηήο. 
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    ζη)  Η ηπρόλ κε έγθαηξε από κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ  

          απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε απηή δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή 

          παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνύηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα δηθαηώκαηά 

           ηνπ. 

     δ)  Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη από ζήκεξα από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ  

          πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαζώο θαη από θάζε κειινληηθή δηάηαμε λόκνπ  

          πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα από ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ  

          θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκόδνληαη επί 

          ηεο παξνύζεο κίζζσζεο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη δειώλεη αλεπηθύιαθηα όηη παξαηηείηαη 

          από θάζε έλδηθν κέζν θαζώο θαη από ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ηεο ηπρόλ εθδνζεζόκελεο 

         απόθαζεο. 

   ε)  Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο από ηνλ κηζζσηή (όινη νη όξνη  

        θεξύζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηώδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο κηζζώζεσο), ν εθκηζζσηήο  

        απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιύζεσο ηεο κηζζώζεσο θαη κπνξεί λα αμηώζεη ηελ 

        έμσζε  ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απόδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη  

        νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη από ηνλ κηζζσηή δηθαηώκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ  

        νλόκαηνο ηνπ θαη ηελ  απόδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηηο  

        εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη λα θξαηήζεη ηελ 

        παξαπάλσ εγγύεζε θαη λα αμηώζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε  

        νπνία ζα πξνέθππηε  από ηελ παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.         

   ζ)  Σελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο θαη ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα  

         παξαθνινπζεί ηξηκειήο  επηηξνπή πνπ ζα δηνξίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ  

          Ννζνθνκείνπ. 

       Οη όξνη ηεο πξόζθιεζεο  ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ  

       www.oagiosdimitrios.gr  όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ πιήξε γλώζε.  

   η)  ε πεξίπησζε παξάβαζεο από ην κηζζσηή νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο , ν  

       εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα κε απόθαζή ηνπ, λα  

      επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνύ 3.000,00 επξώ ζηνλ κηζζσηή θαη λα δεηήζεη από ηελ  

      Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο ή ηνπ όινπ ηεο εγγύεζεο. 

       Όηαλ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ εθκηζζσηή, κπνξεί λα 

      θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο  

      θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. 

  ηα) Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθώο ζηελ παξνύζα  

       πξόζθιεζε  ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, ξπζκίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ  

       Π.Γ. 715/79, ηνπ  Ν.4013/2011 , ηνπ Π.Γ.34/1995 θαη ηνπ Ν.4412/2016.  

  ηβ) Όινη νη όξνη ηεο πξόζθιεζεο ζα ηζρύνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κηζζώζεσο έζησ  

      θαη αλ δελ πεξηιεθζνύλ ξεηά ζ΄ απηή.  ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνύζεσο ησλ όξσλ ηεο 

     παξνύζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ζα ηζρύεη ε επλντθόηεξε γηα ην Ννζνθνκείν ξύζκηζε 

ηγ) Σπρόλ απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη θαηόπηλ ελεξγείαο  

     νπνηνπδήπνηε ή απόθαζεο Γεκνζίαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε  

     βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζύκβαζε κηζζώζεσο ζα ιύεηαη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

 ηδ) Μεηαθνξά θιηληθώλ, κείσζε θιηλώλ, κείσζε αξηζκνύ πξνζσπηθνύ θαη άιια ζπλαθή  

     ζέκαηα δελ ζρεηίδνληαη κε ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο. 

 ηε) Ο κηζζσηήο δειώλεη όηη βξίζθεη ην κίζζην ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο ηνπ θαη ζ΄ αλαιάβεη  

      ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ-θπιηθείνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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  Για κάθε διαθοπά πος πποκύπηει από ηην παπούζα ππόζκληζη εκδήλωζηρ 

ενδιαθέπονηορ ή ηην ζύμβαζη πος θα ζςναθθεί, απμόδια είναι ηα δικαζηήπια ηηρ 

Θεζζαλονίκηρ. 

