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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. : 18/24-06-2020 θαη
απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεξύζζεη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 715/1979 φπσο απηφο ηζρχεη θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
επαλαιεπηηθό δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε πνζό εθθίλεζεο δύν
ρηιηάδεο επξώ (2.000,00€)κεληαίν θαζαξό ελνίθην (πξνζθνξά ζε
θαηψηεξν πνζφ ζα απνξξηθζεί) γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή ηνπ Κπιηθείνπ, ην νπνίν
είλαη εληεηαγκέλν ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ «θπιίηζεηνπ» Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υίνπ.
Ο δηαζέζηκνο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 49,81 η.κ., είλαη δε ηζφγεηνο θαη θάηνςή
ηνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο.
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο 05/08/2020 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα: 13:00κ.κ. ζηα γξαθεία Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Άξζξν 1ν
πκκεηνρή - Δηθαηνινγεηηθά - Δηεμαγσγή Δηαγσληζκνύ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
δηαγσληζκφ λα θαηαζέζνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 4/8/2020 εκέξα Σξίηε
ώξα 14:00κ.κ. ζην αξκφδην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ππφςε
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 κε
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αζηπλνκηθή αξρή ή ΚΔΠ
εηο ηελ νπνία ν δειψλ - ππνςήθηνο πιεηνδφηεο δειψλεη αλεπηθχιαθηα:
 φηη γλσξίδεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη,
 φηη γλσξίδεη θαιψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/1979, ηνπ Ν. 813/1978 ηνπ Π.Γ.
34/1995 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθεξχζζεηαη
ν παξαπάλσ δηαγσληζκφο,
 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ
θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα,
 φηη επηζθέθζεθε θαη γλσξίδεη ηνλ ππφ εθκίζζσζε ρψξν, ηελ θαηάζηαζε
απηνχ, ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη φηη γλσξίδεη πσο δελ
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ηα κεγέζε αλάπηπμεο ή κείσζεο ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ εηο ην κέιινλ θαη φηη ππνβάιεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ ζηεξηδφκελνο ζηα πθηζηάκελα θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο
δεδνκέλα ηα νπνία θαη θαιψο γλσξίδεη,
 φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, νχηε ηειεί ππφ
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο
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εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
νχηε έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ
Κψδηθα ή ζε άιιε αλάινγε ξχζκηζε
φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή
εθκηζζψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ,
φηη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ή εθκηζζψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
φηη γλσξίδεη ηνπο εθ ηνπ λφκνπ πεξηνξηζκνχο θαη απαηηήζεηο ηεο λφκηκεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ ρψξν πνπ
εθκηζζψλεηαη,
φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη
αθξηβή,
φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,
φηη ζπκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ.

β) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ε ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00€) πνπ ζα
ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εγγχεζε γηα
ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. Η εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε πνπ
δελ αλαδεηρζεί ν ζπκκεηάζρσλ σο πιεηνδφηεο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο πιεηνδφηεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή
ανξίζηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ κε ην δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο
κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ε νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη εηεζίσο, έηζη ψζηε θάζε θνξά
λα ηζνχηαη κε ην
δηπιάζην ηνπ ηζρχνλ αλαπξνζαξκνδφκελνπ
κεληαίνπ
κηζζψκαηνο . Η ελ ιφγσ εγγχεζε ζα παξακέλεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο κηζζψζεσο σο
εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ
κέρξη θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86
γηα φζα πξφζσπα ηπρφλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο
απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΙΚΑ.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο. Δηδηθά φηαλ ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ην λ.π, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ,
Γηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ, νκφξξπζκνο εηαίξνο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία απνηειεί επηζθαιή
κηζζσηή.
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ε) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ νπνία ν δειψλ λα βεβαηψλεη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα :
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο
29.1.1998,ζει. 1).
δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο
31.12.1998, ζει. 2).
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο
27.11.1995, ζει. 48).
