
ελύδα 1 απϐ 19 
 

  

Ελληνικό Δημοκρατύα 

Τπουργεύο Τγεύασ  

3η Τγειονομικό Περιφϋρεια Μακεδονύασ  

Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΨΝ  

Περιοχό τρατοπϋδου    

Σ.Κ. 51100 

ΣΗΛ. 2462350312-311 

Πληροφορύεσ: Ειρόνη Σζιοϑφα 

e-mail: prom1@nosgrevenon.gr 

www.nosgrevenon.gr  

 Αναρτητϋα ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 

και ςτο site του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΨΝ  

 

ΓΡΕΒΕΝΑ, 28 Μαρτύου 2022 

 

 

  

 

  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 04/2022 

 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

      ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ 

  

Αντικεύμενο του διαγωνιςμού – ςυνοπτικϊ ςτοιχεύα 

Εύδοσ διαγωνιςμοϑ: ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

Φρϐνοσ διενϋργειασ: 
Σετϊρτη  04 ΜαϏου 2022   και  

ώρα 10:00 π.μ 

Σϐποσ διενϋργειασ: 
Γ.Ν. Γρεβενών, Περιοχό τρατοπϋδου, 

Σ.Κ. 51100, Γρεβενϊ 

Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.. 
Σετϊρτη 30 Μαρτύου 2022 

Καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορών: 
Σρύτη 03 ΜαϏου 2022  και ώρα 14:30 μ.μ 

 

Έχοντασ Τπϐψη: 

1. Σο Π.Δ. 715/1979 περύ «τρϐπου ενϋργειασ υπϐ των Νομικών Προςώπων Δημοςύου 

Δικαύου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μιςθώςεων και εκμιςθώςεων εν γϋνει, αγορών ό 

εκποιόςεων ακινότων, εκποιόςεων κινητών πραγμϊτων ωσ και εκτελϋςεωσ 

εργαςιών» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 212), ϐπωσ αυτϐ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει ςόμερα. 

2.  Σο. Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων νϐμων περύ εμπορικών μιςθώςεων», 

ϐπωσ αυτϐ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει ςόμερα. 

3.  Σο ϊρθρο 28, περύπτωςη ι΄ του Ν. 2519/1997 «Ανϊπτυξη και εκςυγχρονιςμϐσ του 

Εθνικοϑ υςτόματοσ Τγεύασ, οργϊνωςη των υγειονομικών υπηρεςιών, ρυθμύςεισ για 

το 2 φϊρμακο και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 165), ϐπωσ αυτϐ ϋχει τροποποιηθεύ και 

ιςχϑει ςόμερα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 28/03/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    : 3515
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4. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 147), ϐπωσ αυτϐ ϋχει τροποποιηθεύ και 

ιςχϑει ςόμερα. 

5. Σο Ν. 3861/2010 (Υ.Ε.Κ.  Α΄ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 

ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

Οργϊνων ςτο Διαδύκτυο ‘’Πρϐγραμμα Διαϑγεια‘’ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

6. Σο Ν. 3868/2010 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 129) «Αναβϊθμιςη του Εθνικοϑ υςτόματοσ Τγεύασ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγϑησ». 

7. Σο Ν. 4013/2011 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 201) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων και ϊλλεσ 

διατϊξεισ». 

8. Σο Ν. 4025/2011 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 228) «Αναςυγκρϐτηςη Υορϋων Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγϑησ, Κϋντρα Αποκατϊςταςησ, Αναδιϊρθρωςη Ε..Τ. και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

9. Σην υπ’ αριθμϐν 186η/2021 (ΑΔΑ: ΧΞΖΣ4690ΒΧ-ΧΙΘ) Απϐφαςη τησ 

13ησ/20.05.2021 (Θϋμα 9ο Η.Δ.) τακτικόσ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του Γ.Ν. Γρεβενών με 

την οπούα, μεταξϑ ϊλλων, α) εγκρύθηκε η ςκοπιμότητα διενϋργειασ Δημόςιου 

Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνιςμού, για την ανϊδειξη νϋου αναδϐχου για την 

εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών και ορύςθηκε η επιτροπό για τη 

ςϑνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του εν λϐγω διαγωνιςμοϑ, αποτελοϑμενη απϐ 

τα ςτην απϐφαςη αυτό αναφερϐμενα τακτικϊ και αναπληρωματικϊ μϋλη. 

10. Σο υπ’ αριθμϐν πρωτοκϐλλου 7210/08.07.2021 Πρακτικϐ ςϑνταξησ τεχνικών 

προδιαγραφών, για την εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών, τησ αρμϐδιασ 

επιτροπόσ του Νοςοκομεύου που ςυγκροτόθηκε με την αμϋςωσ ανωτϋρω 

αναφερϐμενη Απϐφαςη του Δ... 

11. Σην υπ’ αριθμϐν 298η/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΘΧ4690ΒΧ-Χ7) Απϐφαςη τησ 

18ησ/09.07.2021 (Θϋμα 3ο Ε.Η.Δ.) τακτικόσ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του Γ.Ν. Γρεβενών 

περύ «Λόψεωσ απόφαςησ για την ϋγκριςη των τεχνικών προδιαγραφών, για 

τη διενϋργεια Δημόςιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνιςμού, που αφορούν 

ςτην εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών, με κριτόριο το υψηλότερο 

προςφερόμενο μηνιαύο μύςθωμα, όπωσ κατατϋθηκαν από την Επιτροπό 

ςύνταξόσ τουσ», με την οπούα εγκρύθηκαν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ 

Διακόρυξησ. 

12. Σην υπ’ αριθμϐν 351η/2021 (ΑΔΑ: 62KΨ4690ΒΧ-ΥΣ) Απϐφαςη τησ 

22ησ/23.08.2021 (Θϋμα 14ο Η.Δ.) υνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του 

Γ.Ν. Γρεβενών περύ «Λόψεωσ απόφαςησ για την ϋγκριςη του ςχεδύου 

Διακόρυξησ του Δημόςιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνιςμού, για την 

εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών και οριςμόσ Επιτροπόσ 

Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ του εν λόγω διαγωνιςμού», με την οπούα 

αναβλόθηκε η λόψη απϐφαςησ επύ του εν λϐγω θϋματοσ. 

13. Σην υπ’ αριθμϐν 559η/2021 (ΑΔΑ: Χ8ΟΧ4690ΒΧ-ΑΨΞ) Απϐφαςη τησ 

37ησ/22.12.2021 (Θϋμα 21ο Η.Δ.) Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ 

υμβουλύου του Γ.Ν. Γρεβενών περύ «Λόψεωσ απόφαςησ, για την ϋγκριςη του 
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ςχεδύου Διακόρυξησ του Δημόςιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνιςμού, 

για την εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών και οριςμόσ 

Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ του εν λόγω διαγωνιςμού (από 

αναβολό Δ..)», με την οπούα ςυςτϊθηκε και ςυγκροτόθηκε η 3μελόσ επιτροπό 

διενϋργειασ και αξιολϐγηςησ των προςφορών του διαγωνιςμοϑ για την 

εκμύςθωςη του κυλικεύου και η 3μελόσ επιτροπό παρακολοϑθηςησ και 

παραλαβόσ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. 

14. Σην υπ’ αριθμϐν 44η/2022 (ΑΔΑ: 616Α4690ΒΧ-ΖΡΡ) Απϐφαςη τησ 4ησ/03.02.2021 

(Θϋμα 9ο Η.Δ.) Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Γ.Ν. Γρεβενών 

περύ «Λόψεωσ απόφαςησ, για την ϋγκριςη του τελικού ςχεδύου Διακόρυξησ 

του Δημόςιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνιςμού, για την εκμύςθωςη του 

κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών και οριςμόσ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 

Αξιολόγηςησ του εν λόγω διαγωνιςμού», αναφορικϊ με το προςφερϐμενο 

μηνιαύο μύςθωμα για την εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών, με ποςϐ 

εκκύνηςησ: «δϑο χιλιϊδων τετρακοςύων πενόντα ευρώ» (2.450,00 €). 

15. Σην υπ’ αριθμϐν 90η/2022 (ΑΔΑ: Χ0Ρ64690ΒΧ-ΨΘΨ) Απϐφαςη τησ 

7ησ/10.03.2021 (Θϋμα 8ο Η.Δ.) Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου 

του Γ.Ν. Γρεβενών περύ «Λόψεωσ απόφαςησ, για την ϋγκριςη Διακόρυξησ του 

Δημόςιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνιςμού, για την εκμύςθωςη του 

κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών». 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την 

εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών προσ εξυπηρϋτηςη 

των νοςηλευόμενων, των επιςκεπτών και του προςωπικού του Νοςοκομεύου και 

με κριτόριο κατακύρωςησ το υψηλότερο προςφερόμενο μηνιαύο μύςθωμα, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ και προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται ςτην παρούςα 

διακόρυξη. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςτο Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών ςτο τμόμα Γραμματεύασ 

– Πρωτϐκολλο ϐπου θα παραλαμβϊνονται με αριθμϐ Πρωτοκϐλλου, μϋχρι την ημϋρα του 

Διαγωνιςμοϑ, ότοι την 03/05/2022  ημϋρα Σρύτη  και ώρα 14:30 μ.μ. ϊλλωσ εφϐςον 

αποςτϋλλονται, θα πρϋπει να περιϋρχονται μϋχρι την  προηγοϑμενη τησ ημερομηνύασ 

διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, ότοι μϋχρι την 03/05/2022. 

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται μετϊ την ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ των προςφορών, εύναι εκπρϐθεςμεσ και επιςτρϋφονται ςτουσ 

ςυμμετϋχοντεσ απϐ το αρμϐδιο για την διενϋργεια του Διαγωνιςμοϑ ϐργανο, χωρύσ να 

γύνει αποςφρϊγιςό τουσ. 

Ο Διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτο Γραφεύο Προμηθειών του Γενικοϑ Νοςοκομεύου 

Γρεβενών την 04/05/2022, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον τησ 3/μελοϑσ 

Επιτροπόσ Διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και Αξιολϐγηςησ των Προςφορών που 

ςυγκροτόθηκε ειδικϊ για το ςκοπϐ αυτϐ ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ νομοθετικϋσ 

διατϊξεισ και την υπ’ αριθμϐν 559η/2021 (ΑΔΑ: Χ8ΟΧ4690ΒΧ-ΑΨΞ) Απϐφαςη τησ 
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37ησ/22.12.2021 (Θϋμα 21ο Η.Δ.) Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου 

του Γ.Ν. Γρεβενών. 

Κατϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών απϐ την Επιτροπό Διενϋργειασ του 

Διαγωνιςμοϑ και Αξιολϐγηςησ των Προςφορών, μποροϑν να παρύςτανται οι 

ςυμμετϋχοντεσ ό οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού τουσ, που απαραύτητα θα πρϋπει να ϋχουν μαζύ 

τουσ τα κατϊ περύπτωςη ϋγγραφα που αποδεικνϑουν την νϐμιμη εκπροςώπηςη του 

ςυμμετϋχοντα για τον οπούο παρύςτανται και εφϐςον το επιτρϋψουν οι κυβερνητικϋσ 

αποφϊςεισ με βϊςη τα επιδημιολογικϊ δεδομϋνα λϐγω των μϋτρων για την πρϐληψη και 

εξϊπλωςη του κορωνοώου COVID-19, επιδεικνϑοντασ και τα αντύςτοιχα ϋγγραφα για την 

εύςοδϐ τουσ εντϐσ του Νοςοκομεύου, ϐπωσ ιςχϑον πιςτοποιητικϐ εμβολιαςμοϑ τουσ 

κατϊ τησ COVID-19 ό νϐςηςησ. 

Η παροϑςα Διακόρυξη θα δημοςιευτεύ ςε εφημερύδεσ τησ ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

και θα αναρτηθεύ ςτον διαδικτυακϐ ιςτϐτοπο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην Διαϑγεια 

και ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η... 

Σα ϋξοδα δημοςύευςησ ςτον τϑπο βαρϑνουν τον Ανϊδοχο που θα προκϑψει απϐ τον 

παρϐντα διαγωνιςμϐ και ςε περύπτωςη επαναλόψεώσ του, τον Ανϊδοχο βαρϑνουν και 

τα ϋξοδα των δημοςιεϑςεων αυτών. 

Για πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, οι ενδιαφερϐμενοι 

μποροϑν να απευθϑνονται ςτο Σμόμα Γραφεύο Προμηθειών ϐλεσ τισ εργϊςιμεσ μϋρεσ και 

κατϊ τισ ώρεσ 08:00 π.μ. ϋωσ και 13:30 μ.μ. και ςτο τηλϋφωνο 2462350312, κα.Σζιοϑφα.  

 

ΜΕΡΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν τα παρακϊτω πρϐςωπα:  

(α) Υυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ ό ςυνεταιριςμού. 

(β) Ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, εφϐςον πληροϑν τουσ 

ϐρουσ του Νϐμου και τησ παροϑςασ Διακόρυξησ και εφϐςον ϋχουν οριςμϋνη νομικό 

μορφό κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ. 

(γ) Κοινοπραξύεσ προμηθευτών. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

1. Σα κϊτωθι δικαιολογητικϊ πρϋπει να κατατεθοϑν με την προςφορϊ του 

ςυμμετϋχοντασ επύ ποινό απορρύψεωσ τησ προςφορϊσ: 

α) Εγγυητική επιςτολή Συμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμϐ, εκδοθεύςα απϐ την Σρϊπεζα τησ 

Ελλϊδοσ ό απϐ ϊλλα αναγνωριςμϋνα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα τησ ελληνικόσ 

επικρϊτειασ ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα, που ϋχουν κατϊ το νϐμο το δικαύωμα ϋκδοςησ 

εγγυητικών επιςτολών και λειτουργοϑν νϐμιμα ςτην Ελλϊδα, ό Γραμμϊτιο του Σαμεύου 

Παρακαταθηκών και Δανεύων, ποςού ύςου προσ το προτεινόμενο από τον 

ςυμμετϋχοντα ελϊχιςτο μηνιαύο μύςθωμα και ςαφώσ όχι μικρότερου του 

ελαχύςτου ποςού εκκύνηςησ του διαγωνιςμού. Η εγγυητικό επιςτολό θα πρϋπει να 
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ιςχϑει τουλϊχιςτον για ϋνα μόνα μετϊ τη λόξη του χρϐνου διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ 

και να αναφϋρει τα εξόσ: 

Ίδρυμα, ημερομηνύα και αριθμϐ ϋκδοςησ, παραλόπτη το Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών 

ποςϐ αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, πλόρη ςτοιχεύα προςώπου υπϋρ του οπούου γύνεται 

η ϋκδοςη, πλόρη ςτοιχεύα του διαγωνιςμοϑ και αριθμϐ διακόρυξησ, ϋκδοςη βϊςει του 

Π.Δ. 715/79 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 212), χρϐνο ιςχϑοσ και τουσ λοιποϑσ νϐμιμουσ και απαιτοϑμενουσ 

απϐ το ύδρυμα ϋκδοςησ ϐρουσ. Ο Ανϊδοχοσ πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ 

εκμιςθώςεωσ θα αντικαταςτόςει την Εγγυητικό επιςτολό υμμετοχόσ με την 

Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ θα εύναι το διπλϊςιο 

του επιτευχθϋντοσ μηνιαύου μιςθώματοσ και η οπούα θα παραμεύνει μϋχρι την λόξη 

τησ μύςθωςησ ωσ εγγϑηςη για την ακριβό εκτϋλεςη των ϐρων τησ ςϑμβαςησ. τουσ 

λοιποϑσ διαγωνιζϐμενουσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται εντϐσ πϋντε ημερών απϐ 

την κατακϑρωςη του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϋσ χωρύσ εγγϑηςη 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ και δεν λαμβϊνονται υπϐψη. 

β) Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου απϐ 

το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο ςυμμετϋχων δεν ϋχει καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με 

την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ. 

γ) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ αρχήσ ή διοικητικόσ αρχόσ, απϐ το οπούο να 

προκϑπτει ϐτι ο ςυμμετϋχων δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό 

διαχεύριςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη αφερεγγυϐτητασ και 

επύςησ ϐτι δεν ϋχει αςκηθεύ απϐ τον ύδιο ό τρύτο και ςε βϊροσ του αύτηςη για την κόρυξη 

του ςε κατϊςταςη πτώχευςησ ό θϋςησ αυτοϑ ςε αναγκαςτικό εκκαθϊριςη ό 

αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό ςε ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. 

δ) Πιςτοποιητικά που εκδίδονται απϐ αρμϐδια κατϊ περύπτωςη αρχό, απϐ τα οπούα 

προκϑπτει ϐτι ο ςυμμετϋχων εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν 

ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του, 

ϊλλωσ ϐτι ϋχει υπαγϊγει τυχϐν οφειλϋσ του ςε ρϑθμιςη η οπούα τηρεύται ανελλιπώσ, 

κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. 

ε) Υπεύθυνη Δήλωςη του ϊρθρου 8 παρϊγραφοσ 4 του Ν. 1599/1986 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 75), με 

θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα θα δηλώνονται τα εξόσ ςτοιχεύα: 

 Σα ςτοιχεύα τησ παροϑςησ Διακηρϑξεωσ. 

 Σο ποςϐ του ελαχύςτου μηνιαύου μιςθώματοσ βϊςει τησ Διακηρϑξεωσ. 

 Σο ποςϐ του προτεινϐμενου εκ μϋρουσ του ςυμμετϋχοντοσ μηνιαύο μύςθωμα  

 Ότι ο προςφϋρων αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ 

και ϐλα τα μϋρη και τα ϊρθρα αυτόσ. 

 Ότι η προςφορϊ του ςυμμετϋχοντοσ ςυντϊχθηκε ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ 

παροϑςασ Διακόρυξησ των οπούων ο προςφϋρων ϋλαβε πλόρη και ανεπιφϑλακτη 

γνώςη και υποβϊλλεται νομϐτυπα βϊςει αυτόσ. 

 Ότι ο ςυμμετϋχων εύναι αςφαλιςτικϊ και φορολογικϊ ενόμεροσ κατϊ τον χρϐνο 

διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και ϐτι δεν ϋχει καμύα οικονομικό οφειλό απϋναντι ςτο 
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Δημϐςιο, ςε αςφαλιςτικοϑσ φορεύσ ό ςε Ν.Π.Δ.Δ., ϊλλωσ ϐτι ϋχει ρυθμύςει τισ πϊςησ 

φϑςεωσ οφειλϋσ του και τηρεύ τισ ρυθμύςεισ του ανελλιπώσ. 

 Ότι τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι αληθό και ακριβό και η 

υποβαλλϐμενη προςφορϊ εύναι η μοναδικό του προκεύμενου ςυμμετϋχοντα. 

 Ότι ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ εύναι ϋωσ και ςαρϊντα πϋντε (45) ημϋρεσ μετϊ την 

διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ. 

 Ότι ο ςυμμετϋχων δεν ϋχει κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ απϐ ςϑμβαςη προμηθειών ό υπηρεςιών 

ό εκμιςθώςεων του Δημοςύου και δεν ϋχει αποκλειςθεύ απϐ διαγωνιςμοϑσ του 

Δημοςύου ό Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. ό ϐτι δεν ϋχει επιςπευτεύ εναντύον του ό εναντύον των 

εταύρων / μετϐχων του ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, απϐ το Δημϐςιο ό ϊλλα 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Σ.Α. κ.λπ. δικαςτικό ό εξώδικη διαδικαςύα, για παρϊβαςη 

ςυμβατικών ϐρων ςχετικϊ με εκμεταλλεϑςεισ / προμόθειεσ / υπηρεςύεσ κ.λπ. 

οποιαδόποτε μορφόσ, που εύχε αναλϊβει ωσ ανϊδοχοσ κατϐπιν διαγωνιςμοϑ ό του 

εύχαν ανατεθεύ με οποιονδόποτε τρϐπο. 

 Ότι δεν υφύςτανται νομικού περιοριςμού λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ του 

ςυμμετϋχοντα. 

 Ότι ο ςυμμετϋχων, ςτην περύπτωςη κατακϑρωςησ του διαγωνιςμοϑ ςτον ύδιο 

αποδϋχεται τισ υποχρεωτικϋσ ώρεσ λειτουργύασ του κυλικεύου του Γ.Ν. Γρεβενών, 

ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ αποφϊςεισ τησ Διοικόςεωσ του Νοςοκομεύου. 

