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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ.  17036 
 
Δθμόςιου Ανοικτοφ Ρλειοδοτικοφ  Διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, 
με ποςό εκκίνθςθσ τισ Δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000,00€), πλζον χαρτοςιμου 3,6%, για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου εκμετάλλευςθσ του κυλικείου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου και 
με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο προςφερόμενο  μθνιαίο μίςκωμα, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ.  
 
Σο Νοςοκομείο Πφργου  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Το Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των 
Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

2. Το Ν. 3329/2005  «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4- 2005),      όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3527/2007 

3. Τισ διατάξεισ του ν.3518/2006, άρκρο 63, παρ. 2. «Αναδιάρκρωςθ των κλάδων … 
και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου απαςχόλθςθσ και 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ».  

4. Τισ διατάξεισ του ν.2519/1997 «Ανάπτυξθ και Εκςυγχρονιςμόσ  του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το 
φάρμακο και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 28 αυτοφ με  τίτλο 
«Ρόροι των νοςοκομείων και των κζντρων υγείασ»  

5. Το Ρ.Δ. 715/1979 «Ρερί τρόπου ενζργειασ των υπό των ΝΡΔΔ προμθκειϊν, 
μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων…»  

6. Τισ διατάξεισ του Οργανιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου 
7. Τθν υπ’ αρικμ.  23θ/02-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΒΤ46907Ε-ΕΤ7), Θζμα 9ο,  Συνεδρίαςθ 

Δ.Σ. του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου που εγκρίνει τθ διενζργεια του παρόντα 
διαγωνιςμοφ. 

8. Τθν υπ’ αρικμ. 25θ/16-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΜ446907Ε-ΗΚ9), Θζμα 3ο, Συνεδρίαςθ Δ.Σ. 
του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου που εγκρίνει το ςχζδιο διακιρυξθσ του 
παρόντα δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και ορίηει Επιτροπι Διενζργειασ 
και Αξιολόγθςθσ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ. 

 
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ      Ο  Τ  Μ  Ε 

 
Δθμόςιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ 
μιςκωτι του κυλικείου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου προσ εξυπθρζτθςθ των 
νοςθλευομζνων, των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ.  
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Νοςοκομείο Πφργου, όπου κα 
παραλαμβάνονται, μζχρι τθν προςδιοριςκείςα θμζρα και ϊρα προσ διεξαγωγι του 
διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι τθν 24-09-2018  θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 10:00 π.μ. 
Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου Πφργου (Ρεριοχι 
Συντριάδα Ρφργου) τθν 24-09-2018  θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 11:00 π.μ. ενϊπιον 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςυγκροτείται  ειδικά για το 
ςκοπό αυτό με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του Διαγωνιςμοφ, μποροφν να παρίςτανται οι ςυμμετζχοντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
τουσ. 
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Για πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ιςχφει ότι ορίηεται 
ςτο άρκρο 4: ΤΟΡΟΙ ΛΘΨΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΩΝ- ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ τθσ παροφςθσ.    
 
 
                                                                     
 

                                                                          Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ       
                                                                          ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

 
 
 

                                                                           ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

ΑΘΟ  1  Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ.  

ΑΘΟ  2 Στοιχεία Αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

ΑΘΟ  3 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΘΟ  4 Τρόποσ λιψθσ εγγράφων, διευκρινιςεων –ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν 

ΑΘΟ  5 Δικαίωμα ςυμμετοχισ. 

ΑΘΟ  6 Κριτιρια επιλογισ, προςόντα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  

ΑΘΟ  7 Υποβολι προςφορϊν 

ΑΘΟ  8 Ροςό προςφερόμενου μθνιαίου μιςκϊματοσ  

ΑΘΟ  9 Θ ιςχφσ των προςφορϊν. 

ΑΘΟ  10 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

ΑΘΟ  11 Διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ΑΘΟ  12 Απόρριψθ προςφορϊν. 

ΑΘΟ  13 Ενςτάςεισ. 

ΑΘΟ  14 Κρίςεισ - Αποτελζςματα. 

ΑΘΟ  15 Κατακφρωςθ - υπογραφι ςφμβαςθσ - μιςκωτθρίου, εγγυιςεισ. 

ΑΘΟ  16 Καταβολι μιςκϊματοσ. 

ΑΘΟ  17 Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία. 

ΑΘΟ  18 Λοιποί όροι – πλθροφοριακά ςτοιχεία. 

ΑΘΟ  19 Υποχρεϊςεισ αναδόχου (μιςκωτι) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΜΙΣΘΩΤΘΙΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α   -   ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ 
Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ μίςκωςθ του κυλικείου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΡΥΓΟΥ.  
Κριτιριο αξιολόγθςθσ (κατακφρωςθσ) είναι το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο 
μίςκωμα.  
Ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα ορίηονται οι Δζκα χιλιάδεσ ευρϊ 
(#10.000,00€#) πλζον χαρτοςιμου 3,6%. 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι όροι, οι υποχρεϊςεισ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν 
απαιτοφμενθ μίςκωςθ ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
 
ΑΡΘΡΟ 2. τοιχεία Αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ,  
Γραφείο Ρρομθκειϊν  
Ρεριοχι Συντριάδα,   27131- Ρφργοσ 
Τθλζφωνο: 2621082784    Fax: 2621082378 
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μπακαλοποφλου Κων/να 
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ απεςτάλθ για δθμοςίευςθ τθν 24θ -08-2018 ςτισ πιο 
κάτω εφθμερίδεσ: 
 

1) ΘΧΩ ΤΩΝ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ 
2) ΡΩΤΘ 
3) ΡΩΙΝΘ 
4) ΡΑΤΙΔΑ 

 
 

Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων: 
1) Εμπορικοφ  Επιμελθτθρίου Ρφργου, 
2) Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου  
3) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΥΓΟΥ 
4) 6 ΥΡΕ  
5) Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ 
 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο κα βαρφνουν τον ανάδοχο (μιςκωτι). 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Σρόποσ λιψθσ εγγράφων, διευκρινίςεων – ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν 
Οι αιτιςεισ παροχισ τυχόν διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Νοςοκομείο 
Ρφργου όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ κατά τισ ϊρεσ 07.30 με 14:30, κα κατατίκενται ςτο 
Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου και κα ενθμερϊνεται αμζςωσ θ Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 
Αναφζρεται ότι, αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου παραλιπτθ θ ενθμζρωςι του για 
τυχόν διευκρινιςεισ  – τροποποιιςεισ. 
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ οποιουδιποτε υπαλλιλου ι ςυμβοφλου ι ςτελζχουσ διοίκθςθσ 
του Νοςοκομείου Ρφργου.  
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Οι παρεχόμενεσ από το Νοςοκομείο διευκρινίςεισ δεν κα τροποποιοφν ουςιωδϊσ το 
περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ. 
Μετά τθν κατάκεςθ και τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ 
ι αποκροφςεισ όρων τθσ διακιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: 
(α)  Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί. 
(β) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ 
όρουσ.  
(γ) Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. 
 
Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο όροσ “μιςκωτισ” αφορά όλεσ τισ 
προαναφερκείςεσ ςτα (α), (β) και (γ) κατθγορίεσ.  
 
Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν δεν υποχρεϊνονται να 
λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Κριτιρια επιλογισ, προςόντα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  
Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 
Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ 
ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά,  
 
Α.  Ζλλθνεσ Πολίτεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 
κατϊτερο προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα, ιτοι 10.000,00€ (Δζκα χιλιάδεσ 
ευρϊ) (άρκρο 41, παρ.3 του Ρ.Δ.715/79) 

2. Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων.  

3. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που 
αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)  

4. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

5. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ για: 
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 
29.1.1998, ςελ. 1). 
δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 
απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, 
ςελ. 48). 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
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χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 
2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305), 
υπεξαίρεςθ,  εκβίαςθ,  πλαςτογραφία,  ψευδορκία,  δωροδοκία,   δόλια 
χρεοκοπία.  
 
Παράβαςθ των άρκρων: α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ.  
Εφόςον δεν είναι δυνατι θ υποβολι αποςπαςμάτων ποινικοφ μθτρϊου, από τα 
οποία να προκφπτει ότι δεν ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για 
τα ανωτζρω αδικιματα, οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλλουν ςχετικι ζνορκθ 
βεβαίωςθ.  
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου  ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 
φυςικά πρόςωπα 
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 
Ρρόεδροσ και  Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

6. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ζκδοςθ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι από άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

7. ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ  

Α. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνεται: 
Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει διαπράξει κανζνα ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα. 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν ι εκμιςκϊςεων του δθμοςίου. 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν ι εκμιςκϊςεων του δθμόςιου τομζα. 

Β. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, όπου να δθλϊνεται ότι: 
Αποδζχεται πλιρωσ και  ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
όλων των άρκρων του  Ρ.Δ. 715/1979 κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ που βρίςκεται το 
μίςκιο, τθν οποία επίςθσ αποδζχεται ωσ κατάλλθλθ για τθ χριςθσ που το προορίηει, 
παραιτοφμενοσ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ μείωςθσ του μιςκϊματοσ που ικελε 
επιτευχκεί.  
 
Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των 
οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 
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Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ μίςκωςθσ. 
 
Δεν δικαιοφται ςε  μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ 
και εφεξισ.  
 
Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  
 
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ 
του Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 
 
Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
 

 
Β.   Αλλοδαποί 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 
κατϊτερο προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα, ιτοι 10.000,00 € (Δζκα χιλιάδεσ 
ευρϊ) (άρκρο 41, παρ.3 του Ρ.Δ.715/79) 

2. Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων.  

3. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που 
αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ).  

4. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

5. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 
για: 
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1). 
δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 
απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, 
ςελ. 48). 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 
2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305), 
υπεξαίρεςθ,  εκβίαςθ,  πλαςτογραφία,  ψευδορκία,  δωροδοκία,   δόλια χρεοκοπία  
Παράβαςθ των άρκρων: α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ,  
Εφόςον δεν είναι δυνατι θ υποβολι αποςπαςμάτων ποινικοφ μθτρϊου, από τα οποία 
να προκφπτει ότι δεν ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τα 
ανωτζρω αδικιματα, οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλλουν ςχετικι ζνορκθ 
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βεβαίωςθ.  
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 
φυςικά πρόςωπα 
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 
Ρρόεδροσ και  Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

6. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ζκδοςθ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

7. ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ  

Α. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνεται: 
Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει διαπράξει κανζνα ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν ι εκμιςκϊςεων του δθμοςίου 
Πτι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν ι εκμιςκϊςεων του δθμόςιου τομζα. 

Β. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, όπου να δθλϊνεται ότι: 
Αποδζχεται πλιρωσ και  ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  και 
όλων των άρκρων του  Ρ.Δ. 715/1979 κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ που βρίςκεται το 
μίςκιο, τθν οποία επίςθσ αποδζχεται ωσ κατάλλθλθ για τθ χριςθ που το προορίηει, 
παραιτοφμενοσ οποιουδιποτε μείωςθσ του μιςκϊματοσ που ικελε επιτευχκεί.  
Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των 
οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 
Δεν δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και 
εφεξισ. 
Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ μίςκωςθσ. 
Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ 
του Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 
Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

 
Γ.   Νομικά πρόςωπα, Ημεδαπά ι Αλλοδαπά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των ανωτζρω παραγράφων Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ και Β. 
Αλλοδαποί, αντιςτοίχωσ. Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ υπογράφονται από τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. 

2. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω 
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Δ.    υνεταιριςμοί  

Α.Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1. Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχ. 
Α, Β και Γ.  
Διευκρινίηεται ότι: 
το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τον 
Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ και οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 
Ε.     Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Α.Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε  προμθκευτι, που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.  

2. Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ των δθλοφντων, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι του Νοςοκομείου και το 
πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει. 

 

ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ, Συγκεκριμζνα: 
2Α. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 
ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων   
ΦΕΚ εκπροςωπιςεωσ τθσ εταιρίασ 
Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι. 
Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 
να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα 
όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 
Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και εξουςιοδότθςθ 
ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο να κατακζςει τθν προςφορά  
2Β. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.): 
Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ 
εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ 
καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 
Ριςτοποιθτικό περί  μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 
Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με 
αυτά που αναφζρονται ανωτζρω υπό παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται από 
το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ 
νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και 
το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται 
ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 
Σε περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του υποψθφίου, 
από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, και (β) ο Υποψιφιοσ 
πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό όρο. 

ΑΔΑ: 6Ψ8Ψ46907Ε-ΖΜΒ



[11] 

 

Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 
αποκλειςμοφ του υποψιφιου μιςκωτι από τον διαγωνιςμό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  Τποβολι προςφορϊν 
Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν 
εμπροκζςμωσ τθν προςφορά τουσ, μαηί  με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  
Τα δικαιολογθτικά  κα υποβλθκοφν ςε πρωτότυπα και κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ςτο Νοςοκομείο Ρφργου, όπου κα 
παραλαμβάνονται μζχρι τθν 24-09-2018  θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.,  ιτοι  τθν 
προςδιοριςκείςα θμζρα και ϊρα προσ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ.                  
Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν πρζπει να βρίςκονται ςυςκευαςμζνεσ ςε ζνα ενιαίο 
ςφνολο (φάκελο ι ςυςκευαςία) και κα φζρει τισ εξισ ενδείξεισ:   
Σθ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ, το Γενικό Νοςοκομείο Πφργου, τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ  
17036/2018, τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 24-09-2018 και τα πλιρθ 
ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό. 
-   Θ προςφορά υποβάλλεται δακτυλογραφθμζνθ, κα είναι χωρίσ ξζςματα, ςβθςίματα, 
διορκϊςεισ κλπ. Αν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να 
κακαρογραφεί και μονογραφθκεί από τον υπογράφοντα. 
-   Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν 
αςαφι.  
-   Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρροςφορζσ, που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω ϊρασ, κεωροφνται ωσ 
αντιπροςφορζσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ.  
-  Ο προςφζρων οφείλει να κατακζςει προςφορά για το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ 
μίςκωςθσ. 
-  Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον 
όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν Αρμόδια Επιτροπι είτε κατά τθν ενϊπιόν του διαδικαςία, 
είτε κατόπιν εγγράφου του Νοςοκομείου, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του Αρμοδίου 
Οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 
-   Αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον 
αποκλειςμό των προςφορϊν. 
-   τον φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται: 
 
1) φραγιςμζνοσ φάκελοσ ο οποίοσ περιζχει: 
α. Τα πρωτότυπα  δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του άρκρου 6  τθσ παροφςασ.  
β. Το πρωτότυπο   φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του μιςκωτι του άρκρου 
19 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
2) φραγιςμζνοσ  φάκελοσ ο οποίοσ περιζχει: 
Τθν οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ, που κα αποτελεί  τθν τιμι του 
προςφερομζνου μιςκϊματοσ  για κάκε ςυμμετζχοντα.  
Οι  οικονομικζσ  προςφορζσ που κα κατατίκενται και κα είναι κατϊτερεσ από το ελάχιςτο 
προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα που ορίηει θ διακιρυξθ, κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και κα αποκλείεται ο ςυμμετζχων από τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 
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-   Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν 
δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι 
εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 8.   Ποςό προςφερόμενου μθνιαίου μιςκϊματοσ – αναπροςαρμογι  
Το μθνιαίο μίςκωμα κα δοκεί ςε Ευρϊ, κα αναγράφεται δε αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια το προςφερόμενο μίςκωμα, τότε 
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ (ζξοδα μεταφοράσ, ζξοδα εγκατάςταςθσ, εξοπλιςμόσ,  κόςτοσ 
αςφάλιςθσ, χρθματοοικονομικά ζξοδα κ.λπ.) βαρφνει τον μιςκωτι. 
 
Το προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, ςφμφωνα με τον 
τιμάρικμο, το δε ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ κα προκφπτει από τα ςτοιχεία 
και το επίςθμο δελτίο τιμαρίκμου τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ και κα 
υπολογίηεται επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ του αμζςωσ προθγοφμενου 
ζτουσ. 
Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων μιςκωμάτων (ιδίωσ όταν αυτά 
είναι πολφ υψθλά για το αντικείμενο τθσ μίςκωςθσ), οι δε ςυμμετζχοντεσ 
υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο 
του Νοςοκομείου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9.     Η Ιςχφσ των προςφορϊν 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ - μιςκωτζσ για τρεισ (3) μινεσ 
από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των  τριϊν (3) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μπορεί να γίνει 
και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον προςφζροντα μόνο 
εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 
Θ ιςχφσ των Ρροςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από το 
Νοςοκομείο, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10.    Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
1.  Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με 
ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ (Σφμφωνα με 
το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα), τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ  το 
ελάχιςτο προτεινόμενο προςφερόμενο  μθνιαίο μίςκωμα, ιτοι των Δζκα χιλιάδων ευρϊ 
(10.000,00€).  
2.  Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αλλά νομικά 
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν 
ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, 
κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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Οι εγγυιςεισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του ςχετικοφ 
Ραραρτιματοσ  τθσ παροφςασ. 
Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ μιςκωτζσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο 
διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ 
υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Νοςοκομείου. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τον 
χρόνο λιξθσ τθσ προςφοράσ, ιτοι ςυνολικά τζςςερισ (4) μινεσ και επιςτρζφεται ς' αυτόν 
μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται: α) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ 
θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από αυτά και β) ςτον 
μιςκωτι, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν υποβολι απ’ αυτόν εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11.     Διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ παρουςία των υποψθφίων που 
υπζβαλαν προςφορά ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, τθν θμζρα και ϊρα που 
ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.   
Πλοι οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των ςυμμεταςχόντων ςτον 
διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των προςφορϊν που κατατζκθκαν. 
Τυχόν απουςία υποψθφίου ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του δεν κωλφει το άνοιγμα  
τθσ αντίςτοιχθσ Ρροςφοράσ.   
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ τθν θμζρα διενζργειασ αυτοφ, 
ιτοι 24-09-2018 κα αποςφραγίςει τον κυρίωσ φάκελο όλων των προςφορϊν κακϊσ και 
το φάκελο των δικαιολογθτικϊν. Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κα 
αποςφραγιςτοφν οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, όςων ςυμμετεχόντων 
κατζκεςαν όλα τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
και κα ςυνταχκεί πρακτικό των ςυμμετεχόντων και των οικονομικϊν προςφορϊν αυτϊν.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12.     Απόρριψθ προςφορϊν 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 
είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 
αιρζςεισ,  
αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 
αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα τθσ 
μίςκωςθσ, 
αφορά ςε μζροσ μόνον τθσ υπό ανάκεςθσ μίςκωςθσ και δεν καλφπτει ςτο ςφνολο τα είδθ 
κυλικείου. 
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δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 
δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 
δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια το προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 
θ οικονομικι προςφορά είναι κάτω του οριηόμενου ποςοφ εκκίνθςθσ των δζκα χιλιάδων 
Ευρϊ (10.000,00 €) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά υψθλι,  
ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των τριϊν μθνϊν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, 
παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ, τισ υποχρεϊςεισ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13.     Ενςτάςεισ  
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το 
άρκρο 42 του  Ρ.Δ. 715/79. 
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ 
νομιμότθτασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 
Επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται 
οριςτικϊσ επί τοφτων. 
Οι εν λόγω ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνον υπό των ςυμμετεχόντων εισ τον διαγωνιςμό 
εγγράφωσ κατά τθν διάρκεια τοφτου ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθσ λιξεωσ 
διενεργείασ αυτοφ.  
 