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991,
ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνί-α ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76)
ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3424/2005 (Α΄ 305),
ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δόιηα
ρξενθνπία
παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35
παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα ή άιισλ δηαηάμεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο
Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηεη ηα αλσηέξσ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε θαηαξηηζζείζα ελώπηνλ Εηξελνδίθε ή
πκβνιαηνγξάθνπ κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν.
Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηεο αλσηέξσ έλνξθεο
βεβαίσζεο είλαη:
 θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ
 νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην δηαγσληζκφ
 δηαρεηξηζηέο γηα Δ.Π.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ
 Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ
 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκφ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
δ) Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζα
θαηαηίζεηαη επηπιένλ πιήξεο ζεηξά λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ κε απνδεηθηηθά
ηεο λφκηκεο δεκνζίεπζήο ηνπο (λνκίκσο δεκνζηεπκέλα θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη
ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά
πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ φιεο νη
ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν, ηα φξγαλα δηνίθεζεο
απηνχ θαη ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ) πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαηά λφκν ην
λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ ππνγξάθνληα ηελ
ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςήθηνπ πιεηνδφηε λνκηθνχ πξνζψπνπ.
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δ) Δηδηθά, εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ ηπγράλεη αιινδαπφ θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν θαη ζηελ ρψξα ηεο ππεθνφηεηαο ή έδξαο ηνπ δελ εθδίδνληαη ηα
παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, νθείιεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε έλνξθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο
αιινδαπνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή
Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζηε ρψξα
ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί κε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
δεινχληνο απφ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ή πκβνιαηνγξάθν ή απφ
έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ Έιιελα πκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε. Όια ηα
έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδεη ην αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα
είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα γξάθεη επάλσ ηα ζηνηρεία εθείλνπ πνπ
πξνζθέξεη. Σν πνζφ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη ζε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζα ηζρχεη ε νιφγξαθε πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζα
πξέπεη λα είλαη ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ
ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο.
Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ην
πνζνζηφ έθπησζεο κε ην νπνίν απνδέρεηαη λα πσιεί ηα είδε ηνπ, ζην πξνζσπηθφ
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηφ απηφ νθείιεη θαη’ ειάρηζην λα είλαη ίζν κε 20%. Η
έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επίδεημε ηεο ζρεηηθήο θάξηαο κε ηελ νπνία είλαη
εθνδηαζκέλν ην πξνζσπηθφ.
Δπίζεο, ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά
φηη δέρεηαη ηνλ φξν ηεο πνζνζηηαίαο εηήζηα απμήζεσο ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηηο
ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7α θαη 7γ ηεο παξνχζαο.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ηζρχνο έμη (6) κελψλ θαη ηνχην ν
πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα ην αλαγξάθεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
ζ) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο
ζπκκεηέρεη σο θπζηθφ πξφζσπν ή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ θαηαζέηεη πξνζθνξά ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, αλ ππνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά άιιν πξφζσπν, ζα πξέπεη ν
πξνζθέξσλ καδί κε ηα πξναλαθεξζέληα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη
λα πξνζθνκίζεη θαη λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή πιεξεμνχζην
έγγξαθν κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ
Κ.Δ.Π ή αζηπλνκηθή αξρή θαη λα δειψζεη ην γεγνλφο απηφο ζηελ πεληακειή
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οκνίσο, αλ θάπνηνο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ
πξφθεηηαη λα πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη
πξνεγνπκέλσο ζηελ Πεληακειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ην
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αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειψλνληαο
ηαπηφρξνλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ θαη ηα δηθά ηνπ θαη λα
πξνζθνκίζεη ην λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή πιεξεμνχζην έγγξαθν
κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ ΚΔΠ ή
αζηπλνκηθή αξρή πνπ λα ηνπ δίλεη ηελ ζρεηηθή εληνιή.
Πξνζθνξέο, πνπ δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα
δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Δπηηξνπή. Δπίζεο,
απνξξίπηνληαη φζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηεο θαη
αλεπίδεθηεο εθηηκήζεσο ή ππφ αίξεζε.