 Ότι η χρόςη του μιςθύου χώρου θα εύναι αποκλειςτικϊ αυτό του κυλικεύου. 

 Ότι ο ςυμμετϋχων ςτην περύπτωςη κατακϑρωςησ του διαγωνιςμοϑ ςτον ύδιο 

αποδϋχεται και αναγνωρύζει την αποκλειςτικό του ευθϑνη για την τόρηςη ϐλων των 

υγειονομικών διατϊξεων, των διατϊξεων που διϋπουν την λειτουργύα του μιςθύου ωσ 

κυλικεύου, τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ ςε περύπτωςη απαςχϐληςησ 

προςωπικοϑ, τουσ κανονιςμοϑσ του Γ.Ν. Γρεβενών, ωσ και κϊθε ϊλλη διϊταξη Νϐμου 

που επιβϊλλεται για την χρόςη του μιςθύου, την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του 

υποχρεώςεωσ και την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ που θα καταρτιςθεύ μεταξϑ του ιδύου 

και του Γ.Ν. Γρεβενών. 

 Ότι ϋχει επιςκεφθεύ και εξετϊςει τουσ υπϐ εκμύςθωςη χώρουσ, γνωρύζει την 

κατϊςταςό τουσ και αποδϋχεται αυτόν, παραιτεύται δε απϐ κϊθε δικαύωμα και 

απαύτηςη ςχετικϊ με την κατϊςταςη τουσ. 

 Ότι παραιτεύται απϐ κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του, ςχετικϊ με οποιαδόποτε 

απϐφαςη του Νοςοκομεύου για αναβολό, ακϑρωςη ό ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ. 

 Ότι η διεϑθυνςό του και τα λοιπϊ ςτοιχεύα του εύναι τα αναφερϐμενα ςτην προςφορϊ 

του. 

ςτ) Εξουςιοδϐτηςη με θεωρημϋνο το γνόςιο τησ υπογραφόσ, ςτην περύπτωςη που ο 

προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο και δεν παρύςταται αυτοπροςώπωσ ενώπιον τησ 

επιτροπόσ. 

ζ) Κατϊθεςη τησ βεβαύωςησ που ϋχει χορηγηθεύ απϐ την Σεχνικό Τπηρεςύα του 

Νοςοκομεύου μασ  για την επιτϐπια  επύςκεψη ςτο χώρο του μύςθιου. 
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2. Προςφορϋσ που δεν πληροϑν τισ παραπϊνω προϒποθϋςεισ και δεν περιϋχουν τα 

παραπϊνω δικαιολογητικϊ αποκλεύονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Αντικεύμενο τησ διακόρυξησ εύναι η εκμύςθωςη του κυλικεύου του Γενικοϑ 

Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

2. Σο μύςθιο, το οπούο οφεύλουν να επιςκεφθοϑν οι πλειοδϐτεσ και να διαπιςτώςουν την 

καταλληλϐτητϊ του, αποτελεύ χώρο κϑριασ χρόςησ, εύναι ιςϐγειο, βρύςκεται εντϐσ του 

κτιρύου του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών και ϋχει καθαρϐ εμβαδϐν 28,14 τ.μ. και 

μεικτϐ 30,09 τ.μ.. Επύςησ προσ εκμετϊλλευςη και ανϊπτυξη τραπεζοκαθιςμϊτων 

διατύθενται ημιυπαύθριοσ χώροσ 43,36 τ.μ. και τμόμα ακαλϑπτου του εςωτερικοϑ 

αιθρύου του νοςοκομεύου εμβαδοϑ 41,49 τ.μ.. Διατύθεται επύςησ αυτϐνομη αποθόκη 2,50 

τ.μ. και ξεχωριςτό τουαλϋτα WC 3,50 τ.μ.. Η ϐλη καταςκευό του μιςθύου πληρού τισ 

απαιτόςεισ των ιςχυϐντων κανονιςμών, φϋρει πλόρη υδραυλικό και ηλεκτροτεχνικό 

εγκατϊςταςη ϋτοιμη προσ λειτουργύα. Επύςησ εξαςφαλύζει τηλεφωνικό γραμμό για 

εςωτερικό επικοινωνύα εντϐσ των χώρων του νοςοκομεύου. Ο ελϊχιςτοσ εξοπλιςμϐσ που 

διαθϋτει εύναι: πϊγκοσ με νιπτόρα και βρϑςη πϊγκου κουζύνασ, και ντουλαπϊκια – ρϊφια 

κουζύνασ. 

3. Ψσ ελϊχιςτο μηνιαύο μύςθωμα για την χρόςη του ανωτϋρω μιςθύου ορύζεται το 

ποςό των ευρώ δύο χιλιϊδων τετρακοςύων πενόντα (€ 2.450,00), 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των πϊςησ φϑςεωσ τελών, λοιπών επιβαρϑνςεων, που 

προβλϋπονται απϐ τισ οικεύεσ διατϊξεισ, ωσ και των εν γϋνει δαπανών για την χρόςη του 

μιςθύου. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΑ ΨΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΓΡΕΒΕΝΨΝ 

Περιοχό τρατοπϋδου 

Γρεβενϊ, Σ.Κ. 51100 

04/05/2022 ΣΕΣΑΡΣΗ 10:00 π.μ. 

 

1. Ώρεσ επύςκεψησ των υποψηφύων ςτο μύςθιο: 

Πϋμπτη 07/04/2022 και Παραςκευό 08/04/2022, κατϐπιν ςυνεννϐηςησ με την κα. 

Μπραςινύκα Μαρύα τηλϋφωνο επικοινωνύασ 2462350200 ό κο. Παπανικολϊου 
Ιωϊννη τηλϋφωνο επικοινωνύασ 2462350201.  
Αποδεικτικό τησ επύςκεψησ θα αποτελεύ η χορόγηςη βεβαύωςησ από την τεχνικό 
υπηρεςύα του Νοςοκομεύο, η οπούα θα κατατεθεύ ςτον φϊκελο τησ Σεχνικόσ 
προςφορϊσ.  
 
2. Οι προςφορϋσ κατατύθενται μϋχρι την προηγοϑμενη ημϋρα και ώρα διενϋργειασ του 

διαγωνιςμοϑ ςτο Γραφεύο Προμηθειών του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών. 
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3. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται μετϊ την ημερομηνύα και ώρα λόξησ υποβολόσ των 

προςφορών, εύναι εκπρϐθεςμεσ και επιςτρϋφονται απϐ την Τπηρεςύα που διενεργεύ το 

διαγωνιςμϐ. 

4. Κατϊ τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ δικαιοϑνται να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ 

ςτο διαγωνιςμϐ ό οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι αυτών, που απαραύτητα θα πρϋπει να ϋχουν 

μαζύ τουσ τα κατϊ περύπτωςη ϋγγραφα που αποδεικνϑουν την νϐμιμη εκπροςώπηςη του 

ςυμμετϋχοντα. 

5. Περύληψη τησ παροϑςασ διακόρυξησ ϋχει ςταλεύ προσ δημοςύευςη ςε εφημερύδα τησ 

ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Αντύγραφο αυτόσ ϋχει αναρτηθεύ ςτουσ πύνακεσ 

ανακοινώςεων του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών. Σο πλόρεσ κεύμενο τησ διακόρυξησ , 

εύναι αναρτημϋνο ςτον ιςτϐτοπο του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών, ςτη Διαϑγεια και 

ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η... 

6. Σα ϋξοδα δημοςύευςησ ςτον τϑπο βαρϑνουν τον Ανϊδοχο που θα προκϑψει απϐ τον 

παρϐντα διαγωνιςμϐ και ςε περύπτωςη επανϊληψησ του, τον ανϊδοχο  βαρϑνουν και τα 

ϋξοδα των δημοςιεϑςεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΗΜΟΙΕΤΗ – ΔΙΑΘΕΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Σο πλόρεσ κεύμενο τησ διακόρυξησ εύναι αναρτημϋνο ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην 

ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, http://www.nosgrevenon.gr/, ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ και 

ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η... 

2. Διευκρινύςεισ ό τροποποιόςεισ που ενδϋχεται να προκϑψουν επύ τησ διακηρϑξεωσ, θα 

δημοςιεϑονται ςτον ύδιο διαδικτυακϐ τϐπο και θα αποτελεύ ευθϑνη του ενδιαφερομϋνου 

να λϊβει γνώςη για αυτϋσ. 

3. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ νομιμϐτητασ του διαγωνιςμοϑ με το αιτιολογικϐ τησ μη 

πληρϐτητασ του παραληφθϋντοσ αντιγρϊφου τησ Διακόρυξησ θα απορρύπτονται ωσ 

απαρϊδεκτεσ. 

4. Όλα τα ϋγγραφα που απαιτοϑνται για τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ και την 

ςυμμετοχό ςε αυτϐν ςυντϊςςονται ςτην Ελληνικό γλώςςα. Για ϐτι δεν αναφϋρεται ςτην 

παροϑςα Διακόρυξη ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Π.Δ. 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Οι προςφορϋσ εύναι δυνατϐν: α. να υποβϊλλονται ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 

Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών, Περιοχό τρατοπϋδου Γρεβενών, Σ.Κ. 51 100, Γρεβενϊ, 

ςτο Πρωτϐκολλο, μϋχρι και ακριβώσ πριν τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ, δηλαδό ϋωσ 

την 14:30 μ.μ. ημϋρα Σρύτη 03/05/2022 β. να αποςτϋλλονται ςτην παραπϊνω 

διεϑθυνςη με οποιονδόποτε τρϐπο και να παραλαμβϊνονται με απϐδειξη, με την 

απαραύτητη προϒπϐθεςη να ϋχουν παραληφθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό μϋχρι και 

ακριβώσ πριν την διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ, ότοι την 14:30 μ.μ. ημϋρα Σρύτη  

03/05/2022. 

2. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν αναλαμβϊνει καμύα ευθϑνη για τυχϐν καθυςτϋρηςη ςτην 

ϊφιξη των προςφορών, απϐ οποιαδόποτε αιτύα, που αποςτϋλλονται με τον ωσ ϊνω 

τρϐπο. Οι προςφορϋσ που εύτε υποβλόθηκαν μετϊ την καθοριςμϋνη ημερομηνύα εύτε δεν 

ϋφθαςαν ϋγκαιρα ςτην αναθϋτουςα αρχό, θα επιςτρϋφονται ςτουσ προςφϋροντεσ χωρύσ 

να ληφθοϑν υπϐψη. 
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ΑΡΘΡΟ 7 – ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ προςφϋροντεσ για ςαρϊντα πϋντε (45) 

ημερολογιακϋσ ημϋρεσ (ϊρθρο 29, Π.Δ. 715/79) προθεςμύα που αρχύζει απϐ την επϐμενη 

τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϊ που ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ 

μικρϐτερο του προβλεπϐμενου απϐ την παροϑςα Διακόρυξη απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη. 

2. Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παραταθεύ εφϐςον ζητηθεύ απϐ την αναθϋτουςα 

αρχό πριν απϐ τη λόξη τησ κατϊ ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με το χρϐνο 

ιςχϑοσ αυτόσ. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Οι προςφορϋσ κατατύθενται ςτην Ελληνικό γλώςςα, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, 

που θα φϋρει την ϋνδειξη «ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΕΚΜΙΘΨΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΓΡΕΒΕΝΨΝ». τον φϊκελο θα πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ςτοιχεύα τησ 

διακόρυξησ και τα ςτοιχεύα του υποψηφύου. Ειδικϐτερα, ςτον φϊκελο κϊθε προςφορϊσ 

πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: 

 Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 Σα «ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ»: επωνυμύα και διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, 

φαξ και τυχϐν διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου του διαγωνιζϐμενου». 

 Ο πλόρησ τύτλοσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που διενεργεύ το διαγωνιςμϐ. Ο αριθμϐσ 

τησ Διακόρυξησ και η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. 

2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται δακτυλογραφημϋνεσ ςε δϑο αντύγραφα ςε ςφραγιςμϋνο 

φϊκελο και να μην περιϋχουν ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ ό διορθώςεισ. Αν 

υπϊρχει οποιαδόποτε διϐρθωςη, πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και να φϋρει 

μονογραφό του υπογρϊφοντα. ε περύπτωςη που οι διορθώςεισ καθιςτοϑν αςαφό την 

προςφορϊ, αυτό θα απορρύπτεται. 

3. Η προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, ϐλα ϐςα καθορύζονται 

ςτην παροϑςα διακόρυξη. 

4. Ο γενικϐσ αυτϐσ κϑριοσ φϊκελοσ, περιϋχει επύ μϋρουσ, ανεξϊρτητουσ, ςφραγιςμϋνουσ 

φακϋλουσ που αναγρϊφονται εξωτερικϊ οι ςχετικϋσ ενδεύξεισ (Υϊκελοσ 

Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, Υϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ) ωσ εξόσ: 

Α. «Υϊκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχόσ», ο οπούοσ περιϋχει ϐλα τα ϋγγραφα τα οπούα 

προςδιορύζονται ςτο ϊρθρο 2 «δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ», καθώσ και οτιδόποτε 

κρύνεται ϐτι θα βοηθόςει την επιτροπό για τη ςωςτό επιλογό. 

Β. «Υϊκελο Οικονομικόσ Προςφορϊσ», ο οπούοσ θα πρϋπει να περιϋχει, την οικονομικό 

προςφορϊ, με το ϑψοσ του μιςθώματοσ υπογεγραμμϋνη και ςφραγιςμϋνη. Σο ποςϐν θα 

αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ ςε Ευρώ και ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ θα 

ιςχϑει η ολϐγραφη προςφορϊ ςϑμφωνα με το ϋντυπο τησ Τπηρεςύασ που ςυνοδεϑει την 

Διακόρυξη. 
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5. Αντιπροςφορϋσ ό εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ 

απαρϊδεκτεσ. 

6. Διευκρινύςεισ επύ των προςφορών γύνονται δεκτϋσ μϐνο κι εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ απϐ 

την αρμϐδια Επιτροπό διεξαγωγόσ του διαγωνιςμοϑ. Απϐ τισ διευκρινύςεισ που δύνονται, 

λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα που ζητόθηκαν. 

7. Μετϊ την κατϊθεςη τησ Προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό και απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη κϊθε διευκρύνιςη ό απϐκρουςη ϐρου τησ Διακόρυξησ. 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1. Η προςφερϐμενη τιμό δύνεται ςε ευρώ. 

2. Προςφορϊ που δύνει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό με ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη. 

3. Οι τιμϋσ τησ προςφορϊσ εύναι δεςμευτικϋσ για τον μιςθωτό για ϐλη την διϊρκεια τησ 

ςϑμβαςησ που θα υπογραφεύ. Αποκλεύεται αναθεώρηςη τησ τιμόσ προςφορϊσ και 

οποιαδόποτε αξύωςη του μιςθωτό. 

4. Σο μύςθωμα θα αναπροςαρμϐζεται ετηςύωσ (μιςθωτικϐ ϋτοσ), ςε ποςοςτϐ 4% επύ του 

καταβαλλομϋνου κατϊ το αμϋςωσ προηγοϑμενο ϋτοσ μύςθωμα, αρχόσ γενομϋνησ απϐ τον 

τρύτο (3ο) ϋτοσ τησ μύςθωςησ και μϋχρι την ςυμβατικό λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Ο διαγωνιςμϐσ διενεργεύται ςε δυο φϊςεισ. την πρώτη φϊςη αξιολογοϑνται τα 

δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτη δεϑτερη φϊςη γύνεται η αξιολϐγηςη των 

οικονομικών προςφορών και ςυνεχύζεται ο διαγωνιςμϐσ με προφορικϋσ προςφορϋσ. 

2. Η αποςφρϊγιςη των Προςφορών γύνεται δημϐςια, ενώπιον τησ Επιτροπόσ παραλαβόσ 

και αποςφρϊγιςησ των προςφορών και θα πραγματοποιηθεύ ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη 

απϐ την Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αξιολϐγηςησ των προςφορών, 

παρουςύα των υποψηφύων που υπϋβαλαν προςφορϊ ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων 

τουσ, την ημϋρα και ώρα που ορύζεται απϐ τη διακόρυξη, εφϐςον το επιθυμοϑν. 

3. Όλοι οι παρευριςκϐμενοι λαμβϊνουν γνώςη των ςτοιχεύων των προςφορών που 

κατατϋθηκαν. 

4. Συχϐν απουςύα υποψηφύου ό εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του, δεν κωλϑει το 

ϊνοιγμα τησ αντύςτοιχησ Προςφορϊσ. 

5. Η Επιτροπό, προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των Προςφορών 

που κατατϋθηκαν, την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται απϐ την Προκόρυξη. Οι 

προςφορϋσ αναγρϊφονται ςτο πρακτικϐ διενϋργειασ απϐ την αρμϐδια Επιτροπό. Εν 

ςυνεχεύα ανούγονται οι φϊκελοι των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και η Επιτροπό κρύνει 

την τόρηςη των ϐρων και προϒποθϋςεων τησ Διακόρυξησ απϐ κϊθε ςυμμετϋχοντα. 

Ακολουθεύ το ϊνοιγμα των οικονομικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων που κρύθηκαν 

απϐ την Επιτροπό ϐτι πληροϑν τουσ ϐρουσ τησ Προκόρυξησ. 

11. Μετϊ την λόξη τησ διαδικαςύασ και την κατακϑρωςη του αποτελϋςματοσ ςτον 

πλειοδϐτη, η Επιτροπό ςυντϊςςει το πρακτικϐ κατακϑρωςησ του διαγωνιςμοϑ, ςε 

αυτϐν που προςϋφερε το μεγαλϑτερο μύςθωμα μεταξϑ των αποδεκτών κατϊ τα 
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ανωτϋρω προςφορών και ςτη ςυνϋχεια ειςηγεύται ςτο Διοικητικϐ υμβοϑλιο την 

κατακϑρωςη τησ μύςθωςησ ςτον πλειοδϐτη. 

12. Κατϊ τησ νομιμϐτητασ τησ διακόρυξησ, τησ ςυμμετοχόσ πλειοδϐτη ό τησ νομιμϐτητασ 

διεξαγωγόσ του διαγωνιςμοϑ επιτρϋπεται η υποβολό ενςτϊςεων ενοποιών τησ 

Επιτροπόσ η οπούα αποφαύνεται οριςτικώσ επ' αυτών. Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται μϐνο 

απϐ ϐςουσ ςυμμετεύχαν ςτο διαγωνιςμϐ, εγγρϊφωσ και κατϊ τη διϊρκεια αυτοϑ ό το 

αργϐτερο εντϐσ 24 ωρών απϐ τη λόξη τησ διενϋργειασ αυτοϑ και για τουσ λϐγουσ που 

ορύζονται ςτισ οικεύσ διατϊξεισ του Π.Δ. 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Κριτόριο αξιολϐγηςησ των προςφορών εύναι: 

Η βϋλτιςτη τιμό προςφορϊσ. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΝΣΑΕΙ 

1. Κατϊ τησ Διακόρυξησ, του διαγωνιςμοϑ, τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςε αυτϐν και τησ 

νομιμϐτητασ τησ διενϋργειϊσ του, κατϊ τησ κατακυρωτικόσ απϐφαςησ επιτρϋπεται 

ϋνςταςη. 

2. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται εγγρϊφωσ ςτο αρμϐδιο για τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ 

ϐργανο του Νοςοκομεύου ωσ εξόσ: 

Α) Κατϊ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, μϋςα ςτο μιςϐ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ 

τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 

των προςφορών. Η ϋνςταςη εξετϊζεται απϐ την αρμϐδια Επιτροπό του διαγωνιςμοϑ και 

η ςχετικό απϐφαςη τησ εκδύδεται το αργϐτερο πϋντε ημϋρεσ πριν τη διενϋργεια του 

διαγωνιςμοϑ. Οι ενιςτϊμενοι λαμβϊνουν γνώςη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ με δικό τουσ 

φροντύδα. 