ΑΡΘΡΟ 14.    Κρίςεισ – Αποτελζςματα 
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του Διαγωνιςμοφ.  
Το Νοςοκομείο Ρφργου δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν 
ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ γι' αυτι, να απορρίπτει ι να αποδζχεται τισ προςφορζσ. 
Το Νοςοκομείο επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει το διαγωνιςμό, ι να τον αναβάλλει, είτε 
τζλοσ να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ: 
α.  Το προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα.   
β.  Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
γ.  Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ, τισ υποχρεϊςεισ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει ματαίωςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ρ.Δ. 715/79. 
Επίςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και 
αηθμίωσ γι’ αυτόν να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, και ιδίωσ:  
1) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, 
2) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό (αςφμφορο), 
3) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με τθν υπό ανάκεςθ μίςκωςθ 
4)          και για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο Π.Δ. 715/79. 
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Θ επιλογι του μιςκωτι κα γίνει ςτθ βάςθ του μεγαλφτερου προςφερόμενου μθνιαίου 
μιςκϊματοσ, ςυνεκτιμουμζνων των αναφερόμενων υποπαραγόντων β, γ. 
Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ μίςκωςθ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ, το 
Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ 
νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ. 
Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί μία μόνο προςφορά ι τελικά γίνεται αποδεκτι μία μόνο 
προςφορά και εφόςον δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία τιμϊν (μιςκωμάτων) είτε 
προθγοφμενων διαγωνιςμϊν είτε τθσ αγοράσ που να επιβεβαιϊνονται με παραςτατικά, ο 
διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναλθπτικό διαγωνιςμό και εφόςον ςυντρζχουν εκ νζου οι παραπάνω 
περιςτάςεισ, ο διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊνεται με διαπραγμάτευςθ του μθνιαίου 
μιςκϊματοσ.   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15.    Κατακφρωςθ - υπογραφι ςφμβαςθσ-μιςκωτθρίου, εγγυιςεισ 

Θ Κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ γίνεται από το Νοςοκομείο μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ και  ανακοινϊνεται εγγράφωσ  

ςτον ανακθρυχκζντα Ανάδοχο και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Μεταξφ του Νοςοκομείου και του Αναδόχου ςτον οποίο τελικϊσ νομίμωσ και εγκφρωσ 

κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, υπογράφεται Σφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ Σφμβαςθ-μιςκωτιριο καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν Διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου, όπωσ ζγινε 

αποδεκτι κατά τθν κατακφρωςθ. Δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ.  

Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ 

κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.  

Τυχόν παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου τθσ διακιρυξθσ, είτε κατά τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ είτε κατά τθν ςυνομολόγθςθ τθσ ςυμβάςεωσ που καταρτίηεται μετά τθ 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ επάγεται ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ ι τθσ ςφμβαςθσ.  
Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε 
περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία 
τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά: 

- Θ παροφςα Διακιρυξθ,  
- Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ και  
- Θ Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Κανζνασ από τουσ  υποψιφιουσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι 
μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα από τθν Κατακφρωςθ. Σε περίπτωςθ 
που κα αποςυρκεί υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:  
(α) Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για Κατακφρωςθ.  
(β) Κατάπτωςθ, μερικι ι ολικι κατά τθν κρίςθ του Νοςοκομείου, τθσ Εγγφθςθσ 
Συμμετοχισ, χωρίσ να απαιτείται άλλθ διαδικαςία ι δικαςτικι ενζργεια.  
Ειδικότερα, το Νοςοκομείο καταρτίηει τθ ςχετικι Σφμβαςθ-μιςκωτιριο, ο δε υποψιφιοσ 
μιςκωτισ καλείται να υπογράψει τθ Σφμβαςθ μζςα ςε 10 μζρεσ από τθν επίδοςθ τθσ 
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πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ αντίςτοιχα τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ.  
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, παρότι κλικθκε εγγράφωσ, δεν παρουςιαςτεί να 
υπογράψει τθ Σφμβαςθ μζςα ςτθν ταχκείςα θμερομθνία ι προςζλκει αλλά δεν 
κατακζςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που προβλζπονται, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και 
να καταπζςει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι 
ενζργεια. Το Νοςοκομείο ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον πρϊτο επιλαχόντα για 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. Ο ζκπτωτοσ 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει κάκε ηθμία που προξζνθςε ςτο Νοςοκομείο 
εξαιτίασ τθσ αρνιςεωσ του να υπογράψει τθ Σφμβαςθ. 
 
Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ 
κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ κα λιξει θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ ι τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ του κατά τον 
εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν 
παράταςθ για τον ίδιο χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Συμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι 
τθσ με τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 
Ο μιςκωτισ ςτον οποίο κα του κατακυρωκεί  ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ, θ 
οποία κα καλφπτει ςε ποςό  (ςε ευρϊ) ίςο προσ το διπλάςιο του επιτευχκζντοσ μθνιαίου 
μιςκϊματοσ (ιτοι  δφο (2) μθνιαία μιςκϊματα), με απεριόριςτο χρόνο ιςχφοσ. 
Θ εγγυθτικι κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω μίςκωςθσ και τθν παράδοςθ του 
μιςκίου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ.  
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αλλά νομικά 
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν 
ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, 
κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι εγγυιςεισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ των άλλων προχποκζςεων 
του ΡΔ 715/79 τα ακόλουκα: 
α) τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ-μιςκωτθρίου και τθν εν λόγω προσ ανάκεςθ 
μίςκωςθ  και  
β) τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ  
Θ απαλλαγι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ μίςκωςθσ ενεργείται με επιςτροφι 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςτον  μιςκωτι.  
Ουδεμία άλλθ ςυμφωνία όςον αφορά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, προγενζςτερθ και 
μθ αναφερόμενθ ςε αυτιν είναι ιςχυρι. 
Σο  μθνιαίο μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, ςφμφωνα με τον τιμάρικμο,  το δε 
ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ κα  προκφπτει από τα ςτοιχεία και το επίςθμο 
δελτίο τιμαρίκμου τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ και κα υπολογίηεται επί 
του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ. 
 
Θ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ κα είναι για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν με βάςθ το αρκ. 
38 του Ρ.Δ. 715/1979 και δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τα δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ και θ 
ζναρξθ και θ λιξθ τθσ κα κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ  - μιςκωτιριο. 
Σιωπθρι αναμίςκωςθ δεν χωρεί. 
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Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ο μιςκωτισ οφείλει να αποδϊςει το μίςκιο ςτον 
εκμιςκωτι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν, αποκλειόμενου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, χωρίσ να μεταβάλλεται θ 
εκτζλεςθ τθσ μίςκωςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16.    Καταβολι μιςκϊματοσ 
Το μθνιαίο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται ςτισ πρϊτεσ πζντε (5) θμζρεσ κάκε 
θμερολογιακοφ μινα, ςτο Ταμείο του Νοςοκομείου Ρφργου ι ςε Τραπεηικό λογαριαςμό 
του Νοςοκομείου Ρφργου που κα κακοριςκεί κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςυμβάςεωσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17.    Εφαρμοςτζο Δίκαιο - Διαιτθςία 
1.  Ο μιςκωτισ και το Νοςοκομείο κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, 
που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ - μιςκωτθρίου.  
2.  Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και 
ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια Ρφργου, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.  
3.  Δεν αποκλείεται όμωσ, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο 
μζρθ, να  προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των 
Δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα 
μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν 
επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παραπάνω Ραράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18.    Λοιποί όροι – πλθροφοριακά ςτοιχεία. 
1.   Το Νοςοκομείο κα εξαςφαλίηει ςτον μιςκωτι τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
νεροφ και τθλεφϊνου ςτο κυλικείο.  
Η δαπάνθ κατανάλωςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 
μθνιαίο μίςκωμα.   
Ρρόςκετεσ θλεκτρολογικζσ παροχζσ από τισ υφιςτάμενεσ κα γίνουν με τθν επίβλεψθ του 
Νοςοκομείου και με δαπάνεσ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν κα ζχει δικαίωμα αφαιρζςεωσ 
αυτϊν κατά τθν οποτεδιποτε λιξθ ι λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, οφτε δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ 
γι’ αυτζσ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι, ακόμθ και με τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου 
πλουτιςμοφ αλλά αυτζσ κα παραμείνουν εςαεί προσ όφελοσ του εκμιςκωτι και του 
μιςκίου.  
Θ δαπάνθ ςφνδεςθσ και χριςθσ του τθλεφϊνου κα βαρφνει το μιςκωτι. 
2.   Το κυλικείο βρίςκεται ςτον ιςόγειο όροφο του Νοςοκομείου, και καταλαμβάνει 
επιφάνεια ςυνολικοφ εμβαδοφ 45,24 τ.μ. Επιπλζον διακζτει και ζνα βοθκθτικό χϊρο 
ςυνολικοφ εμβαδοφ 2,90 τ.μ. 
3.   Κατϊτατο μθνιαίο μίςκωμα που αποτελεί τθν τιμι εκκίνθςθσ ορίηεται το ποςό των  
δζκα  χιλιάδων Ευρϊ  (10.000,00€),πλζον χαρτοςιμου 3,6%.  
4.   Θ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ κα είναι για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν με βάςθ το 
αρκ. 38 του Ρ.Δ. 715/1979 και δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τα δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ 
και θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ κα κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ  - μιςκωτιριο. 
Σιωπθρι αναμίςκωςθ δεν χωρεί.  Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ο μιςκωτισ 
οφείλει να παραδϊςει το μίςκιο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 
5.   Θ αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα γίνεται ετθςίωσ ςφμφωνα με τον τιμάρικμο,  
το δε ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ κα  προκφπτει από τα ςτοιχεία και το 
επίςθμο δελτίο τιμαρίκμου τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ και κα 
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υπολογίηεται επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ του αμζςωσ προθγοφμενου 
ζτουσ. 
6.   Οι τιμζσ των πωλουμζνων ειδϊν κα είναι αναγραμμζνεσ ςε ανθρτθμζνο πίνακα.  
      Για τα είδθ που ςτθ ςυςκευαςία τουσ αναγράφεται ενδεικτικι τιμι πϊλθςθσ, αυτι 
κα είναι θ ανϊτατθ τιμι πϊλθςθσ.   
      Για τα υπόλοιπα είδθ οι τιμζσ κα κακορίηονται ςτα πλαίςια των αγορανομικϊν 
διατάξεων.  
7.   Ηθτιματα υγιεινισ, κακαριότθτασ και ςυμπεριφοράσ του προςωπικοφ, κακϊσ και τθσ 
ποιότθτασ των πωλουμζνων ειδϊν κα παρακολουκοφνται από τθν Αρμόδια Επιτροπι του 
Νοςοκομείου που κα οριςτεί για τον εν λόγω ζλεγχο.  
8.   Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ αηθμίωσ, 
όταν καταςτεί ς' αυτό αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου, αλλά πάντοτε κατόπιν 
προειδοποιιςεωσ κοινοποιουμζνθσ ςτον μιςκωτι τρεισ (3) τουλάχιςτον μινεσ πριν τθ 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ρ.Δ.715/79. 
9.   Απαγορεφεται ρθτά θ υπεκμίςκωςθ, ωσ και θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ςε τρίτουσ, 
πλθν εκείνου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ρθτι 
ςυγκατάκεςθ του εκμιςκωτι. 
10. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ και κατά τισ 
διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79. 
11. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 43 του Ρ.Δ. 715/79. 
12. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αναδεικνφεται με βάςθ το υψθλότερο προςφερόμενο 
μθνιαίο μίςκωμα.   
Το Δ.. του Νοςοκομείου, μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να μθν αποδεχκεί το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, αν κρίνει αυτό αςφμφορο ι και να ακυρϊςει τον 
διαγωνιςμό που διενεργικθκε ςε περίπτωςθ ειδικϊν ςυνκθκϊν. 
13. Εάν εκείνοσ ςτον οποίον ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, υπζρ του 
οποίου καταπίπτει αυτοδίκαια και χωρίσ δικαςτικι μεςολάβθςθ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
και εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 44 του Ρ.Δ. 715/79. 
14. Το ωράριο λειτουργίασ του κυλικείου, το οποίο υποχρεοφται να τθρεί ο μιςκωτισ 
είναι κατ’ ελάχιςτο από τισ 06.00 π.μ. ζωσ τθν 24.00 (μεςάνυχτα), όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Κυριακϊν και των αργιϊν. 
15. Το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςε εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 
16. Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθ διακιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79. 
17. Ο αρικμόσ των αναπτυγμζνων  κλινϊν του Νοςοκομείου ανζρχεται ςιμερα ςε 200 
κλίνεσ. 
18. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε εκμετάλλευςθσ ι εκμίςκωςθσ ι 
παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ και άλλου κυλικείου, κακϊσ και το δικαίωμα ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ εςτιατορίου, ανκοπωλείου κ.λ.π. ςτουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του. 
Επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ αυτομάτων πωλθτϊν των προςφερομζνων 
ςτο κυλικείο ειδϊν για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 
κυλικείου.   
 
