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                                                                                  Πφργοσ  22-08-2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Αρ.πρωτ. 16930 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
             6θ Τ.ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: Ρουλιάςθσ Α. 
ΤΘΛ.: 26210 82784 FAX: 26210 82378 
Email: promithiesgnpyr@gmail.com  
 
 
 
 

Θζμα: ΑΠΟΣΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ 
ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΗΛΕΙΑ 

 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα του Ρ.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί 

τρόπου ενζργειασ υπό των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 
προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 
ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν, 

2. Τθν υπϋαρικ. 23θ/02-08-2018 Απόφαςθ Δ.Σ. του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ  
3. Τθν υπ’ αρικ.25θ/16-08-2018 Απόφαςθ Δ.Σ. του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ 
4. Τθν υπ’ αρικ.26θ/21-08-2018 Απόφαςθ Δ.Σ. του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
  

1. Τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ μζςω διαδικαςίασ πλειοδοςίασ με 
κλειςτζσ γραπτζσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου τθσ Ν.Μ. Ρφργου 
του Γ.Ν. Θλείασ, για το διάςτθμα μζχρι 31-10-2018, θμερομθνία κατά τθν οποία 
εκτιμάται ότι κα ζχει περατωκεί ο Δθμόςιοσ Ρλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ 
εκμίςκωςθσ του κυλικείου.  

2. Οι προςφορζσ να υποβλθκοφν  ςε κλειςτό φάκελο ζωσ 24/08/2018 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 14:00 π.μ ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ μασ. 

3. Το ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο τίμθμα ορίηεται ςτα 8.000,00€ πλζον του 
χαρτοςιμου 3.6%. 

4. Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο κα ζχει διάρκεια ζωσ τθν 
31/10/2018 χωρίσ τθν δυνατότθτα παράταςθσ. 
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                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 16930/22-08-2018 
 

ΛΘΞΘ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

24/08/2018 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και 
ϊρα 14:00μ.μ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ Θ μεγαλφτερθ τιμι 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Ο  διαγωνιςμόσ  κα  διενεργθκεί  με  κατάκεςθ  ενςφράγιςτων  προςφορϊν.  
 
Για τθν ζγκυρθ και παραδεκτι ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι 
κατακζτουν το φάκελο προςφοράσ ςτο πρωτόκολλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΡΥΓΟΥ μζχρι τθν 24/08/2018 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 14:00μ.μ. Ρροςφορζσ 
που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω ϊρασ δεν γίνονται δεκτζσ και 
δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κατατίκεται ςφραγιςμζνοσ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ. 
 
Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
  
Προςφορζσ κάτω  του  μθνιαίου μιςκϊματοσ  εκκίνθςθσ δεν  γίνονται  δεκτζσ  και 
κα απορρίπτονται  ωσ απαράδεκτεσ.   
Απορρίπτεται προςφορά που είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει 
ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και αιρζςεισ. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: 

α)  Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί. 

(β) Ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ. 

(γ) Κοινοπραξίεσ  

Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο όροσ “μιςκωτισ” αφορά όλεσ τισ 

προαναφερκείςεσ ςτα (α), (β) και (γ) κατθγορίεσ.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεϊνονται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι 

μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ. 

Αποκλείονται  του  διαγωνιςμοφ  όςοι  ιταν  ι  είναι  μιςκωτζσ  ακινιτων  του  
Νοςοκομείου,  οι  οποίοι  οφείλουν  μιςκϊματα  και  εν  γζνει  ιταν  ι είναι  
αςυνεπείσ  ωσ  προσ  τθν  καταβολι  των  μιςκωμάτων  και   δεν  τθροφν  τισ  
ςυμβατικζσ  τουσ  υποχρεϊςεισ. Επίςθσ  αποκλείονται  οι  ςφηυγοι, τα  τζκνα    και  
οι  γονείσ  αυτϊν.   Ο  όροσ αυτόσ  αίρεται  και  δεν  ιςχφει,  εφόςον  καταβλθκοφν  
και εξοφλθκοφν  πλιρωσ  τα  οφειλόμενα  μιςκϊματα  ςτο  Νοςοκομείο κακϊσ  και  
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οι  κάκε  είδουσ  προσ  αυτό   οφειλζσ  από  τον  οφειλζτθ  αυτϊν    το  αργότερο  
δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ  πριν  τθν  διενζργεια  του  διαγωνιςμοφ 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

1. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι ςυμμετζχοντεσ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ οφείλουν να κατακζςουν μαηί με τθν 
προςφορά τουσ, ιτοι μζχρι τθν 24θ/08/2018 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 14:00μ.μ.:  
 
●Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που 

αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)  

●Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

●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 οποί-α 
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  

Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου  ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 

φυςικά πρόςωπα 
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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. 

*(Σο απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, ςε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτό να 
προςκομιςκεί εγκαίρωσ,  να ζχει οπωςδιποτε κατατεκεί ζωσ τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ εφόςον ο ςυμμετζχων αποβεί και ανάδοχοσ τθσ μίςκωςθσ) 

ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ  

●Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, ), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει 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. 