Β) Κατϊ τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςε αυτϐν ό τησ νομιμϐτητασ τησ διενϋργειασ ωσ προσ 

την διαδικαςύα παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των δικαιολογητικών και αξιολϐγηςησ 

των οικονομικών προςφορών, κατϊ την διϊρκεια διεξαγωγόσ του διαγωνιςμοϑ και μϋχρι 

την επϐμενη εργϊςιμη ημϋρα. Η ϋνςταςη αυτό δεν επιφϋρει αναβολό ό διακοπό του 

διαγωνιςμοϑ, αλλϊ εξετϊζεται κατϊ την αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων του 

διαγωνιςμοϑ, απϐ την αρμϐδια Επιτροπό και εκδύδεται η ςχετικό απϐφαςη μετϊ απϐ 

γνωμοδϐτηςη αυτοϑ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ ςυμμετοχόσ μιςθωτό ςτο διαγωνιςμϐ, 

κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ ςε αυτϐν κατϊ του οπούου ςτρϋφεται, με ευθϑνη του 

προςφεϑγοντα. 

3. Για τισ αναφερϐμενεσ ωσ ϊνω ενςτϊςεισ, εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 42 

του Π.Δ 715/1979. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ ό τησ ςυμμετοχόσ 

του διαγωνιζϐμενου ςε αυτϐν ό τησ νομιμϐτητασ διενϋργειϊσ του, υποβϊλλονται 

ενώπιον τησ Επιτροπόσ, η οπούα αποφαύνεται οριςτικϊ προσ αυτϋσ. Οι εν λϐγω 

ενςτϊςεισ, υποβϊλλονται μϐνο απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμϐ εγγρϊφωσ 

κατϊ τη διϊρκεια διεξαγωγόσ του ό εντϐσ εύκοςι τεςςϊρων (24) ωρών απϐ τη λόξη τησ 

διενϋργειϊσ του, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 του Π.Δ. 715/1979 

4. Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ λϐγουσ, δεν γύνονται δεκτϋσ. 
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ΑΡΘΡΟ 13 – ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

1. Μιςθωτόσ θα αναδειχθεύ εκεύνοσ που θα προςφϋρει το μεγαλϑτερο μηνιαύο μύςθωμα, 

ςε ςυνϊρτηςη και με τα λοιπϊ κριτόρια αξιολϐγηςησ του ϊρθρου 9, καθώσ και των 

λοιπών ϐρων τησ παροϑςησ διακηρϑξεωσ. 

2. Η απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, περύ κατακυρώςεωσ του αποτελϋςματοσ 

του διαγωνιςμοϑ, ανακοινώνεται ςτον πλειοδϐτη εγγρϊφωσ. Με την κοινοπούηςη αυτό 

προςκαλεύται να υπογρϊψει εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών τη ςχετικό ςϑμβαςη αφοϑ 

καταθϋςει την εγγυητικό επιςτολό, ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςε δϑο μιςθώματα. 

3. Εϊν ο μιςθωτόσ, ςτον οπούο κατακυρώθηκε η μύςθωςη και ϋγινε η ςχετικό 

ανακούνωςη, δεν προςϋλθει να υπογρϊψει τη ςϑμβαςη, εντϐσ του προαναφερϐμενου 

χρονικοϑ διαςτόματοσ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ με απϐφαςη τησ Διούκηςησ ςϑμφωνα με 

τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 44 του Π.Δ. 715/1979 και καλεύται ο επϐμενοσ πλειοδϐτησ. 

υγχρϐνωσ εκπύπτει η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του πλειοδϐτη ςτον διαγωνιςμϐ υπϋρ του 

Νοςοκομεύου, το οπούο διατηρεύ κϊθε επιφϑλαξη για οποιαδόποτε ζημύα που προϋρχεται 

απϐ την παραπϊνω υπαναχώρηςη του πλειοδϐτη μιςθωτό. 

4. Η απϐφαςη με την οπούα κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ ο ανϊδοχοσ, κοινοποιεύται ςε αυτϐν 

με απϐδειξη παραλαβόσ. 

5. Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Νοςοκομεύου μπορεύ με αιτιολογημϋνη απϐφαςό του να 

μην αποδεχθεύ το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμοϑ, αν αυτϐ κριθεύ αςϑμφορο ό να 

αποφαςύςει με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςό του για την κατακϑρωςη ςε ϊλλον και 

ϐχι ςτον τελευταύο πλειοδϐτη ό και να ακυρώςει τον διαγωνιςμϐ που διενεργόθηκε, 

χωρύσ απϐ ϐλεσ αυτϋσ τισ ενϋργειεσ να προκϑπτει δικαύωμα ό κϊποια αξύωςη των 

ςυμμετεχϐντων ςε βϊροσ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

6. ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμϐσ αποβεύ ϊγονοσ η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται να τον 

επαναλϊβει. Για τη διενϋργεια του επαναληπτικοϑ διαγωνιςμοϑ απαιτεύται η προ 10 

τουλϊχιςτον ημερών δημοςύευςη και γνωςτοπούηςη τησ νϋασ διακηρϑξεωσ κατϊ τα 

οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ 3 ϋωσ 6 του ϊρθρου 28 του Π.Δ. 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΜΙΘΨΣΗ 

1. Ο ανϊδοχοσ μιςθωτόσ ϋχει τισ παρακϊτω υποχρεώςεισ: 

 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να εκδώςει την απαιτοϑμενη ϊδεια λειτουργύασ του 

Κυλικεύου Νοςοκομεύου ςϑμφωνα με τισ διαδικαςύεσ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ, 

αντύγραφο τησ οπούασ θα πρϋπει να καταθϋςει ςτο Νοςοκομεύο τον πρώτο μόνα 

λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 

 Να τηρεύ φϊκελο με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ εντϐσ τησ επιχεύρηςησ. 

 Να προμηθευτεύ και να εγκαταςτόςει με δικϊ του ϋξοδα τον απαραύτητο 

εξοπλιςμϐ του κυλικεύου, με ϐλα τα ςϑγχρονα μϋςα (ψυγεύα, καταψϑκτη, 

τοςτιϋρεσ, θερμοθϊλαμο, καφετιϋρα, πϊγκουσ, επιπλϋον ντουλϊπια, νεροχϑτη 

κ.λπ.) με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να καλϑπτονται οι προϒποθϋςεισ των εν ιςχϑ 

υγειονομικών διατϊξεων. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ϋχει ολοκληρώςει ϐλεσ τισ 

εργαςύεσ και εγκαταςτϊςεισ του επύ του Κυλικεύου και να ϋχει εκκινόςει την 

λειτουργύα του, εντϐσ δϋκα πϋντε (15) ημερών απϐ την κατϊρτιςη και υπογραφό 
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τησ ςυμβϊςεωσ μύςθωςησ. Σα αναφερϐμενα ςτο πρώτο εδϊφιο του παρϐντοσ 

εύδη ανόκουν ςτην κυριϐτητα του μιςθωτό, ο οπούοσ δικαιοϑται να τα 

αποςυνδϋςει με προςοχό και να τα απομακρϑνει με δικό του ευθϑνη κατϊ τη 

λόξη ό λϑςη τησ μύςθωςησ, εφϐςον δεν εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνα με το μύςθιο, 

διαφορετικϊ θα παραμεύνουν ςε αυτϐ χωρύσ αποζημύωςό του. 

 Να χρηςιμοποιεύ τουσ χώρουσ του μιςθύου και τισ εγκαταςτϊςεισ του 

αποκλειςτικϊ και μϐνο για την εν λϐγω επιχεύρηςη.  

 Ειδικϐτερα ςτουσ παραπϊνω χώρουσ απαγορεύεται: 

 Η εγκατϊςταςη και λειτουργύα παντϐσ εύδουσ τυχεροϑ ό μηχανικοϑ 

παιχνιδιοϑ, η πώληςη παιγνιϐχαρτων ό λαχεύων ό ΠΡΟ-ΠΟ ό ΛΟΣΣΟ κ.λπ.. 

 Η πώληςη οινοπνευματωδών ποτών και τςιγϊρων. 

 Η ανϊρτηςη ό τοιχοκϐλληςη εντϐσ και εκτϐσ του κυλικεύου διαφημύςεων ό 

ανακοινώςεων χωρύσ ϊδεια του αρμϐδιου κϊθε φορϊ οργϊνου του 

Νοςοκομεύου. 

 Η χρόςη ραδιοφώνου, τηλεϐραςησ και ςυναφών ςυςκευών ςε υψηλό ϋνταςη 

που θα προκαλοϑςε ϐχληςη ςτη λειτουργύα του νοςοκομεύου. 

 Η τοποθϋτηςη τραπεζοκαθιςμϊτων ςε οποιοδόποτε χώρο εκτϐσ απϐ τον 

ςυγκεκριμϋνο χώρο που προορύζεται ωσ χώροσ λειτουργύασ κυλικεύου. 

Επιτρϋπεται μϐνο η ανϊπτυξη τραπεζοκαθιςμϊτων εντϐσ του κεντρικοϑ 

αιθρύου του νοςοκομεύου. 

 Ο μιςθωτόσ να διαθϋτει για πώληςη: 

 Γλυκύςματα απϐ αυτϊ που μποροϑν να προςφϋρονται ςτο χϋρι 

τοποθετημϋνα ςε χαρτύ (κωκ, εκλαύρ, αμυγδαλωτϊ κϋικ, παντεςπϊνι 

τουλοϑμπεσ, κ.λπ.). 

 Συποποιημϋνα προώϐντα καραμελοποιύασ, ςοκολατοποιύασ. 

 Παγωτϊ τυποποιημϋνα ό χϑμα. 

 Σοςτ ό ϊλλα ςϊντουιτσ, πύτεσ (τυρϐπιτεσ, ςπανακϐπιτεσ, πύτςεσ, μπουγϊτςεσ, 

κ.λπ.), τα οπούα περιϋχουν πρώτεσ ϑλεσ που δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη 

επεξεργαςύα ςτο κατϊςτημα. 

 Καφϋ, νερϊ, εμφιαλωμϋνα αναψυκτικϊ (πορτοκαλϊδεσ, λεμονϊδεσ κ.λπ) 

 Εύδη παντοπωλεύου (φρυγανιϋσ, μπιςκϐτα, ςοκολϊτεσ, χαρτομϊντιλα, πϊνεσ 

και λοιπϊ εύδη) που επιτρϋπονται ςϑμφωνα με το ςυγκεκριμϋνο εύδοσ 

επιχεύρηςησ, ϐλα αρύςτησ ποιϐτητασ.  