ΑΡΘΡΟ 19.    ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (ΜΙΘΩΣΗ) 
1. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 
1.1  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προχωριςει με δικά του αποκλειςτικά ζξοδα ςτθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου για τθν λειτουργία του κυλικείου 
εξοπλιςμοφ πζραν του υπάρχοντοσ (πάγκοσ εργαςίασ με δφο λεκάνεσ πλφςεωσ ςκευϊν), 
ϊςτε ο χϊροσ που εκμιςκϊνεται να καταςτεί απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθν χριςθ που 
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προορίηεται (ενδεικτικά αναφζρονται: επαγγελματικά ψυγεία, προκικεσ εμπορευμάτων, 
κερμοκάλαμοι κλπ.) δεκαπζντε(15) μζρεσ το αργότερο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρρόςκετεσ θλεκτρολογικζσ παροχζσ από τισ υφιςτάμενεσ κα γίνουν με επίβλεψθ του 
Νοςοκομείου και με δαπάνεσ του μιςκωτι, ο οποίοσ δεν κα ζχει δικαίωμα αφαιρζςεωσ 
αυτϊν κατά τθν οποτεδιποτε λιξθ ι λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, οφτε δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ 
γι’ αυτζσ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι, ακόμθ και με τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου 
πλουτιςμοφ αλλά αυτζσ κα παραμείνουν εςαεί προσ όφελοσ το εκμιςκωτι και του 
μιςκίου.  
Θ δαπάνθ ςφνδεςθσ και χριςθσ του τθλεφϊνου κα βαρφνει το μιςκωτι. 
 Επίςθσ με δαπάνεσ του μιςκωτι κα γίνει ο εξοπλιςμόσ και θ εγκατάςταςθ ψφξθσ – 
κζρμανςθσ κακϊσ και θ παροχι ςφνδεςθσ τθλεφϊνου. 
1.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του 
μιςκίου αποκλειςτικά και μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ κυλικείο, 
για τθν πϊλθςθ καφζ, αναψυκτικϊν, φρουτοχυμϊν, αφεψθμάτων, γλυκιςμάτων, 
προϊόντων γάλακτοσ, ςάντουιτσ, τοςτ, και λοιπϊν ειδϊν τροφίμων κυλικείου. Στον 
μιςκωτι επίςθσ επιτρζπεται θ πϊλθςθ κι άλλων χρθςίμων ςτουσ αςκενείσ ειδϊν (όπωσ 
κολόνιεσ, χαρτομάντιλα, χαρτί κακαριότθτασ, ςαποφνια χεριϊν, ςαμπουάν, 
οδοντόπαςτεσ,  πάνεσ μιασ χριςεωσ και λοιπά είδθ  ατομικισ υγιεινισ), εφόςον κα 
καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοθτϊσ χϊρο ςτο κυλικείο.  Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να 
είναι ΑΙΣΤΘΣ   ποιότθτασ και οι τιμζσ τουσ να αναγράφονται υποχρεωτικά ςε 
τιμοκαταλόγουσ αναρτθμζνουσ ςτισ προκικεσ και το ταμείο. 
1.3  Απαγορεφεται αυςτθρά θ πϊλθςθ, ςιγαρζτων, οινοπνευματωδϊν ποτϊν, 
φαρμάκων και άςεμνων περιοδικϊν, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ 
τεχνικοφ ι τυχεροφ θλεκτρονικοφ παιγνιδιοφ και θ διάκεςθ παιγνιόχαρτων, λαχείων, 
προπό κλπ. Επίςθσ απαγορεφεται θ πϊλθςθ ειδϊν ιματιςμοφ και υποδιςεωσ (όπωσ 
πυτηάμεσ, νυκτικά, παντόφλεσ κλπ).   Τζλοσ  απαγορεφεται θ χριςθ ραδιοφϊνου, 
τθλεόραςθσ και άλλων μζςων αναπαραγωγισ ιχου. 
1.4  Απαγορεφεται θ διάκεςθ των πωλουμζνων προϊόντων ςε οποιονδιποτε άλλο 
χϊρο του Νοςοκομείου, εκτόσ του μίςκιου χϊρου. 
1.5  Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ 
ανακοινϊςεων ςτουσ χϊρουσ του κυλικείου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του 
Νοςοκομείου. 
1.6   Σα προςφερόμενα είδθ κα διατίκενται ςε τιμζσ ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ 
αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Για τα είδθ που ςτθ ςυςκευαςία τουσ αναγράφεται ενδεικτικι τιμι πϊλθςθσ, αυτι κα 
είναι θ ανϊτατθ τιμι πϊλθςθσ. 
1.7.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ιδιαίτερα για όλο το προςωπικό του 
Νοςοκομείου και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ  ζκπτωςθ ποςοςτοφ 20% ςτουσ 
καφζδεσ, ςτουσ φρουτοχυμοφσ,  ςτα τοςτ και  ςάντουιτσ, ςτα τυροπιττοειδι και ςτα 
αρτοςκευάςματα (κουλοφρια, ςταφιδόψωμα κ.λ.π.)   
 
2. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
2.1  Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό  του Νοςοκομείου και τισ 
αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Οργάνων του. 
2.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ 
του εκμιςκωτι (Νοςοκομείου) ι και τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ Αρχισ τθ δυνατότθτα 
να ειςζρχονται ςτουσ μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ καλισ 
λειτουργίασ του κυλικείου και των εγκαταςτάςεϊν του, κακϊσ και των προςφερομζνων 
προϊόντων. 
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2.3  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται: 
Να τθρεί επακριβϊσ τισ διατάξεισ λειτουργίασ κυλικείων. 
Να τθρεί  κατ’ ελάχιςτο τισ  κακοριςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ του κυλικείου (06:00-24:00) 
Να τθρεί τισ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ πυραςφάλειασ, πρόλθψθσ εργατικϊν ατυχθμάτων, τθν 
εργατικι και φορολογικι νομοκεςία. 
Να καλφπτει τον μίςκιο χϊρο με αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ. 
Να διατθρεί το μίςκιο ςτθν άριςτθ κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, με δικι του 
δαπάνθ και να το αποδϊςει ςτον εκμιςκωτι μετά τθν λιξθ ι για οποιοδιποτε λόγο λφςθ 
τθσ μίςκωςθσ ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ. 
Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 
Γενικά να τθρεί πιςτά όλεσ τισ οδθγίεσ και εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 
Νοςοκομείου. 
Επιςθμαίνεται ότι ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςφζρει προϊόντα άριςτθσ ποιότθτασ, 
που κα πλθροφν απολφτωσ τουσ υγειονομικοφσ και αγορανομικοφσ όρουσ που 
καλφπτουν τα είδθ αυτά. Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι τυχόν διάκεςθ προϊόντων 
παρελκοφςασ θμερομθνίασ λιξεωσ κα ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων και λόγο λφςεωσ τθσ 
μιςκωτικισ ςχζςθσ.   
2.4.  Ο μιςκωτισ βαρφνεται με τα ζξοδα δθμοςιεφςεωσ τθσ διακιρυξθσ, των νομίμων 
κρατιςεων και των τελϊν χαρτοςιμου του μιςκϊματοσ.  
2.5. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 
δουλείασ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ και να το προςτατεφει 
από κάκε καταπάτθςθ, με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του εκχωροφνται με τθν 
ςφμβαςθ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. Επίςθσ υποχρεοφται ςτθ κακαριότθτα όλων 
των χϊρων που χρθςιμοποιοφνται για τθ λειτουργία του κυλικείου και ςυλλογι των 
απορριμμάτων του κυλικείου (χαρτιά περιτυλίξεωσ, ςάντουιτσ, πλαςτικά κφπελλα, 
πϊματα αναψυκτικϊν κ.λ.π.), τα οποία υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δικζσ του πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ και να τισ μεταφζρει κλειςτζσ ςτον ειδικό χϊρο του Νοςοκομείου, απϋ όπου 
γίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. 
2.6. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθν κατακφρωςθ τθσ 
μιςκϊςεωσ και εφεξισ. 
2.7. Το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 
2.8. Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο)  διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε εκμετάλλευςθσ ι 
εκμίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ  και άλλου κυλικείου, κακϊσ και το δικαίωμα 
ίδρυςθσ και λειτουργίασ εςτιατορίου, ανκοπωλείου κ.λ.π. ςτουσ χϊρουσ και τισ 
εγκαταςτάςεισ του. Επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ αυτομάτων πωλθτϊν 
των προςφερομζνων ςτο κυλικείο ειδϊν για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ του κυλικείου.   
2.9. Ο μιςκωτισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ και 
εγκαταςτάςεωσ του καταςτιματοσ (κυλικείου), το οποίο δεν κα λειτουργιςει πριν τθν 
ζκδοςι τθσ και ςε περίπτωςθ μθ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ δεν κα ευκφνεται το 
Νοςοκομείο. Ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων εντόσ του  μιςκίου, κα επιτραπεί εφ’ όςον 
επιτρζπεται από τθν άδεια λειτουργίασ του.  
2.10 Τα μιςκϊματα ςε κάκε περίπτωςθ κα καταβάλλονται από τθν οριςκείςα ςτο 
μίςκωμα θμερομθνία και εφεξισ. 
 
3. ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ 
3.1  Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με απόλυτθ ςχολαςτικότθτα τουσ κανόνεσ υγιεινισ 
που προβλζπονται γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. 
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3.2  Θ κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των 
εγκαταςτάςεϊν του βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να 
υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν 
και ο μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 
3.3  Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικοφσ και 
βακτθριολογικοφσ ελζγχουσ ςτον εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν 
κρίςθ του, χωρίσ προθγουμζνθ ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 
 
4. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 
4.1     Ο μιςκωτισ οφείλει να χρθςιμοποιεί προςωπικό αςφαλιςμζνο ςτο Ι.Κ.Α  και ότι 
προβλζπει θ Εργατικι Νομοκεςία. Ο μιςκωτισ (εργοδότθσ για τουσ ςε αυτόν 
εργαηομζνουσ) βαρφνεται με όλεσ τισ ειςφορζσ του Ι.Κ.Α. και των λοιπϊν Ταμείων κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και με τα δϊρα των Χριςτουγζννων, Ράςχα, άδειασ 
προςωπικοφ κλπ. και για κάκε υποχρζωςι του προσ αυτοφσ ωσ εργοδότθσ, αυτοί δε, δεν 
ςυνδζονται με καμία ςχζςθ με το Νοςοκομείο. 
4.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό για τθ λειτουργία 
του κυλικείου. Το προςωπικό αυτό πρζπει να διακζτει εμπειρία κατάλλθλθ, ϊςτε να μθ 
προκφψει οποιοδιποτε πρόβλθμα ι κϊλυμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του 
Νοςοκομείου.  
 4.3  Το εν λόγω προςωπικό είναι αυτονόθτο ότι πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ 
κακαριότθτασ, υγιεινισ και ςυμπεριφοράσ. Επίςθσ το δε προςωπικό να είναι υγιζσ, το 
οποίο πρζπει να προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία 
οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν και του 
Νοςοκομείου. 
4.4 Το Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτιςει εξζταςθ ι και εμβολιαςμό του εν λόγω 
προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα 
αρμόδια Πργανά του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε εξζταςθ ι 
εμβολιαςμό κατά τα ανωτζρω, απομακρφνεται από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του χϊρου εργαςίασ του (του κυλικείου), χωρίσ άλλθ 
ειδοποίθςθ. Οι τυχόν οικονομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ (αποηθμίωςθ 
λόγω λφςεωσ τθσ εργαςιακισ ςχζςεωσ κλπ.) βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του 
(μιςκωτι). 
4.5  Το προςωπικό του κυλικείου πρζπει να εργάηεται νόμιμα (από άποψθ αμοιβϊν, 
αςφάλιςθσ, άδειασ παραμονισ και εργαςίασ προκειμζνου για αλλοδαποφσ κλπ.). Το 
Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτεί και να ελζγχει τα κατά περίπτωςθ ςχετικά ζγγραφα. Οι 
τυχόν αλλοδαποί εργαηόμενοι κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
4.6  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνο για τον εκμιςκοφμενο χϊρο 
εργαςίασ (κυλικείο), ο οποίοσ και κα τον εκπροςωπεί. 
4.7  Ο εκμιςκωτισ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει από το μιςκωτι να απομακρφνει από 
τθν εργαςία όποιον τυχόν εργαηόμενο δεν τθρεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του 
Νοςοκομείου και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Οργάνων του. Οι τυχόν οικονομικζσ 
ςυνζπειεσ εξαιτίασ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. 
4.8  Το προςωπικό του κυλικείου υποχρεοφται να μθν επιτρζπει τθν είςοδο και 
παραμονι οποιονδιποτε τρίτων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
4.9  Ο μιςκωτισ οφείλει να φροντίςει, ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτο χϊρο του κυλικείου 
(υπάλλθλοί του) να αναλάβουν εγγράφωσ τθν ευκφνθ ότι δεν κα ανακοινϊςουν ςε 
οποιονδιποτε οτιδιποτε περιζλκει ςε γνϊςθ τουσ λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαςχόλθςισ 
τουσ, ςε ςχζςθ με το Νοςοκομείο και τουσ αςκενείσ του, όπωσ κζματα που άπτονται του 
ιατρικοφ απορριτου κλπ. Θ υποχρζωςθ αυτι πρζπει να διατθρείται και μετά τθ λιξθ τθσ 
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εργαςιακισ τουσ ςχζςθσ ι τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ μεταξφ του Νοςοκομείου και 
του μιςκωτι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα ιςχφουν οι διατάξεισ του Ροινικοφ Κϊδικα.  
4.10  Οι εργαηόμενοι ςτο κυλικείο (υπάλλθλοι του μιςκωτι) δεν επιτρζπεται να 
ςυνδιαλζγονται με τουσ αςκενείσ ςχετικά με τθν αςκζνειά τουσ και τθ κεραπευτικι τουσ 
αγωγι, πολφ δε περιςςότερο να τουσ δίνουν ςχετικζσ "ςυμβουλζσ". Ακόμθ δεν 
επιτρζπεται να τουσ προμθκεφουν με είδθ που, κατά τα ανωτζρω, δεν επιτρζπεται να 
πωλεί το κυλικείο (οινοπνευματϊδθ ποτά, τςιγάρα, φάρμακα, φαγθτά κ.λ.π.). 
Το προςωπικό του κυλικείου πρζπει να φζρει κατά τθν εργαςία του κακαρι και ευπρεπι 
ςτολι. Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
μιςκωτι. 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ πλιρθσ και ςυνεχισ φροντίδα όλων των χϊρων (ςυλλογι ςκουπιδιϊν, 
κακαριότθτα κλπ) που κάνει χριςθ για τθ λειτουργία του κυλικείου.   
 
Για όλεσ τισ αναφερόμενεσ υποχρεϊςεισ του άρκρου 19, ο μιςκωτισ κα κατακζςει ςτο 
φάκελο τθσ προςφοράσ του (επί ποινι απόρριψθσ) ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ με το 
οποίο κα δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ ςε όλα τα αναφερόμενα ςθμεία των 
υποχρεϊςεϊν του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β                                                                 
              ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

                                                                          -------------------------------------------- 
 
 
Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Συμμετοχισ  
 
                                                    ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ 
 
Εκδότθσ:           
Θμερομθνία Ζκδοςθσ:         
Τμιμα Ρρομθκειϊν Νοςοκομείου Ρφργου,  περιοχι Συντριάδα, Τ.Κ 27131, Ρόλθ Ρφργοσ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμόν               για ευρϊ δζκα χιλιάδων    #10.000,00# € 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των                      ευρϊ υπζρ του ------------------------------------------
-------- (ατομικά ) ι τθσ Εταιρείασ      
                                          , οδόσ                      , αρικμόσ       (ι ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1)                  , (2)                         κ.λπ. 
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ 
τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν ςυμμετοχι τθσ 
εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 24-09-2018 δια τθν ανάδειξθ αναδόχου 
εκμετάλλευςθσ του κυλικείου του Νοςοκομείου Ρφργου, με τθν υπ’ αρ.     17036/2018 
διακιρυξθ.   
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Θ Εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ 
ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν  ……………………. (Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον ζνα (1) μήνα του χρόνου ιςχφοσ τησ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά 
αναφζρεται ςτη διακήρυξη ήτοι 4 μήνεσ)  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία 
ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά 
μασ. 
                                                                                                                                         
(Εξουςιοδοτημζνη Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ 
                                                                    
 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
Εκδότθσ:           
Θμερομθνία Ζκδοςθσ:         
Τμιμα Ρρομθκειϊν Νοςοκομείου Ρφργου,  περιοχι Συντριάδα, Τ.Κ 27131, Ρόλθ Ρφργοσ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμόν      για ευρϊ    
Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ  Ρροςϊπων ι το φυςικό πρόςωπο   
 , οδόσ  , αρικμόσ  , ςαν ανάδοχοσ – μιςκωτισ  πρόκειται να 
ςυνάψει μαηί ςασ, τθν υπ’  αρ.                      ςφμβαςθ-μιςκωτιριο, που κα καλφπτει τθν 
ανάκεςθ τθσ εκμετάλλευςθσ του κυλικείου του Νοςοκομείου Ρφργου, με μθνιαίο 
μίςκωμα ……………………., πλζον των τελϊν χαρτοςιμου, αναπροςαρμοηόμενο ετθςίωσ 
ςφμφωνα με τον τιμάρικμο και με διάρκεια τθσ μίςκωςθσ για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) 
ετϊν με βάςθ το αρκ. 38 του Ρ.Δ. 715/1979, και δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τα δϊδεκα 
(12) ςυνολικά ζτθ και ό,τι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ Εταιρία ι Ζνωςθ 
υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ δφο (2) μθνιαία 
μιςκϊματα Ροςοφ           €   
Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα    παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ 
υπζρ τθσ Εταιρείασ (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν 1)          , 2)
    ,  ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
Ρρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, 
παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα 
ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ 
εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ 
ότι θ εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε 
ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθ εγγφθςθ 
αυτι. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει για απεριόριςτο χρόνο και  μζχρι τθν επιςτροφι τθσ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά 
μασ. 
 