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα
πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζα πεξηέρεη θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν κε ηελ γξαπηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά (εθθίλεζεο). Η πξνζθνξά
εθάζηνπ πιεηνδφηε ζα αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ν
δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη δηα πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ κέρξηο αλαδείμεσο ηνπ
ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ
πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ ε θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο
πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα, θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο
πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά ζαξάληα επξώ (40,00€). Κάζε πξνζθνξά είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο
απφ ηνπ πξψηνπ εηο ηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδφηε.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
ππνςεθίνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ή ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αθξηβή
αληίγξαθά ηνπο. Απιά θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθψλ ή εγγξάθσλ δελ ζα
γίλνπλ απνδεθηά
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ πεληακεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί δηα λφκηκεο απνθάζεσο
ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη εηο ην πξαθηηθφ δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ
πνπ ζπληάζζεη ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή θαη εηο ηνλ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ φζηηο ππνγξάθεηαη θαη ππφ ησλ πιεηνδνηψλ θάζε θνξά πνπ
ππνβάινπλ εθάζηε πξνθνξηθή πξνζθνξά.
Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθεξχμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδφηε ή ηεο
λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
ελψπηνλ ηεο πεληακεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία
απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επί ηνχησλ. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλνλ
εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή θαη κφλν ππφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηνλ δηαγσληζκφ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνχηνπ ή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηεο ιήμεσο
δηελεξγείαο απηνχ. Οη ελζηάζεηο απηέο εμεηάδνληαη απφ ηελ πεληακειή Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πεληακειήο Δπηηξνπή Γηελεξγείαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνχηνπ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ δηά ηνπ νπνίνπ πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα
εηο ην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ επαλάιεςηλ ηνπ
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δηαγσληζκνχ. Σν αλσηέξσ Πξαθηηθφ κεηά ηνπ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν απνθαζίδεη πεξί
θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ εληφο δέθα πέληε εκεξψλ,
εθηφο εάλ εμ εηδηθψλ ιφγσλ επηβάιιεηαη ε αλαβνιή ιήςεσο απνθάζεσο επί εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη, δη` αηηηνινγεκέλεο
απνθάζεψο ηνπ, λα κε απνδερζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αλ ήζειε θξίλεη
αζχκθνξν ηνχην ή θαη λα αθπξψζεη ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ. Δλ ε
πεξηπηψζεη δχν ή πεξηζζφηεξνη πιεηνδφηεο πξνζέθεξαλ ην απηφ κίζζσκα ε
θαηαθχξσζε ελεξγείηαη δηά θιεξψζεσο ελεξγνχκελεο ππφ ηνχηνπ ελ δεκνζία
ζπλεδξηάζεη. Δηο εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ νπδέλ δηθαίσκα απνδεκηψζεσο
δεκηνπξγείηαη ππέξ ησλ κε πξνθξηζέλησλ.
Δάλ ζεσξεζεί ππφ ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ αζχκθνξν ην επηηεπρζέλ
απνηέιεζκα ή νπδείο πιεηνδφηεο πξνζήιζε θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ ν
δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη, ήηνη πξνθεξχζζεηαη μαλά ππφ ηνπ Γ. ηνπ
Ννζνθνκείνπ δηά πεξηιεπηηθήο δηαθεξχμεσο, αλαθεξνκέλεο εηο ηνπο φξνπο ηεο
αξρηθήο ηνηαχηεο. Γηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, απαηηείηαη
ε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ δεκνζίεπζε θαη γλσζηνπνίεζε ηεο λέαο
δηαθεξχμεσο θαηά ηα νξηδφκελα ζην λφκν.
Άξζξν 2o
Δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη. Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί
ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο φηαλ θαηαζηεί ζε απηφλ αλαγθαία
ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ, νπφηε ε κίζζσζε ιχεηαη ρσξίο επζχλε ηνπ γηα
απνδεκίσζε ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εηδνπνίεζεο ηνπ
κηζζσηή ηξεηο κήλεο πξν ηεο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν.