 Επιτρϋπεται η πώληςη ϊλλων χρόςιμων ςτουσ αςθενεύσ ειδών ϐπωσ 

κολϐνιεσ, χαρτομϊντιλα, χαρτύ καθαριϐτητασ, ςαποϑνι κ.α., εφϐςον θα 

καταλαμβϊνουν ιδιαύτερο νοητώσ χώρο. 

2. Οι τιμϋσ των προώϐντων θα πρϋπει να αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε πύνακα που θα 

ϋχει αναρτηθεύ ςε εμφανϋσ μϋροσ του κυλικεύου. 
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3. Για τα εύδη που ςτη ςυςκευαςύα τουσ αναγρϊφεται ενδεικτικό τιμό πώληςησ αυτό θα 

εύναι η ανώτατη τιμό πώληςησ. Για τα υπϐλοιπα εύδη οι τιμϋσ θα καθορύζονται ςτα 

πλαύςια των εν ιςχϑ αγορανομικών διατϊξεων. 

4. Σα εύδη τα οπούα υπϐκεινται ςε ταχεύα αλλούωςη (πύτεσ ϐλων των ειδών, ςϊντουιτσ, 

τοςτ, γλυκϊ διϊφορα κ.λπ.) θα πρϋπει να εύναι αρύςτησ ποιϐτητασ, φρϋςκα και να 

διατηροϑνται ςτουσ κατϊλληλουσ χώρουσ, ώςτε να μην προςβϊλλονται απϐ ϋντομα 

κ.λπ. (ψυκτικού και θερμικού θϊλαμοι κ.λπ.). 

5. Ο μιςθωτόσ επύςησ οφεύλει: 

 Να φροντύζει για την ϊριςτη ποιϐτητα, ςυντόρηςη και καθαριϐτητα των 

πωλοϑμενων ειδών και να τηρεύ αυςτηρό καθαριϐτητα τϐςο ςτα ςκεϑη, ϋπιπλα 

και μηχανόματα ϐςο και ςε ολϐκληρο το χώρο εντϐσ και εκτϐσ τησ επιχεύρηςησ. 

Να φροντύζει για το μϊζεμα και απϐρριψη των ςκουπιδιών ςε κϊδουσ που θα του 

υποδειχθοϑν απϐ το αρμϐδιο ϐργανο του Νοςοκομεύου.  

 Να τηρεύ με ακρύβεια ϐλεσ τισ ςχετικϋσ με την επιχεύρηςη υγειονομικϋσ, 

αγορανομικϋσ, αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ καθώσ και τισ 

διατϊξεισ πυραςφϊλειασ, υγιεινόσ και αςφϊλειασ, τησ φορολογικόσ και 

εργατικόσ νομοθεςύασ και εςτύαςησ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ των 

αρμοδύων οργϊνων του Νοςοκομεύου, και να εύναι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την 

τόρηςη τουσ, απϋναντι ςε κϊθε αρχό και ςτουσ καταναλωτϋσ. 

 Να τηρεύ επακριβώσ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ λειτουργύασ κυλικεύων ςε νοςοκομεύα. 

 Να καλϑπτει τον μύςθιο χώρο με αςφϊλεια αςτικόσ ευθϑνησ. 

 Να τηρεύ επακριβώσ τισ οδηγύεσ τησ Επιτροπόσ Νοςοκομειακών Λοιμώξεων του 

Νοςοκομεύου και γενικϐτερα ϐλεσ τισ οδηγύεσ των αρμοδύων οργϊνων του 

Νοςοκομεύου ανϊλογα με τισ ιςχϑουςεσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ. 

 Να υπϊρχει ειδικό ϋκπτωςη για τουσ εργαζϐμενουσ του Νοςοκομεύου ςτισ τιμϋσ 

πώληςησ των προώϐντων (καφϋσ, αναψυκτικϊ, ςϊντουιτσ, τοςτ, νερϐ και 

αφεψόματα). Σο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ θα αναφϋρεται ςε υπεϑθυνη δόλωςη η 

οπούα θα κατατεθεύ ςυνημμϋνα με την προςφορϊ και δεν θα εύναι μικρϐτερο του 

40%. τα υπϐλοιπα εύδη (τρϐφιμα και ροφόματα) η ϋκπτωςη θα πρϋπει να εύναι 

τουλϊχιςτον 10%. 

 Να παρϋχεται η δυνατϐτητα παροχόσ τροφοδοςύασ Catering ςε εκδηλώςεισ του 

Νοςοκομεύου ςε ειδικϋσ τιμϋσ με ϋκπτωςη επύ των αναγραφϐμενων. 

 Να προςλαμβϊνει για την καλό λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ το απαιτοϑμενο 

προςωπικϐ, για το οπούο θα εύναι ο μϐνοσ και αποκλειςτικϐσ υπϐχρεοσ ϐςον 

αφορϊ ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ που προκϑπτουν απϐ την εργαςιακό αυτό ςχϋςη. Ο 

ύδιοσ και το προςωπικϐ του πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνοι με βιβλιϊριο υγεύασ 

και τισ ώρεσ εργαςύασ πρϋπει να φϋρουν καθαρϊ ροϑχα, φϋροντασ ϋνα 

αναγνωριςτικϐ ςόμα, να εύναι πϊντα ευγενεύσ και καθαρού ςϑμφωνα με τισ 

απαιτόςεισ τησ ςϑγχρονησ υγιεινόσ και τουσ κανϐνεσ εςτύαςησ. Σϐςο ο μιςθωτόσ 

ϐςο και το παραπϊνω προςωπικϐ οφεύλουν να εύναι ευπρεπεύσ και ευγενικού ςτισ 

ςχϋςεισ τουσ με το προςωπικϐ του Νοςοκομεύου, με τουσ αςθενεύσ και τουσ 

ςυνοδοϑσ αυτών. 
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 Να απομακρϑνει αμϋςωσ κϊθε υπϊλληλο του οπούου την απϐλυςη τυχϐν θα 

ζητόςει το αρμϐδιο ϐργανο του Νοςοκομεύου εύτε για ακαταλληλϐτητα εύτε για 

ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ. Επύςησ, ο μιςθωτόσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ 

απϋναντι ςτον υπϊλληλο αυτϐ για κϊθε απαύτηςη του (αποζημύωςη, ϊδεια, 

επιδϐματα αδεύασ, δώρα, αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ςε Ε.Υ.Κ.Α. κ.λπ.) που θα 

προκϑψει απϐ την απϐλυςη αυτό. 

 Ο μιςθωτόσ εύναι υπεϑθυνοσ για κϊθε βλϊβη ό φθορϊ του κυλικεύου πϋρα απϐ τη 

ςυνηθιςμϋνη χρόςη του και οφεύλει να παραδώςει κατϊ τη λόξη ό οποιαδόποτε 

λϑςη τησ μύςθωςησ ςτο Νοςοκομεύο, τουσ χώρουσ και τισ εγκαταςτϊςεισ του 

κυλικεύου ςε καλό κατϊςταςη, ϐπωσ θα τουσ παραλϊβει. 

 Ο μιςθωτόσ εύναι υπεϑθυνοσ για οποιαδόποτε βλϊβη ό φθορϊ του δικοϑ του 

εξοπλιςμοϑ. 

 Ο μιςθωτόσ δε θα ϋχει καμύα αξύωςη για ζημύα ό φθορϊ που θα προκληθεύ απϐ 

οποιαδόποτε αιτύα ό ανώτερη βύα (ςειςμϐ, πυρκαγιϊ, κλοπό, διεύςδυςη υγρών, 

κακό λειτουργύα των ςωληνώςεων, διακυμϊνςεισ ςτην τϊςη του δικτϑου κ.λπ.) 

εν γϋνει ό απϐ ϊλλο λϐγο που δεν προβλϋπεται εδώ, καθώσ και για ζημύεσ απϐ 

απεργύεσ ό καταλόψεισ ό αναρχικϋσ πρϊξεισ βύασ. Ο μιςθωτόσ οφεύλει να 

αςφαλύςει τα εμπορεϑματα και εξοπλιςμϐ του για κϊθε τϋτοιο κύνδυνο. 

 Ο μιςθωτόσ, εφϐςον δεν παρύςταται ο ύδιοσ κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ του 

κυλικεύου, οφεύλει με ϋγγραφο του να γνωρύςει ςτο Νοςοκομεύο το πρϐςωπο το 

οπούο θα ϋχει την ευθϑνη τησ λειτουργύασ του, ώςτε το Νοςοκομεύο να μπορεύ να 

ϋλθει ςε επαφό μαζύ του. Σην ύδια υποχρϋωςη ϋχει και ςε περύπτωςη 

αντικατϊςταςησ του προςώπου αυτοϑ. 

 Σο Νοςοκομεύο διαθϋτει πλόρη ηλεκτρικό και υδραυλικό εγκατϊςταςη, για 

τυχϐν ϐμωσ κακό χρόςη τουσ καμύα ευθϑνη δε φϋρει το τελευταύο ωσ 

εκμιςθωτόσ, ϐπωσ επύςησ και για τυχϐν βλϊβη ςτην παροχό νεροϑ ό ηλεκτρικοϑ 

ρεϑματοσ καθώσ και των τυχϐν ζημιών που μπορεύ να υποςτεύ ο ανϊδοχοσ για το 

λϐγο αυτϐ. 

 Σο Νοςοκομεύο θα παραχωρεύ ηλεκτρικϐ ρεϑμα για την κϊλυψη των αναγκών 

λειτουργύασ του κυλικεύου, η ςχετικό δαπϊνη καταναλώςεωσ ηλεκτρικοϑ 

ρεϑματοσ θα ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο μύςθωμα που θα προκϑψει απϐ τον 

Διαγωνιςμϐ. 

 Πρϐςθετεσ ηλεκτρολογικϋσ παροχϋσ απϐ τισ υφιςτϊμενεσ θα γύνουν με την 

επύβλεψη του νοςοκομεύου και με δαπϊνεσ του μιςθωτό, ο οπούοσ δεν ϋχει 

δικαύωμα αποζημιώςεωσ.  

 Απαιτεύται η χρηςτό κατανϊλωςη νεροϑ δεδομϋνου τησ μη χρϋωςησ του. 