  Γηα ό,ηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε  ηζρύνπλ νη πεξί πξνκεζεηώλ Νόκνη 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

 

                                                                             

 

                                                                                                           

ΜΔΡΟ Β΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ-ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

  

α)  Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρώξνπο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ κίζζηνπ απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο θπιηθείν.  Απαγνξεύεηαη απνιύησο 

νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ.  Δηδηθόηεξα ζηνπο παξαπάλσ ρώξνπο απαγνξεύεηαη: Η 

πώιεζε ζηγαξέησλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία παληόο ηπρεξνύ ή κεραληθνύ 

παηρληδηνύ ή παξνρή παηγληόραξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟ-ΠΟ θ.ι.π., ε παξαζθεπή θαγεηώλ 

θαη πώιεζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ε πώιεζε εηδώλ ηνπ Κπιηθείνπ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ έμσ από ηνπο νξηδόκελνπο, ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηώλ θαη 

θαζηζκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν εθηόο από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν κπξνζηά ζην 

Κπιηθείν. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε παξακνλή εληόο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ 

θπιηθείνπ άιισλ αηόκσλ εθηόο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θπιηθείνπ ,ή ε αλάξηεζε ε 

ηνηρνθόιιεζε εληόο θαη εθηόο ηνπ θπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ε αλαθνηλώζεσλ, άλεπ αδείαο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ξαδηνθώλνπ, καγλεηόθσλνπ 

θ.ι.π  ε άιισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινύλ ζόξπβν. 

β)  Να δηαζέηεη πξνο πώιεζε ζην θπιηθείν αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα, 

πξντόληα γάιαθηνο, ζάληνπηηο, ηνζη θαη ινηπά είδε θπιηθείνπ, επηζηνιόραξηα όια αξίζηεο 

πνηόηεηαο.  Σν ηηκνιόγην ησλ εηδώλ απηώλ ζα είλαη επίζεο εγθεθξηκέλν από ην Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

γ)  Να δηαηεξεί κε δηθή ηνπ δαπάλε απόιπηα θαζαξνύο θαη εππξεπείο όινπο ηνπο 

ρώξνπο ηνπ θπιηθείνπ εληόο θαη πέξημ απηνύ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

απόξξηςε ησλ ζθνππηδηώλ.  Πάλησο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο δελ 

ππνρξενύηαη ζε θακία αλαθαίληζε, βειηίσζε, πξνζζήθε, επηζθεπή, θ.ι.π.  Αλ ν κηζζσηήο 

πξαγκαηνπνηήζεη θάηη από απηά δελ ζα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε θαη όηη θάλεη ζα παξακέλεη 

επί σθειεία ηνπ κηζζίνπ. 

δ)  Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηόηεηα ησλ 

πσινπκέλσλ εηδώλ θαη λα ηεξεί απζηεξώο θαζαξηόηεηα ηόζν ζηα ζθεύε, έπηπια, 

κεραλήκαηα όζν θαη ζε νιόθιεξν ην ρώξν εληόο θαη εθηόο ηνπ θπιηθείνπ. 

ε)  Να ηεξεί κε αθξίβεηα όιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία θπιηθείνπ πγεηνλνκηθέο, 

αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο έλαληη ζε θάζε αξρή θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο. 

ζη)Να δηαηεξεί αλνηθηό θαη ζε ιεηηνπξγία ην θπιηθείν ζε 24σξε βάζε.    
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δ)Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη 

ηα είδε ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο ζπλνδνύο θαη αξξώζηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Ο εθκηζζσηήο 

κε ηα αξκόδηα όξγαλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην θπιηθείν γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

ε)  Να πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα, ζηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ηνπ θπιηθείνπ, πέξα 

από ηνλ ήδε ππάξρνληα θαη λα ην θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θπιηθείνπ λα ηεξεί 

ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο βάζε νδεγηώλ ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πάξεη από ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θπιηθείν ζα εμνπιηζηεί κε όια ηα ζύγρξνλα κέζα, 

επαγγεικαηηθό ςπγείν, θαθεηηέξα, ζεξκνζάιακν θ.ι.π. ηα παξαπάλσ είδε ζα αλήθνπλ 

ζηελ θπξηόηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο ζα δηθαηνύηαη λα ηα απνζπλδέζεη κε πξνζνρή θαη 

λα ηα απνκαθξύλεη κε δηθή ηνπ επζύλε θαηά ηελ ιήμε ε ιύζε ηεο κίζζσζεο, εθ όζν δελ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην κίζζην, άιισο ζα παξακείλνπλ ζ απηό ρσξίο 

απνδεκίσζε. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πσιεί ηα είδε ηνπ ζην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε 

έθπησζε ην πνζνζηό ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.   