Άξζξν 3ν
Τπνρξεώζεηο κηζζσηνύ
Ο κηζζσηήο ηνπ Κπιηθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο:
α) Να πξνβεί κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Κπιηθείνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα
θαηαζέζεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηαζηάζεσο ηνπ
θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ ζα ιεηηνπξγήζεη πξηλ ηελ έθδνζή ηεο, ζε πεξίπησζε
δε κε ρνξεγήζεσο ηεο άδεηαο δελ ζα επζχλεηαη ην Ννζνθνκείν.
β) Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο Κπιηθείν. Απαγνξεχεηαη απνιχησο νπνηαδήπνηε άιιε
ρξήζε ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο απαγνξεχεηαη: ε πψιεζε
ζηγαξέησλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία θάζε
ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ, ε παξνρή παηγληφραξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟΠΟ
θηι. Δπίζεο απαγνξεχνληαη: ε ρξήζε ξαδηνθψλνπ, πηθ-απ, CD, καγλεηνθψλνπ
θιπ. ή άιισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ ζφξπβν, ε παξαζθεπή θαγεηψλ
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θαη πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε παξακνλή εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ
εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ άιισλ αηφκσλ, εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κπιηθείνπ,
ε αλάξηεζε, ε ηνηρνθφιιεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ή
αλαθνηλψζεσλ, άλεπ αδείαο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Να δηαζέηεη πξνο πψιεζε αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα,
πξντφληα γάιαθηνο, ζάληνπηηο, ηνζη, επηζηνιφραξηα θαη ινηπά είδε Κπιηθείνπ, φια
αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο
ζε πίλαθα, ηνλ νπνίν νθείιεη λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ Κπιηθείνπ.
δ) Να δηαηεξεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο
φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κπιηθείνπ θαη γχξσ απφ απηφ θαη λα θξνληίδεη γηα ην
κάδεκα θαη ηελ απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν
εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία αλαθαίληζε, βειηίσζε, πξνζζήθε, επηζθεπή
θηι. Αλ φκσο ν κηζζσηήο θάλεη θάηη απφ απηά δελ ζα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαη
φηη θάλεη ζα παξακέλεη επί σθειεία ηνπ κηζζίνπ.
ε) Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ
πσινπκέλσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξψο θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια,
κεραλήκαηα, φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ.
ζη) Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία Κπιηθείνπ
αγνξαλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν
κφλνο ππεχζπλνο ηφζν πξνο θάζε αξρή, φζν θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.
δ) Να δηαηεξεί αλνηθηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν φιεο ηηο εκέξεο ηνπ
ρξφλνπ, εξγάζηκεο θαη αξγίεο, κε σξάξην εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ απφ 06:00 κέρξη
22:00.
ε) Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εμππεξεηεί θαη λα
πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο, ζπλνδνχο θαη αξξψζηνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο κε ηα αξκφδηα φξγαλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην Κπιηθείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Να πξνκεζεπηεί θαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ
πξννξίδεηαη. Ο θπξίσο ρψξνο λα εμνπιηζηεί κφλν κε πάγθνπο πνπ ζα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θπιηθείν ζα
εμνπιηζζεί κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα επαγγεικαηηθφ ςπγείν, θαθεηηέξα,
ζεξκνζάιακν θηι. Σα παξαπάλσ είδε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν
νπνίνο δηθαηνχηαη λα ηα απνζπλδέζεη κε πξνζνρή θαη λα ηα απνκαθξχλεη κε δηθή
ηνπ επζχλε θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ δελ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλα κε ην κίζζην, άιισο ζα παξακείλνπλ ζ΄απηφ ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ
Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο
λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δεκηψλ πνπ κπνξεί λα
ππνζηεί ν κηζζσηήο γηα ην ιφγν απηφ.
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η) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
θπιηθείνπ λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, βάζε νδεγηψλ ρξήζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ηα) Να πξνζιάβεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κπιηθείνπ ην απαηηνχκελν
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο
ππεχζπλνο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή
απηή ζρέζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λα
ππνβάιιεη έγγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο εθάζηνπ θαη ηηο
δηεπζχλζεηο απηψλ θαη φηη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο
αληίζεηεο κε ηνπο θαλφλεο επηαμίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θνξνχλ
ηελ ίδηα ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία (ην ρξψκα θαη ην
ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη λα
δηαθξίλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο ελδπκαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ην
Ννζνθνκείν), ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη λα ηεξνχλ
φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θηι. δηαηάμεηο. Σφζν ν κηζζσηήο φζν
θαη ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο
ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο ησλ
λνζειεπνκέλσλ.