 Η επιχεύρηςη θα λειτουργεύ τουλϊχιςτον κατϊ τισ ώρεσ 07:00 – 15:00 & 17:00 – 

21:00 καθημερινϋσ, ςαββατοκϑριακα και αργύεσ. Για την εξυπηρϋτηςη των 

αναγκών του Νοςοκομεύου τισ υπϐλοιπεσ ώρεσ θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ 

αυτϐματοσ πωλητόσ ανϊλογων προώϐντων (αφεψόματα, ςνακ, ςυςκευαςμϋνα 

τοςτ, γλυκύςματα κ.α.) ςε χώρο αναμονόσ ϋξω απϐ τον χώρο του κυλικεύου του 

Νοςοκομεύου ςϑμφωνα με ςχετικό απϐφαςη τησ Διοικόςεωσ του Νοςοκομεύου. 
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ε περύπτωςη μη εγκατϊςταςησ αυτϐματου πωλητό και για ϐςο χρϐνο αυτό 

παραλεύπεται, το ωρϊριο του κυλικεύου θα επεκτεύνεται αυτομϊτωσ απϐ τισ 6:30 

– 22:30, δύχωσ να απαιτεύται ϊλλη απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Σο ωρϊριο 

λειτουργύασ του κυλικεύου δϑναται να τροποποιεύται με ςχετικό απϐφαςη του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του Νοςοκομεύου. 

 Ο μιςθωτόσ υποχρεοϑται να ςερβύρει τα πωλοϑμενα προώϐντα ςτα γραφεύα των 

υπαλλόλων κατϊ τισ ώρεσ 7:00 – 15:00 με ευθϑνη του.  

 Σα προςφερϐμενα εύδη θα διατύθενται ςε τιμϋσ εϑλογεσ που θα ελϋγχονται απϐ 

τη Διούκηςη του νοςοκομεύου. Ο ϋλεγχοσ τησ καλόσ λειτουργύασ και οποιοδόποτε 

προκϑπτον θϋμα θα υπϊγεται ςτη Διούκηςη του Νοςοκομεύου. Ο μιςθωτόσ 

οφεύλει να τηρεύ τουσ Κανϐνεσ Λειτουργύασ του Νοςοκομεύου και τισ αποφϊςεισ 

τησ διούκηςησ και των αρμϐδιων Επιτροπών. 

 Ο μιςθωτόσ υποχρεοϑται να παρϋχει ςτουσ αρμϐδιουσ υπαλλόλουσ του 

Νοςοκομεύου, τη δυνατϐτητα να ειςϋρχονται ςτουσ μύςθιουσ χώρουσ 

προκειμϋνου να διενεργοϑν ελϋγχουσ καλόσ λειτουργύασ του κυλικεύου, των 

εγκαταςτϊςεων και τησ ποιϐτητασ των προώϐντων. Θα υπϊρχει η δυνατϐτητα 

μικροβιολογικών ελϋγχων ςε ςυςκευαςμϋνα και μη τρϐφιμα καθώσ και ςτο νερϐ 

παροχόσ. Η ςυχνϐτητα θα καθορύζεται απϐ την Επιτροπό Λοιμώξεων. 

6. Σο Νοςοκομεύο θα παραχωρόςει ςτον μιςθωτό την χρόςη του μιςθύου χώρου, ϐπωσ 

αυτϐσ προςδιορύςτηκε και αποτυπώνεται ςτην οικεύα κϊτοψη, (αντύγραφο του ςχεδύου 

διατύθεται απϐ το αρμϐδιο τμόμα). ε ουδεμύα αλλαγό δεν θα προβαύνει ο μιςθωτόσ 

ϐςον αφορϊ την διαφοροπούηςη του εκμιςθωμϋνου χώρου αν προηγουμϋνωσ δεν 

υπϊρχει αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ και του Γραφεύου Προμηθειών 

του Νοςοκομεύου προσ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο και η ϋγκριςη αυτοϑ. 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΜΙΘΨΗ 

1. Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε πϋντε (5) ϋτη. Η ακριβόσ ημερομηνύα ϋναρξησ και 

λόξησ αυτόσ θα καθορύζονται με την ςϑμβαςη μιςθώςεωσ.  Η μύςθωςη δϑναται να 

παραταθεύ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ μετϊ την λόξη τησ, εφϐςον ο μιςθωτόσ ειδοποιόςει 

εγγρϊφωσ το Νοςοκομεύο για την επιθυμύα του να παρατεύνει την μύςθωςη ϋξι (6) 

τουλϊχιςτον μόνεσ πριν την κατϊ τα ϊνω ςυμβατικό λόξη αυτόσ. 

2. Μετϊ τη λόξη τησ ςϑμβαςησ ο μιςθωτόσ οφεύλει να παραδώςει το μύςθιο, χωρύσ ϊλλη 

ϐχληςη, ϊλλωσ θα ευθϑνεται απϋναντι ςτον εκμιςθωτό για κϊθε ζημύα του. 

3. ιωπηρό παρϊταςη τησ ςϑμβαςησ αποκλεύεται ρητϊ. Η ςϑμβαςη μπορεύ να 

τροποποιηθεύ μϐνο με ϋγγραφη ςυμφωνύα των μερών, αποκλειϐμενου κϊθε ϊλλου 

αποδεικτικοϑ μϋςου. 

4. Σο Νοςοκομεύο ϋχει δικαύωμα τησ μονομεροϑσ λϑςησ τησ ςϑμβαςησ, ϐταν καταςτεύ 

αναγκαύα η ιδιϐχρηςη του μιςθύου ό για ςπουδαύο λϐγο. ε κϊθε τϋτοια περύπτωςη η 

μύςθωςη λϑεται αζημύωσ για το Νοςοκομεύο. 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΜΙΘΨΜΑ 

1. Σο μηνιαύωσ καταβαλλϐμενο μύςθωμα εύναι αυτϐ το οπούο θα προκϑψει απϐ τον 

διαγωνιςμϐ. 
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2. Σο μύςθωμα αυτϐ θα αναπροςαρμϐζεται ετηςύωσ κατϊ ποςοςτϐ 4 % υπολογιζϐμενο 

επύ του αμϋςωσ προηγοϑμενου καταβαλλϐμενου μιςθώματοσ. Ρητώσ ςυμφωνεύται ϐτι 

το μύςθωμα θα παραμεύνει ςταθερϐ για τα πρώτα δϑο (2) μιςθωτικϊ ϋτη, τησ 

αναπροςαρμογόσ του αρχϐμενησ απϐ την ϋναρξη του τρύτου (3ου) ϋτουσ τησ μύςθωςησ. 

4. Σο χαρτϐςημο τησ μύςθωςησ ςε ποςοςτϐ 3,6% επύ του εκϊςτοτε καταβαλλϐμενου 

μιςθώματοσ ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο ςυνολικϐ ποςϐ του μιςθώματοσ που θα προκϑψει 

απϐ τον Διαγωνιςμϐ. 

5. Σο μύςθωμα θα προκαταβϊλλεται εντϐσ των πρώτων επτϊ (7) ημερών κϊθε 

μιςθωτικοϑ μόνα ςε τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που τηρεύ το Νοςοκομεύο και τον οπούο θα 

υποδεύξει προσ το μιςθωτό. Για την απϐδειξη τησ καταβολόσ του μιςθώματοσ θα 

εκδύδεται μηνιαύωσ ςχετικϐ παραςτατικϐ ειςπρϊξεωσ απϐ το Σαμεύο του Νοςοκομεύου. 

6. Ο μιςθωτόσ δεν δικαιοϑται μεύωςη του μιςθώματοσ απϐ την κατακυρωτικό τιμό, για 

οποιοδόποτε λϐγω, ιδύωσ δε επικαλοϑμενοσ μεταβολό των ςυνθηκών. 

7. Ο μιςθωτόσ υποχρεοϑται ςτην κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ που να αντιςτοιχεύ ςε 

δϑο μιςθώματα. Συχϐν καθυςτϋρηςη καταβολόσ του μιςθώματοσ επιςϑρει κατϊπτωςη 

τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ, ςτο ςϑνολϐ τησ. 

8. Η υποχρϋωςη του αναδϐχου μιςθωτό για την καταβολό του μηνιαύου μιςθώματοσ 

αρχύζει απϐ την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ ςϑμβαςησ η οπούα καθορύζεται ςτην ςϑμβαςη 

τησ μιςθώςεωσ. 

9. ε περύπτωςη αναγκαςτικόσ ό ςυμβατικόσ παρϊταςησ τησ μύςθωςησ το μύςθωμα 

προςαυξϊνεται μετϊ απϐ διαπραγμϊτευςη μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΜΙΘΨΗ 

1. Η  μύςθωςη διϋπεται απϐ το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο απϐ τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 

715/79 «περύ τρϐπου ενϋργειασ Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μιςθώςεων και εκμιςθώςεων 

κ.λπ.» ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει καθώσ και απϐ το ΠΔ. 34/1995 ϐπωσ ιςχϑει 

ςόμερα. 

2. Ο ανϊδοχοσ πριν την υπογραφό ςϑμβαςησ εκμιςθώςεωσ θα αντικαταςτόςει την 

Εγγυητικό επιςτολό υμμετοχόσ, με Εγγυητικό επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ 

οπούασ θα εύναι ύςο προσ το διπλϊςιο του επιτευχθϋντοσ μηνιαύου μιςθώματοσ. Η 

εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα ιςχϑει μϋχρι και την λόξη τησ μιςθώςεωσ και 

δεν θα δϑναται να ςυμψηφιςθεύ με μιςθώματα ό με ϊλλεσ επιβαρϑνςεισ που αφοροϑν 

τον μιςθωτό. 

3. Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ αναπροςαρμϐζεται κϊθε φορϊ ςτο ϑψοσ 

αναπροςαρμογόσ του μηνιαύου μιςθώματοσ κϊθε ϋτοσ, δεν ςυμψηφύζεται με τα 

μιςθώματα των τελευταύων μηνών και θα επιςτραφεύ ϊτοκα μετϊ τη λόξη τησ 

μιςθώςεωσ και την παρϊδοςη του μιςθύου, με την προϒπϐθεςη τησ καλόσ εκτϋλεςησ των 

ϐρων τησ ςϑμβαςησ, αφοϑ γύνει εκκαθϊριςη εκκρεμών λογαριαςμών του μιςθωτό. ε 

οποιαδόποτε περύπτωςη παρϊβαςησ των ςυμβατικών υποχρεώςεων εκ μϋρουσ του 

μιςθωτό, η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καταπύπτει υπϋρ του Νοςοκομεύου. 