ζ)Να πξνζιάβεη  ν κηζζσηήο ην απαηηνύκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κόλνο θαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο, όζνλ 

αθνξά όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε.  Ο 

κηζζσηήο ππνρξενύηαη πξν ηεο πξόζιεςεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λα ππνβάιιεη έγγξαθε 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο εθάζηνπ θαη ηεο δηεπζύλζεηο απηώλ θαη λα 

βεβαηώλεη πεξί ηνπ ήζνπο θαη ηεο εληηκόηεηάο ησλ θαη όηη ζα είλαη ππεύζπλνο, γηα ηπρόλ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο αληίζεηεο κε ηνπο θαλόλεο επηαμίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη ζε 

ώξεο εξγαζίαο πξέπεη λα θέξνπλ ιεπθό θαζαξό ζαθάθη θαη λα ηεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο 

πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θ.ι.π. δηαηάμεηο.  Σόζν ν κηζζσηήο όζν θαη ην παξαπάλσ 

πξνζσπηθό νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην πξνζσπηθό 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο ησλ λνζειεπνκέλσλ. 

Ι) Να απνκαθξύλεη ακέζσο θάζε ππάιιειό ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απόιπζε ζα δεηνύζε 

αηηηνινγεκέλα ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε γηα αθαηαιιειόηεηα, είηε γηα 

δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ν κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο έλαληη ηνπ ππαιιήινπ απηνύ γηα θάζε απαίηεζή ηνπ (απνδεκίσζε, άδεηα, 

επηδόκαηα άδεηαο, δώξα, θ.ι.π.) πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ απόιπζε απηή, δεδνκέλνπ όηη 

ην Ννζνθνκείν θακία ζρέζε δελ ζα έρεη κ΄ απηόλ. 

Ια)  Ο κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ ηνπ πέξα από ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ 

ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδώζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε 

ιύζε ηεο κηζζώζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θπιηθείνπ 

ζε θαιή θαηάζηαζε όπσο ζα ηνπο παξαιάβεη. 

Ιβ)  Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζύλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ ζα 

πξνθιεζεί ζην κηζζσηή από νπνηαδήπνηε αηηία ή από αλώηεξε βία, ζεηζκό, ππξθαγηά, 

θινπή, δηείζδπζε πγξώλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελώζεσλ ελ γέλεη, παξέκβαζε ή απόθαζε 

ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ ή από άιιν ιόγν πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδώ, σο θαη ησλ δεκηώλ 

ζπλεπεία απεξγηώλ ή αλαξρηθώλ πξάμεσλ βίαο, νθείιεη δε ν κηζζσηήο λα αζθαιίζεη ην 

αθίλεην, ην εκπόξεπκά ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ θπιηθείνπ γηα θάζε αηηία από απηέο πνπ 

πξναλαθέξακε, θαζώο θαη γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ. 
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Ιγ)  Σν θπιηθείν δηαζέηεη πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ηπρόλ όκσο 

θαθή ιεηηνπξγία ηνπο ή γηα ηπρόλ βιάβε ηνπο θακία επζύλε δελ θέξεη ν εθκηζζσηήο, όπσο 

επίζεο θαη γηα ηπρόλ δηαθνπή παξνρήο λεξνύ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην κίζζην.  Η 

θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ θαη ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή.  

Η δαπάλε ζα θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ ελδηακέζσλ κεηξεηώλ λεξνύ θαη 

ξεύκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία. 

Iδ)  Ωο πξνο ηα βαζηθά είδε βηνηηθήο αλάγθεο, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηα θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξνπο, ησλ νπνίσλ ηελ θπξηόηεηα ή εθκεηάιιεπζε 

έρνπλ ην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη 

δεύηεξνπ βαζκνύ θαη νη δεκόζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ην αλώηαην όξην 

ησλ ηηκώλ ιηαληθήο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ θαη ην πνζνζηηαίν θέξδνο πνπ 

ππνινγίδεηαη επί ησλ ηηκώλ απηώλ, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3377/2005 «Αξρέο θαη Καλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο, άξζξν 16 (Σηκέο πξντόλησλ ζε πεξηνρέο 

ειεγρόκελεο πξόζβαζεο),παξ.1,2. 

 

Η παξνύζα κίζζσζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Π.Γ. 715/79 «πεξί ηξόπνπ ελέξγεηαο 

Ν.Π.Γ.Γ. πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ θ.ι.π.», ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 

,άξζξν 15 «Ρύζκηζε ζεκάησλ Δκπνξηθώλ Μηζζώζεσλ θαη ηνπ Π.Γ.34/1995 «Κσδηθνπνίεζε 

δηαηάμεσλ λόκσλ πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ» 

 

 

 

                                                                              Η     Γιοικήηπια 

                                                          

                

   

 

                                                                          Μελπομένη   Σζούγκα  

 

 

 

 

 

 

 

 