●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 

Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των 

οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

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 

 Άδεια άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του οικονομικοφ φορζα που να 
αποδεικνφεται από τθν εγγραφι του ςε οικονομικό φορζα ςε επαγγελματικό ι 
εμπορικό μθτρϊο (επιμελθτιριο ι ΓΕΜΘ ι ΔΟΥ) ανάλογθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ποςό προςφερόμενου μθνιαίου μιςκϊματοσ  

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 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. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ είναι θ μεγαλφτερθ 
προςφερόμενθ τιμι για το μθνιαίο μίςκωμα. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

 
1.Θ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα διαρκζςει ζωσ τισ 31/10/2018. Θ μίςκωςθ 
αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ του ςχετικοφ υμφωνθτικοφ Μίςκωςθσ. Κατά τθ 
λιξθ του οριηόμενου χρόνου λιγει  θ  μίςκωςθ και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να 
αποδϊςει τθ χριςθ του μιςκίου αναντίρρθτα και χωρίσ όχλθςθ  ι άλλθ ειδοποίθςθ,  
διαφορετικά  υποχρεοφται  ςε  αποηθμίωςθ  του  εκμιςκωτι για  κάκε  ηθμιά  που  
ζπακε  εξαιτίασ  τθσ  μθ  ζγκαιρθσ  απόδοςθσ  του  μιςκίου.  
 
2.Θ πλθρωμι του ενοικίου με τισ επιβαρφνςεισ του κα γίνεται το αργότερο      ζωσ 

τθν 5θ θμζρα κάκε μινα, ςτο λογαριαςμό του Νοςοκομείου.                            

3.Θ υπομίςκωςθ, θ παραχϊρθςθ μερικά ι ολικά τθσ χριςθσ του μιςκίου για 
οποιοδιποτε λόγο και αιτία δεν επιτρζπεται, οφτε και θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου  
χωρίσ  προθγοφμενθ  άδεια  του   Δ.Σ. του  Νοςοκομείου.   
          
4.Θ εγκατάςταςθ του μιςκωτι κα βαρφνει τον ίδιο. Κάκε δε επιςκευι ι προςκικθ 
γενόμενθ από τον μιςκωτι ςτο μίςκιο, κα παραμείνει προσ όφελοσ του μιςκίου 
χωρίσ αποηθμίωςθ. 
 
5.Θ κακυςτζρθςθ τθσ πλθρωμισ του ενοικίου ολόκλθρου ι μζρουσ ι θ παράβαςθ 
του οποιουδιποτε όρου του υμφωνθτικοφ Μίςκωςθσ, αποτελεί αιτία για τθν 
καταγγελία τθσ μίςκωςθσ και απόδοςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι. 
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6.Ο μιςκωτισ ςε καμία περίπτωςθ δεν κα δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ από 
τθν κατακφρωςθ τθσ μιςκϊςεωσ και μετά. 
 
7.Τον μιςκωτι βαρφνουν  τα ζξοδα ςφνταξθσ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου κακϊσ 
και οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 
8.Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ και να διατθρεί το μίςκιο ςε άριςτθ 
κατάςταςθ, να προςτατεφει αυτό και τισ υπζρ αυτοφ δουλειζσ από κάκε 
καταπάτθςθ άλλωσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
 
9.Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, όταν 
καταςτεί αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου ι θ ανοικοδόμθςθ ι θ εκποίθςθ αυτοφ. 
 
10.Το Νοςοκομείο  δεν ευκφνεται  ςε καμία περίπτωςθ για πικανι αδυναμία 
ζκδοςθσ άδειασ λειτουργίασ καταςτιματοσ ι επιχείρθςθσ του πλειοδότθ μιςκωτι  
ςτο  μίςκιο  για  οποιοδιποτε  λόγο. 
 
11.Το  Νοςοκομείο  δεν ζχει καμία ευκφνθ αποηθμίωςθσ του μιςκωτοφ κατά τθν 
λιξθ τθσ μίςκωςθσ για οποιαδιποτε δαπάνθ, ζςτω αναγκαία που ζγινε κατά τθν 
χριςθ του μιςκίου, ο δε μιςκωτισ ουδεμία ουςιϊδθ μεταβολι δφναται να 
επιφζρει ςτο μίςκιο χωρίσ τθν ζγκριςθ του εκμιςκωτι. 
 
12.Ο  μιςκωτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί και να εφαρμόηει τισ αςτυνομικζσ 
διατάξεισ και διαταγζσ των αρμοδίων διοικθτικϊν ι άλλων αρχϊν, ευκυνόμενοσ  
αυτόσ  αποκλειςτικά  και  μόνο.  
                
13.Θ ςιωπθρι  αναμίςκωςθ  τθσ  μίςκωςθσ  απαγορεφεται. 

 
14.Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από τον εκμιςκωτι οποιουδιποτε 
δικαιϊματόσ του εφ' άπαξ ι κατ' επανάλθψθ δεν κα ςθμαίνει παραίτθςθ από το 
δικαίωμα αυτό. 
 