 
                                                                                                                                       
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ-ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ 

       
                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                    
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
             6θ Τ.ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
 
 

 Τ Μ Β Α  Η  Μ Ι  Θ Ω  Η    Σ Ο Τ   Κ Τ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Τ 
Σ Ο Τ   Γ. Ν.  ΠΤΡΓΟΤ      ΑΡΙΘΜΟ     

--------------------------------------------------------- 
 
Στο Ρφργο, ςιμερα  ………….      οι υπογράφοντεσ,  
α)  Αφενόσ για το Γενικό Νοςοκομείο Πφργου, που εδρεφει ςτθν περιοχι Συντριάδα,  
27131 - ΡΥΓΟΣ και που νόμιμα εκπροςωπείται από τον Διοικθτι …………………………………, 
που χάριν ςυντομίασ κα καλείται «Εκμιςκωτισ»                      
                                                                        κ  α  ι  
β)  Αφετζρου ο ---------------------------- ( για τθν εταιρεία με τθν επωνυμία  
………………………….   και το διακριτικό τίτλο  …………………………    με Α.Δ.Σ  
     με ΑΦΜ …………………. τθσ Δ.Ο.Υ…………………. (ςτο εξισ καλοφμενθ «Μιςκωτισ») που 
εδρεφει ςτθν οδό ………………………….,  Τ.Κ. ………………………….,  Τθλ. …………………………….,  
Φαξ ………… και  εκπροςωπείται νόμιμα με το από …………  πρακτικό του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ 
από τον …………………. με ΑΔΤ …………………………, κάτοικο  …………………., οδόσ ……………….., 
Τ.Κ. ………………Τθλ…………………….  
   
Ζχοντασ υπόψθ: 
Α)  Tθν με αρικμό  17036/2018      διακιρυξθ του Νοςοκομείου, με τθν οποία 
διενεργικθκε ο πλειοδοτικόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
εκμετάλλευςθσ του κυλικείου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ρφργου. 
B)  Τθν προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλόμενου ςτον αναφερόμενο διαγωνιςμό. 
Γ)  Τθν με αρικμό […………………………….] απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Νοςοκομείου Ρφργου με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ και 
θ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ του κυλικείου.   
 

ΤΜΦΩΝΗΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΣΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 
Ο εκμιςκωτισ εκμιςκϊνει δια του παρόντοσ ςτον μιςκωτι το κυλικείο του Νοςοκομείου 
Ρφργου, το οποίο ςτο εξισ κα καλείται χάριν ςυντομίασ «το μίςκιον», με τουσ κάτωκι 
όρουσ και ςυμφωνίεσ: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 
Το κυλικείο βρίςκεται ςτον ιςόγειο όροφο του Νοςοκομείου, και καταλαμβάνει 
επιφάνεια ςυνολικοφ εμβαδοφ 45,24 τ.μ. Επιπλζον διακζτει και ζνα βοθκθτικό χϊρο 
ςυνολικοφ εμβαδοφ 2,90 τ.μ. 
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Ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων εντόσ του χϊρου του μιςκίου κυλικείου επιτρζπεται μόνο 
ςτθν περίπτωςθ που αυτό επιτραπεί από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ που κα χορθγιςουν τθν 
Άδεια λειτουργίασ του κυλικείου.  
 
Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο) κα εξαςφαλίςει τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ 
και τθλεφϊνου ςτον μιςκωτι. Ρρόςκετεσ θλεκτρολογικζσ παροχζσ από τισ υφιςτάμενεσ 
αναγκαίεσ για τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ του μιςκωτι κα γίνουν με τθν επίβλεψθ 
του εκμιςκωτι (Νοςοκομείο) και με δαπάνεσ του μιςκωτι και κα παραμείνουν εςαεί 
προσ όφελοσ του εκμιςκωτι και του μιςκίου. Ο μιςκωτισ δεν κα δικαιοφται τθν 
αφαίρεςθ αυτϊν (των πρόςκετων θλεκτρολογικϊν παροχϊν) κατά τθν οποτεδιποτε λιξθ 
ι  λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ, αλλά αυτζσ κα παραμζνουν προσ όφελοσ του εκμιςκωτι 
(Νοςοκομείου) και του μιςκίου. Επίςθσ ο μιςκωτισ δεν κα δικαιοφται αποηθμίωςθ για τισ 
δαπάνεσ αυτζσ κατά τθν οποτεδιποτε λιξθ ι λφςθ, οφτε και με τισ διατάξεισ του 
αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ.    
Θ δαπάνθ κατανάλωςθσ του  θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ κα βαρφνει τον εκμιςκωτι 
(Νοςοκομείο) και ςυμπεριλαμβάνεται ςτο μθνιαίο μίςκωμα. Θ δαπάνθ τθλεφωνικισ 
ςφνδεςθσ και το αντίτιμο χριςεωσ του τθλεφϊνου κα βαρφνει τον μιςκωτι. 
 
Ο μιςκωτισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ  λειτουργίασ και 
εγκαταςτάςεωσ του κυλικείου, το οποίο δεν κα λειτουργιςει πριν τθν ζκδοςι τθσ, ενϊ ςε 
περίπτωςθ μθ χορθγιςεωσ αυτισ δεν κα ευκφνεται ο εκμιςκωτισ 
Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ δεν εξαςφαλίςει από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθν απαιτοφμενθ 
άδεια λειτουργίασ του κυλικείου ι ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ιςχφσ τθσ 
χορθγθκείςασ άδειασ αναςταλεί, ανακλθκεί ι διακοπεί υποχρεοφται ο μιςκωτισ όπωσ 
αποδϊςει αηθμίωσ τθ χριςθ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι, χωρίσ να απαιτιςει από τον 
τελευταίο τθν επιςτροφι των τυχόν μιςκωμάτων που ζχουν καταβλθκεί.   
 
Απαγορεφεται ρθτά θ υπεκμίςκωςθ, ωσ και θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ςε τρίτουσ, πλθν 
εκείνου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ρθτι ςυγκατάκεςθ 
του εκμιςκωτι. 
 
Ο εκμιςκωτισ δεν υποχρεοφται ςε εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 
 