4. Η ϋναρξη λειτουργύασ του  Κυλικεύου θα βεβαιωθεύ απϐ Σριμελό (3μελό) Επιτροπό 

που θα ορύςει το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Νοςοκομεύου και ςϑμφωνα με τα πρακτικϊ 

τησ εγκατϊςταςησ – ϋναρξησ λειτουργύασ απϐ την εν λϐγω Επιτροπό. 
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5. Η εκχώρηςη τησ ςϑμβαςησ και τησ εκμετϊλλευςησ τησ χρόςησ απϐ τον μιςθωτό χωρύσ 

την ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Νοςοκομεύου, απαγορεϑεται. 

6. Απαγορεϑεται απολϑτωσ η ολικό ό μερικό υπομύςθωςη και η οποιαδόποτε 

παραχώρηςη τησ χρόςησ ςε τρύτουσ ωσ και η αλλαγό τησ χρόςησ του μιςθύου ϊνευ 

εγκρύςεωσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

7. Με την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο (λόξη ςυμβατικοϑ χρϐνου, καταγγελύα ςϑμβαςησ κ.λπ.) 

λϑςη ςϑμβαςησ, ο μιςθωτόσ υποχρεοϑται να παραδώςει τον παραχωρηθϋντα χώρο ςε 

καλό κατϊςταςη και λειτουργικϐ. ε περύπτωςη ϊρνηςησ αποδϐςεωσ του μιςθύου απϐ 

το μιςθωτό αυτϐσ υποχρεοϑται για κϊθε μϋρα καθυςτϋρηςησ τησ παρϊδοςησ να 

καταβϊλλεται το 1/30 του τελευταύου καταβληθϋντοσ μιςθώματοσ. 

8. Σο Νοςοκομεύο θα παραχωρεύ ηλεκτρικϐ ρεϑμα για την κϊλυψη των αναγκών 

λειτουργύασ του κυλικεύου, η ςχετικό δαπϊνη καταναλώςεωσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ θα 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο μύςθωμα που θα προκϑψει απϐ τον Διαγωνιςμϐ. 

9. Σο Νοςοκομεύο εξαςφαλύζει την παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ και νεροϑ ϐπωσ και 

τηλεφωνικόσ και αποχετευτικόσ εγκατϊςταςησ ςτουσ χώρουσ του μιςθύου. 

10. Ο μιςθωτόσ υποχρεοϑται να διατηρεύ το μύςθιο ςε καλό κατϊςταςη υποχρεοϑμενοσ 

ςτισ  αναγκαύεσ επιςκευϋσ δεν δϑναται ϐμωσ να επιφϋρει αλλοιώςεισ ςτο μύςθιο χωρύσ 

την ϊδεια του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Νοςοκομεύου οϑτε να ενεργόςει επύ τοϑτου 

μεταρρυθμύςεισ ό να χρηςιμοποιόςει τοϑτο για ςκοπϐ διϊφορο του ςυμφωνηθϋντοσ, 

υποχρεοϑμενοσ ϐπωσ ϊμεςα ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εκμιςθωτό για κϊθε παρϊνομη 

ενϋργεια τρύτου επύ του ακινότου, τηρουμϋνων των διατϊξεων του Π.Δ. 715/79 και να το 

προςτατεϑει απϐ κϊθε καταπϊτηςη, με τισ προςόκουςεσ αγωγϋσ οι οπούεσ του 

εκχωροϑνται με τη ςϑμβαςη. ε διαφορετικό περύπτωςη ευθϑνεται ςε αποζημύωςη. 

11. Ο μιςθωτόσ με την κατϊρτιςη τησ ςυμβϊςεωσ μύςθωςησ παραιτεύται απϐ κϊθε 

δικαύωμα και αξύωςό του ςχετικϊ με την προςταςύα τησ επαγγελματικόσ του ςτϋγησ. 

12. Η τυχϐν μη ϋγκαιρη απϐ μϋρουσ του Νοςοκομεύου ϊςκηςη των δικαιωμϊτων του που 

απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη αυτό δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ό ερμηνευθεύ ωσ ςιωπηρό 

παραύτηςη ό ςυναύνεςη του, αλλϊ δικαιοϑται να αςκόςει οποτεδόποτε τα δικαιώματα 

του. 

13. Για κϊθε παρϊβαςη οποιουδόποτε ουςιαςτικοϑ ϐρου του παρϐντοσ απϐ τον 

μιςθωτό (ϐπωσ η μη καταβολό μιςθώματοσ, η μη τόρηςη του εγκεκριμϋνου απϐ το 

Νοςοκομεύο τιμοκαταλϐγου, χωροταξικϋσ παραβϊςεισ, μη τόρηςησ κανϐνων υγιεινόσ 

καταγεγραμμϋνων, κ.λπ.) που θα αναφϋρεται απϐ την επιτροπό του νοςοκομεύου πϊντα 

με την επικουρύα των αρμϐδιων υπηρεςιών, ο εκμιςθωτόσ αποκτϊ δικαύωμα 

καταγγελύασ και λϑςεωσ τησ μιςθώςεωσ και μπορεύ να αξιώςει την ϋξωςη ό την αποβολό 

του μιςθωτό και την απϐδοςη τησ χρόςεωσ του μιςθύου καθώσ και οποιουδόποτε τρύτου 

που ϋλκει απϐ τον μιςθωτό δικαιώματα ό που το κατϋχει εξ ονϐματοσ του και την 

απϐδοςη ςτον ύδιο τησ χρόςεωσ του μιςθύου ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. Σο 

Νοςοκομεύο δικαιοϑται να κρατόςει την δοθεύςα εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ 

ςϑμβαςησ και να αξιώςει την αποκατϊςταςη κϊθε ζημύασ του Νοςοκομεύου, η οπούα θα 

προϋκυπτε απϐ την παρϊβαςη των ϐρων τησ ςϑμβαςησ. 

14. Μετϊ το πϋρασ τησ ςϑμβαςησ και κατϊ την με οποιοδόποτε τρϐπο αποχώρηςη του 

μιςθωτό απϐ το μύςθιο, το κυλικεύο, ςτην κατϊςταςη ςτην οπούα αυτϐ θα ευρύςκεται 
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τϐτε, παραμϋνει προσ ϐφελοσ του εκμιςθωτό χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε 

αποζημιώςεωσ. 

15. Οποιοδόποτε θϋμα δεν προβλϋπεται ό δεν ρυθμύζεται επαρκώσ ςτουσ ϐρουσ τησ 

μιςθώςεωσ, ρυθμύζεται απϐ τισ διατϊξεισ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ και των 

τροποποιόςεων αυτόσ. 

16. Όλοι οι ϐροι τησ διακόρυξησ αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ ςχετικόσ ϑμβαςησ. 

17. Συχϐν απαγϐρευςη λειτουργύασ των κυλικεύων για οποιονδόποτε λϐγο και κατϐπιν 

ενεργεύασ οποιουδόποτε ό απϐφαςησ Δημοςύασ Αρχόσ δεν δημιουργεύ υποχρϋωςη 

αποζημύωςησ ςε βϊροσ του Νοςοκομεύου και η ςϑμβαςη μιςθώςεωσ θα λϑεται αζημύωσ 

για το Νοςοκομεύο. 

18. Σο Νοςοκομεύο δεν υποχρεοϑται ςε εγκατϊςταςη του μιςθωτό 

19. Σην τόρηςη των ϐρων τησ μύςθωςησ και τησ διακόρυξησ θα παρακολουθεύ Σριμελόσ 

(3μελόσ) Επιτροπό που θα διορύςει το Νοςοκομεύο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 

ιςχϑουςασ νομοθεςύασ και των τροποποιόςεων αυτόσ. Ο ϋλεγχοσ των ϐρων και 

προϒποθϋςεων των ςχετικών με την εγκατϊςταςη και λειτουργύα κυλικεύου και των 

υγειονομικών, αγορανομικών και ϊλλων διατϊξεων, ωσ και των προδιαγραφών 

ποιϐτητασ που αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη διακόρυξη, ϐπωσ επικαιροποιοϑνται απϐ 

την ιςχϑουςα νομοθεςύα, πραγματοποιεύται απϐ ειδικό προσ τοϑτο Επιτροπό 

Παρακολοϑθηςησ και Λειτουργύασ του κυλικεύου που ορύζεται με απϐφαςη του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του Νοςοκομεύου και με την επικουρύα αρμοδύων υπηρεςιών. 

ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ απϐκλιςη απϐ τουσ ϐρουσ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη και τισ αποφϊςεισ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Νοςοκομεύου, η αρμϐδια 

Επιτροπό κατ’ αρχϊσ θα προβεύ ςε ϋγγραφεσ ςυςτϊςεισ και υποδεύξεισ. ε περύπτωςη 

που διαπιςτωθεύ μετϊ την πϊροδο εϑλογου χρονικοϑ διαςτόματοσ και πϊντωσ ϐχι 

μεγαλϑτερου των 15 ημερών, η αρμϐδια Επιτροπό παραπϋμπει με ειςόγηςό τησ το θϋμα, 

μϋςω των αρμοδύων υπηρεςιών, ςτο Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Νοςοκομεύου για να 

επιβληθοϑν οι κυρώςεισ που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ 

(κατϊπτωςη ϐλου του ποςοϑ τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ υπϋρ του Νοςοκομεύου, 

καταγγελύα τησ ςϑμβαςησ μύςθωςησ, αμϋςωσ και αζημύωσ απϐ το Νοςοκομεύο, 

αποκλειςμϐσ του μιςθωτό ςτο εξόσ απϐ κϊθε ϊλλο διαγωνιςμϐ του Νοςοκομεύου κ.λπ.). 

20. Απαγορεϑεται ςτο μιςθωτό να διακϐψει για οποιαδόποτε αιτύα τη λειτουργύα του 

μιςθύου. 

21. Για την επύλυςη τυχϐν διαφορών απϐ την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ μιςθώςεωσ, 

αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια τησ Θεςςαλονύκησ. 

 

 Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

Δρ. Ευτυχύα Π. Καπϊτου 
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