15.Κάκε  τυχόν μεταβολι των όρων τθσ  μίςκωςθσ κα αποδεικνφεται 
αποκλειςτικά  και  μόνον εγγράφωσ και κα  αποκλείεται ρθτά κάκε άλλο 
αποδεικτικό μζςο ςυμπεριλαμβανομζνου του όρκου και τθσ ομολογίασ. 

 
16.Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ  διακιρυξθσ  και  τθσ  μίςκωςθσ  εκ 
μζρουσ του μιςκωτι, είναι και κα ςυνομολογείται ωσ ουςιϊδθσ, κα δίνει ςτον 
εκμιςκωτι το δικαίωμα να αξιϊςει άμεςθ απόδοςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου 
κακιςταμζνων ςυγχρόνωσ λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν και των μθ 
δεδουλευμζνων μιςκωμάτων μζχρι το χρόνο λιξθσ τθσ μίςκωςθσ και κα καταπίπτει 
υπζρ του εκμιςκωτι θ δοκείςα εγγφθςθ  λόγω  ςυμφωνοφμενθσ  ποινικισ  ριτρασ.  
17.Θ παροφςα διαδικαςία διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ 
1. 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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2.   Κατϊτατο μθνιαίο μίςκωμα που αποτελεί τθν τιμι εκκίνθςθσ ορίηεται το ποςό 
των  οκτϊ χιλιάδων Ευρϊ  (8.000,00€) πλζον του χαρτοςιμου 3,6%.  
 
3.   Θ χρονικι διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ κα είναι ζωσ και τθν 31θ Οκτωβρίου 2018 και 
θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ κα κακορίηονται ςτο μιςκωτιριο ςυμφωνθτικό. 
Σιωπθρι αναμίςκωςθ δεν χωρεί.  Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ο μιςκωτισ 
οφείλει να παραδϊςει το μίςκιο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 
 

4.   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.  

5. Ηθτιματα υγιεινισ, κακαριότθτασ και ςυμπεριφοράσ του προςωπικοφ, κακϊσ 
και τθσ ποιότθτασ των πωλουμζνων ειδϊν κα παρακολουκοφνται από τθν 
Αρμόδια Επιτροπι, δθλ. τθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ του Νοςοκομείου.  

 

6. 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. 

7. Θ παροφςα διαδικαςία διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79. 

8. 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. 

9. Εάν εκείνοσ ςτον οποίον ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ 

ςφμβαςθ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.Σ. του 

Νοςοκομείου. 

10. 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. 

11. Το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςε εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 

12. Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 

715/79. 
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13. Ο αρικμόσ των αναπτυγμζνων  κλινϊν του Νοςοκομείου ανζρχεται ςιμερα ςε 

162 κλίνεσ. 

14. 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.   

15.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 προορίηεται (ενδεικτικά αναφζρονται: επαγγελματικά ψυγεία, 

προκικεσ εμπορευμάτων, κερμοκάλαμοι κλπ.) δζκα(10) μζρεσ το αργότερο από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

16. 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. 

17.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. 

18.Απαγορεφεται θ διάκεςθ των πωλουμζνων προϊόντων ςε οποιονδιποτε άλλο 

χϊρο του Νοςοκομείου, εκτόσ του μίςκιου χϊρου. 

19.Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ 

ανακοινϊςεων ςτουσ χϊρουσ του κυλικείου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο 

του Νοςοκομείου. 
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20.  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. 

21.  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.)   

ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

1. Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό  του Νοςοκομείου και 

τισ αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Οργάνων του. 

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. 

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 
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προϊόντων παρελκοφςασ θμερομθνίασ λιξεωσ κα ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων και 

λόγο λφςεωσ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ.   

4.  Ο μιςκωτισ βαρφνεται με τα ζξοδα των νομίμων κρατιςεων και των τελϊν 
χαρτοςιμου του μιςκϊματοσ.  
 

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. 

6. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθν κατακφρωςθ τθσ 

μιςκϊςεωσ και εφεξισ. 

7. Το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι. 

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.   

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.  

10. Τα μιςκϊματα ςε κάκε περίπτωςθ κα καταβάλλονται από τθν οριςκείςα ςτο 

μίςκωμα θμερομθνία και εφεξισ. 

ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ 

1. Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με απόλυτθ ςχολαςτικότθτα τουσ κανόνεσ 

υγιεινισ που προβλζπονται γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. 

2. Θ κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και 

των εγκαταςτάςεϊν του βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ο εκμιςκωτισ 
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δικαιοφται να υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν 

- απολυμαντικϊν και ο μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 

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. 

 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 

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. 

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.  

 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. 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). 

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. 

6.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνο για τον εκμιςκοφμενο χϊρο 

εργαςίασ (κυλικείο), ο οποίοσ και κα τον εκπροςωπεί. 
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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. 

8. Το προςωπικό του κυλικείου υποχρεοφται να μθν επιτρζπει τθν είςοδο και 

παραμονι οποιονδιποτε τρίτων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

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.  

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.   

 

                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ 
                                                                                     ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΗΛΕΙΑ 
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