Ο αρικμόσ των αναπτυγμζνων κλινϊν του Νοςοκομείου ανζρχεται ςιμερα ςε 200 κλίνεσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ   
Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι για πζντε (5) ζτθ βάςθ του αρκ. 38 του Ρ.Δ. 715/1979 
και δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τα δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ, αρχομζνθ από ………………. 
και λιγουςα τθν ………………….  Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, ο μιςκωτισ 
υποχρεοφται  να παραδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι, ελεφκερο από κάκε χριςθ, εντόσ 
δζκα(10) θμερϊν. 
Σιωπθρι παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ μίςκωςθσ απαγορεφεται ρθτϊσ. Σιωπθρι 
αναμίςκωςθ δεν χωρεί.  Θ τυχόν παραμονι του μιςκωτι μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου τθσ μιςκϊςεωσ δεν κεωρείται ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ ωσ παράταςθ ι 
ανανζωςθ τθσ μιςκϊςεωσ.       
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΙΘΩΜΑ 
Το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται για τα πρϊτο ζτοσ  ςτο ποςό 
…………………………………………………….. Ευρϊ  (……………..,00€) και κα προκαταβάλλεται ςτισ 
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πρϊτεσ πζντε (5) θμζρεσ κάκε θμερολογιακοφ μινα ςτο Ταμείο του Νοςοκομείου 
Ρφργου ι κατάκεςθ ςτο υπϋ αρικ. ……………………….. λογαριαςμό του Νοςοκομείου, τθσ 
……………………………. BANK. Κάκε πλθρωμι κα αποδεικνφεται  με ζγγραφθ  απόδειξθ του 
Νοςοκομείου ι τθσ Τράπεηασ, αποκλειομζνου κάκε άλλου αποδεικτικοφ  μζςου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του όρκου. Ειδικά το πρϊτο μίςκωμα κα καταβλθκεί με τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ κα γίνεται ετθςίωσ ςφμφωνα με τον τιμάρικμο,  το 
δε ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ κα  προκφπτει από τα ςτοιχεία και το επίςθμο 
δελτίο τιμαρίκμου τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ και κα υπολογίηεται επί 
του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ. 
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ 
μιςκϊςεωσ και εφεξισ.  
Για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ αυτισ και για τθν προςικουςα 
εκτζλεςι τθσ εκ μζρουσ του μιςκωτι, ο τελευταίοσ κατζκεςε ςιμερα ςτον εκμιςκωτι τισ 
υπ’ αρικμ. …………….. και …………………./……… εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
τράπεηασ ………… ςυνολικοφ ποςοφ ………………………€ που είναι ίςεσ με το διπλάςιο του 
μθνιαίου μιςκϊματοσ, με απεριόριςτο χρόνο ιςχφοσ.  
Θ εγγυθτικι κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω μίςκωςθσ και φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  
Ο μιςκωτισ, εκτόσ τθσ υποχρζωςισ του για καταβολι μθνιαίου μιςκϊματοσ, κα 
καταβάλει ωςαφτωσ και ολόκλθρο το αναλογοφν επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου  
μθνιαίου μιςκϊματοσ τζλοσ χαρτοςιμου εκ ποςοςτοφ 3,6%, το οποίο κεωρείται ωσ 
μίςκωμα ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ μθ καταβολισ του.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ 
1.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ  
1.1  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προχωριςει με δικά του αποκλειςτικά ζξοδα ςτθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου για τθν λειτουργία του κυλικείου 
εξοπλιςμοφ πζραν του υπάρχοντοσ, ϊςτε ο χϊροσ που εκμιςκϊνεται να καταςτεί 
απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθν χριςθ που προορίηεται (ενδεικτικά αναφζρονται: 
επαγγελματικά ψυγεία, προκικεσ εμπορευμάτων, κερμοκάλαμοι κλπ.) δεκαπζντε (15) 
μζρεσ το αργότερο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ με δικά του αποκλειςτικά 
ζξοδα κα προβεί ςτον εξοπλιςμό και τθν εγκατάςταςθ ψφξθσ κζρμανςθσ του χϊρου του 
κυλικείου. 
1.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του 
μιςκίου αποκλειςτικά και μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ κυλικείο, 
για τθν πϊλθςθ καφζ,  αναψυκτικϊν, φρουτοχυμϊν, αφεψθμάτων, γλυκιςμάτων, 
προϊόντων γάλακτοσ, ςάντουιτσ, τοςτ, και λοιπϊν ειδϊν τροφίμων κυλικείου. Στον 
μιςκωτι επίςθσ επιτρζπεται θ πϊλθςθ κι άλλων χρθςίμων ςτουσ αςκενείσ ειδϊν (όπωσ 
κολόνιεσ, χαρτομάντιλα, χαρτί κακαριότθτασ, ςαποφνια χεριϊν, ςαμπουάν, 
οδοντόπαςτεσ,  πάνεσ μιασ χριςεωσ και λοιπά είδθ  ατομικισ υγιεινισ), εφόςον κα 
καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοθτϊσ χϊρο ςτο κυλικείο.  
Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να είναι ΑΙΣΤΘΣ ποιότθτασ και οι τιμζσ τουσ να 
αναγράφονται υποχρεωτικά ςε τιμοκαταλόγουσ αναρτθμζνουσ ςτισ προκικεσ και το 
ταμείο. 
1.3  Απαγορεφεται αυςτθρά θ πϊλθςθ, ςιγαρζτων, οινοπνευματωδϊν ποτϊν, 
φαρμάκων και άςεμνων περιοδικϊν, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ 
τεχνικοφ ι τυχεροφ θλεκτρονικοφ παιγνιδιοφ και θ διάκεςθ παιγνιόχαρτων, λαχείων, 
προπό κλπ. Επίςθσ απαγορεφεται θ πϊλθςθ ειδϊν ιματιςμοφ και υποδιςεωσ (όπωσ 
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πυτηάμεσ, νυχτικά, παντόφλεσ κλπ).  Τζλοσ  απαγορεφεται θ χριςθ ραδιοφϊνου, 
τθλεόραςθσ και άλλων μζςων αναπαραγωγισ ιχου.  
1.4  Απαγορεφεται θ διάκεςθ των πωλουμζνων προϊόντων ςε οποιονδιποτε άλλο 
χϊρο του Νοςοκομείου, εκτόσ του μίςκιου χϊρου. 
1.5  Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ 
ανακοινϊςεων ςτουσ χϊρουσ του κυλικείου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του 
Νοςοκομείου. 
1.6   Τα προςφερόμενα είδθ κα διατίκενται ςε τιμζσ ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ 
αγορανομικζσ διατάξεισ  και για τα είδθ που ςτθν ςυςκευαςία τουσ αναγράφεται 
ενδεικτικι τιμι πϊλθςθσ αυτι κα είναι θ ανϊτατθ τιμι πϊλθςθσ. 
1.7.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει Ιδιαίτερα για όλο το προςωπικό του 
Νοςοκομείου και ςε όλθ τθ διάρκεια του μιςκωτθρίου,  ζκπτωςθ ποςοςτοφ 20% ςτουσ 
καφζδεσ, ςτο τςάι, ςτουσ  φρουτοχυμοφσ,  ςτα τοςτ και ςτα ςάντουιτσ, ςτα τυροπιττοειδι 
και ςτα αρτοςκευάςματα (κουλοφρια, ςταφιδόψωμα κ.λ.π.)   
 
2. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
2.1  Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό  του Νοςοκομείου και τισ 
αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Οργάνων του. 
2.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ 
του εκμιςκωτι (Νοςοκομείου) ι και τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ Αρχισ τθ δυνατότθτα 
να ειςζρχονται ςτουσ μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ καλισ 
λειτουργίασ του κυλικείου και των εγκαταςτάςεϊν του, κακϊσ και των προςφερομζνων 
προϊόντων. 
2.3  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται: 
Να τθρεί επακριβϊσ τισ διατάξεισ λειτουργίασ κυλικείων. 
Να τθρεί επακριβϊσ τισ κατ’ ελάχιςτο  κακοριςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ του κυλικείου 
(06:00-24:00) όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ, ακόμθ και τισ Κυριακζσ και αργίεσ. 
Να τθρεί τισ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ πυραςφάλειασ, πρόλθψθσ εργατικϊν ατυχθμάτων, τθν 
εργατικι και φορολογικι νομοκεςία. 
Να καλφπτει τον μίςκιο χϊρο με αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ. 
Να διατθρεί το μίςκιο ςτθν καλι κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, με δικι του 
δαπάνθ και να το αποδϊςει ςτον εκμιςκωτι μετά τθν λιξθ ι για οποιοδιποτε λόγο λφςθ 
τθσ μίςκωςθσ ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ. 
Να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 
Γενικά να τθρεί πιςτά όλεσ τισ οδθγίεσ και εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 
Νοςοκομείου. 
Επιςθμαίνεται ότι ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςφζρει προϊόντα άριςτθσ ποιότθτασ, 
που κα πλθροφν απολφτωσ τουσ υγειονομικοφσ και αγορανομικοφσ όρουσ που 
καλφπτουν τα είδθ αυτά. Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι τυχόν διάκεςθ προϊόντων 
παρελκοφςασ θμερομθνίασ λιξεωσ κα ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων και λόγο λφςεωσ τθσ 
μιςκωτικισ ςχζςθσ.   
2.4.  Ο μιςκωτισ βαρφνεται με τα ζξοδα δθμοςιεφςεωσ τθσ διακιρυξθσ, νομίμων 
κρατιςεων, τελϊν χαρτοςιμου επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ, το οποίο 
κεωρείται ωσ μίςκωμα, ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ μθ καταβολισ του  και των τελϊν 
ςυμβάςεωσ. 
2.5. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 
δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ και να το προςτατεφει 
από κάκε καταπάτθςθ, με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του εκχωροφνται με τθν 
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ςφμβαςθ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. Επίςθσ υποχρεοφται ςτθ κακαριότθτα όλων 
των χϊρων που χρθςιμοποιοφνται για τθ λειτουργία του κυλικείου και ςυλλογι των 
απορριμμάτων του κυλικείου (χαρτιά περιτυλίξεωσ, ςάντουιτσ, πλαςτικά κφπελλα, 
πϊματα αναψυκτικϊν κ.λ.π.), τα οποία υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δικζσ του πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ και να τισ μεταφζρει κλειςτζσ ςτον ειδικό χϊρο του Νοςοκομείου, απϋ όπου 
γίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. 
 2.6. Ο μιςκωτισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ και 
εγκαταςτάςεωσ του καταςτιματοσ, το οποίο δεν κα λειτουργιςει πριν τθν ζκδοςι τθσ 
και ςε περίπτωςθ μθ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ δεν κα ευκφνεται το Νοςοκομείο. Τα 
μιςκϊματα ςε κάκε περίπτωςθ κα καταβάλλονται από τθν οριςκείςα ςτο μίςκωμα 
θμερομθνία και εφεξισ. 
 
3. ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ 
3.1  Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με απόλυτθ ςχολαςτικότθτα τουσ κανόνεσ υγιεινισ 
που προβλζπονται γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. 
3.2  Θ κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των 
εγκαταςτάςεϊν του βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να 
υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν 
και ο μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 
3.3  Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικοφσ και 
βακτθριολογικοφσ ελζγχουσ ςτον εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν 
κρίςθ του, χωρίσ προθγουμζνθ ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 
 
4. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 
4.1     Ο μιςκωτισ οφείλει να χρθςιμοποιεί προςωπικό αςφαλιςμζνο ςτο Ι.Κ.Α  και ότι 
προβλζπει θ Εργατικι Νομοκεςία. Ο μιςκωτισ (εργοδότθσ για τουσ ςε αυτόν 
εργαηομζνουσ) βαρφνεται με όλεσ τισ ειςφορζσ του Ι.Κ.Α. και των λοιπϊν Ταμείων κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και με τα δϊρα των Χριςτουγζννων, Ράςχα, άδειασ 
προςωπικοφ κλπ. και για κάκε υποχρζωςι του προσ αυτοφσ ωσ εργοδότθσ, αυτοί δε, δεν 
ςυνδζονται με καμία ςχζςθ με το Νοςοκομείο. 
4.2  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό για τθ λειτουργία 
του κυλικείου. Το προςωπικό αυτό πρζπει να διακζτει εμπειρία κατάλλθλθ, ϊςτε να μθ 
προκφψει οποιοδιποτε πρόβλθμα ι κϊλυμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του 
Νοςοκομείου. 
 4.3  Το εν λόγω προςωπικό είναι αυτονόθτο ότι πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ 
κακαριότθτασ, υγιεινισ και ςυμπεριφοράσ. Επίςθσ το δε προςωπικό να είναι υγιζσ, το 
οποίο πρζπει να προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία 
οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν και του 
Νοςοκομείου. 
4.4 Το Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτιςει εξζταςθ ι και εμβολιαςμό του εν λόγω 
προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα 
αρμόδια Πργανά του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε εξζταςθ ι 
εμβολιαςμό κατά τα ανωτζρω, απομακρφνεται από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του χϊρου εργαςίασ του (του κυλικείου), χωρίσ άλλθ 
ειδοποίθςθ. Οι τυχόν οικονομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ (αποηθμίωςθ 
λόγω λφςεωσ τθσ εργαςιακισ ςχζςεωσ κλπ.) βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του 
(μιςκωτι). 
4.5  Το προςωπικό του κυλικείου πρζπει να εργάηεται νόμιμα (από άποψθ αμοιβϊν, 
αςφάλιςθσ, άδειασ παραμονισ και εργαςίασ προκειμζνου για αλλοδαποφσ κλπ.). Το 
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Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτεί και να ελζγχει τα κατά περίπτωςθ ςχετικά ζγγραφα. Οι 
τυχόν αλλοδαποί εργαηόμενοι κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
4.6  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνο για τον εκμιςκοφμενο χϊρο 
εργαςίασ (κυλικείο), ο οποίοσ και κα τον εκπροςωπεί. 
4.7  Ο εκμιςκωτισ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει από τον μιςκωτι να απομακρφνει από 
τθν εργαςία όποιον τυχόν εργαηόμενο δεν τθρεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του 
Νοςοκομείου και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Οργάνων του. Οι τυχόν οικονομικζσ 
ςυνζπειεσ εξαιτίασ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. 
4.8  Το προςωπικό του κυλικείου υποχρεοφται να μθν επιτρζπει τθν είςοδο και 
παραμονι οποιωνδιποτε τρίτων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
4.9  Ο μιςκωτισ οφείλει να φροντίςει, ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτο χϊρο του κυλικείου 
(υπάλλθλοί του) να αναλάβουν εγγράφωσ τθν ευκφνθ ότι δεν κα ανακοινϊςουν ςε 
οποιονδιποτε οτιδιποτε περιζλκει ςε γνϊςθ τουσ λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαςχόλθςισ 
τουσ, ςε ςχζςθ με το Νοςοκομείο και τουσ αςκενείσ του, όπωσ κζματα που άπτονται του 
ιατρικοφ απορριτου κλπ. Θ υποχρζωςθ αυτι πρζπει να διατθρείται και μετά τθ λιξθ τθσ 
εργαςιακισ τουσ ςχζςθσ ι τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ μεταξφ του Νοςοκομείου και 
του μιςκωτι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα ιςχφουν οι διατάξεισ του Ροινικοφ Κϊδικα.  
4.10  Οι εργαηόμενοι ςτο κυλικείο (υπάλλθλοι του μιςκωτι) δεν επιτρζπεται να 
ςυνδιαλζγονται με τουσ αςκενείσ ςχετικά με τθν αςκζνειά τουσ και τθ κεραπευτικι τουσ 
αγωγι, πολφ δε περιςςότερο να τουσ δίνουν ςχετικζσ "ςυμβουλζσ". Ακόμθ δεν 
επιτρζπεται να τουσ προμθκεφουν με είδθ που, κατά τα ανωτζρω, δεν επιτρζπεται να 
πωλεί το κυλικείο (οινοπνευματϊδθ ποτά, τςιγάρα, φάρμακα, φαγθτά κ.λ.π.). 
Το προςωπικό του κυλικείου πρζπει να φζρει κατά τθν εργαςία του κακαρι και ευπρεπι 
ςτολι. Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
μιςκωτι. 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ πλιρθσ και ςυνεχισ φροντίδα όλων των χϊρων (ςυλλογι ςκουπιδιϊν, 
κακαριότθτα κλπ) που κάνει χριςθ για τθ λειτουργία του κυλικείου   
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΗΛΩΕΙ   
Ο μιςκωτισ  δθλϊνει  ότι επιςκζφκθκε  το μίςκιο και το βρικε  τθσ απολφτου αρεςκείασ, 
κατάλλθλο δε για τθ χριςθ που το προορίηει και παραιτείται ανεπιφφλακτα από κάκε 
ζνςταςι του αναφορικά με τισ ιδιότθτζσ του και τθν καταλλθλότθτά του. 
Ο εκμιςκωτισ (Νοςοκομείο) δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
θτϊσ ςυμφωνείται ότι απαγορεφεται ςτο μιςκωτι θ ολικι ι μερικι υπεκμίςκωςθ του 
μιςκίου ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο μερικι ι ολικι παραχϊρθςθ  τθσ χριςθσ του, με ι 
χωρίσ αντάλλαγμα, ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι.  
 
θτϊσ ςυμφωνείται ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια του παρόντοσ,  ο εκμιςκωτισ  (Νοςοκομείο) 
διατθρεί το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ ι εκμίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ  και 
άλλου κυλικείου, κακϊσ και το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ ι εκμίςκωςθσ  εςτιατορίου, 
ανκοπωλείου κλπ. εντόσ των χϊρων και των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου. Επίςθσ 
διατθρεί το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ αυτομάτων πωλθτϊν των προςφερομζνων ςτο 
κυλικείο ειδϊν για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 
κυλικείου.  
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Για τα αναλυτικϊσ προεκτεκζντα ςτο άρκρο 4 ςτισ παραγράφουσ 3 και 4 ηθτιματα 
υγιεινισ, κακαριότθτασ και ςυμπεριφοράσ του προςωπικοφ, τον πλιρθ ζλεγχο κα ζχει θ 
Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και τα αρμόδια όργανα που ορίηονται από αυτόν.  
 
Ο μιςκωτισ εγγυάται τθν προςταςία του μιςκίου από οποιαδιποτε  προςβολι τθσ νομισ 
ι οιονεί νομισ ι κατοχισ του μιςκίου από τρίτουσ  και υποχρεοφται να το προςτατεφει 
από κάκε καταπάτθςθ, με τισ προςικουςεσ αγωγζσ οι οποίεσ του εκχωροφνται με τθν 
ςφμβαςθ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.  
 
Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα  τθσ  μονομεροφσ λφςεωσ  τθσ ςυμβάςεωσ αηθμίωσ, 
όταν  καταςτεί ςϋ αυτό αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου, αλλά πάντοτε κατόπιν 
προειδοποιιςεωσ κοινοποιουμζνθσ ςτον μιςκωτι τρεισ ( 3 ) τουλάχιςτον μινεσ πριν τθ 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Κάκε τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ κα γίνεται και κα αποδεικνφεται  ζγγραφα, 
αποκλειόμενου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, ςυμπεριλαμβανομζνου  και του όρκου.     
 
Θ κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ ι οποιουδιποτε άλλου ποςοφ 
οφειλομζνου δυνάμει του παρόντοσ, όπωσ και θ παράβαςθ από τον μιςκωτι 
οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του μιςκωτθρίου, που κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, 
παρζχει το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι, με αποτζλεςμα 
τθ λφςθ τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, τθν ζξωςθ του μιςκωτι, κακϊσ και παντόσ τρίτου 
ζλκοντοσ δικαιϊματα και τθν απόδοςθ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ του εκμιςκωτι για κάκε κετικι και 
αποκετικι ηθμία του από τθν πρόωρθ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ και ςτθν καταβολι  των 
μιςκωμάτων  για τουσ μινεσ που κα παραμείνει το μίςκιο  κενό μζχρι να εκμιςκωκεί  
αυτό και πάλι ςε τρίτο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ καταπίπτει ςε βάροσ του μιςκωτι θ 
καταβλθκείςα εκ μζρουσ του εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, χωρίσ να δικαιοφται να ηθτιςει 
τθν απόδοςι τθσ ι ςυμψθφιςμό τθσ  με οφειλόμενα μιςκϊματα και ανεξόφλθτουσ  
πάςθσ φφςεωσ λογαριαςμοφσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά 
ανωτζρασ βίασ. 
Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 
Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ 
(κυλικείο). 
Γενικι ι μερικι πυρκαγιά, Ρλθμμφρα, Σειςμόσ, Ρόλεμοσ, Εμπορικόσ αποκλειςμόσ 
μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου), Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 
Ο Μιςκωτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει με 
ζγγραφό του προσ τον εκμιςκωτι και να επικαλεςκεί τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και 
περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που 
ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το Νοςοκομείο 
αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τον εκμιςκωτι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 
μιςκωτισ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ λειτουργίασ του κυλικείου. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Θ εν λόγω ςφμβαςθ τθσ μίςκωςθσ του κυλικείου διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, οι ςυμβαλλόμενοι 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ 
προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι 
τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και δθ αυτά του Ρφργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:   ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. Οποιαδιποτε όμωσ, τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να 
γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του νοςοκομείου, αποκλειόμενθσ ρθτά 
οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο:   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο μιςκωτισ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
Ο μιςκωτισ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει από κοινοφ και εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ το ολόκλθρο αλλθλεγγφωσ 
και απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των 
παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ υπό 
ανάκεςθ μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ 
ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
Για οτιδιποτε που δεν προβλζπεται από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ιςχφουν οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και οι περί εκμιςκϊςεων ακινιτων του Δθμοςίου διατάξεισ 
του Ρ.Δ. 715/1979. 
Θ ιςχφσ  του παρόντοσ αρχίηει από τθν  υπογραφι αυτοφ. 
Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται 
όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ 
ζγκυρθ και ιςχυρι. 
Ο μιςκωτισ πριν τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, κατζκεςε ςτο ταμείο του Νοςοκομείου 
τθν υπ’ αρικ. ………….. επιταγι τθσ …………………… ποςοφ #...............................#€ που 
αντιςτοιχεί ςτο μίςκωμα ……………….. (…………………… €) και ςτο χαρτόςθμο 
3,6%(…………………….. €). Ο εκμιςκωτισ με τθν παραλαβι του ποςοφ των 
#..........................#€, εξζδωςε το υπ’ αρικ. ……………./…………….. γραμμάτιο είςπραξθσ ςαν 
ζγγραφθ απόδειξθ παραλαβισ του ποςοφ. 
Θ παροφςα αφοφ διαβάςτθκε, υπογράφεται ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων, 
ζνα πιρε ο μιςκωτισ και τα άλλα κατατίκενται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου  Ρφργου.                                      

Ο Ι     Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
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