ηβ) Να απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε ππάιιειφ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απφιπζε
ζα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα
αθαηαιιειφηεηα, είηε γηα δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ν
κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππαιιήινπ απηνχ γηα θάζε
απαίηεζή ηνπ (απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα θηι.) πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ απφιπζε απηή, δεδνκέλνπ φηη ην Ννζνθνκείν θακία ζρέζε δελ ζα έρεη κ’
απηφλ.
ηγ) Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή κεηαβνιή ή θζνξά ηνπ
Κπιηθείνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπο, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί
ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε
ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κπιηθείνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο ηνπο παξαιακβάλεη
εηδάιισο επζχλεηαη γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο.
ηδ) Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ
ζα πξνθιεζεί ζην κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ αλψηεξε βία, ζεηζκφ,
ππξθαγηά, θινπή, δηείζδπζε πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελψζεσλ ελ γέλεη,
παξέκβαζε ή απφθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή απφ άιιν ιφγν πνπ δελ
πξνβιέπεηαη εδψ, σο θαη ησλ δεκηψλ ζπλεπεία απεξγηψλ ή πξάμεσλ βίαο, νθείιεη
δε ν κηζζσηήο λα αζθαιίζεη ην εκπφξεπκά ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κπιηθείνπ
γηα θάζε αηηία απφ απηέο πνπ πξναλαθέξνληαη.
ηε) Ο εθκηζζσηήο δελ θέξεη επζχλε γηα νηαδήπνηε δεκία, εζηθή βιάβε ή
ςπρηθή νδχλε πξνθιεζεί απφ ε εμ αθνξκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ή απφ
ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε απηφ ζε ηξίην ή ζε εξγαδφκελν ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο νπδεκία επζχλε ή αλάκεημε έρεη κε ηελ εξγαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θπιηθείνπ, ηνπ νπνίνπ ε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε είλαη
απηφλνκε θαη δελ ζπλδέεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ην Ννζνθνκείν.
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ηε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή θαη ην δηθαίσκα
ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ απφ ηπρφλ πξνζβνιέο ηξίησλ επζπλφκελνο άιισο έλαληη ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζε απνθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξνζθιεζείζεο
δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ιδ) Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζε πνηληθή ξήηξα ελόο κεληαίνπ
κηζζώκαηνο επηπιένλ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο
κίζζσζεο θαη ηνπ ηξέρνληνο κεληαίνπ κηζζώκαηνο , ζε πεξίπησζε πνπ
απνρσξήζεη πξόσξα από ην κίζζην, πξνθαζηδόκελνο νηνδήπνηε ιόγσ ή
αλσηέξα βία.
Άξζξν 4ν
Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ
Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν κεληαίν
κίζζσκα θαη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξεί ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν φκσο δελ δεζκεχεηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ,
αιιά δχλαηαη χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα πξνηηκήζεη άιινλ
απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηφ ζθφπηκν γηα ην
ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο, εθηηκψληαο
εάλ νη πξνζθνξέο παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπ φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, πξνεγνχκελε ηπρφλ απνδεδεηγκέλε θαθή θαη
απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη ησλ εηαίξσλ, κεηφρσλ θαη λφκηκσλ
εθπξνζψπσλ ηνπ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.
Δπίζεο, δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ λα θξίλεη ην
απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο,
ρσξίο απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ ην Γ δελ
θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν δηελεξγείηαη θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ηνπ
αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ην Γ.. δχλαηαη λα ηνλ
επαλαιάβεη.
Άξζξν 5ν
Καηάξηηζε ζύκβαζεο-Έθπησζε
α) Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε επί απνδείμεη
παξαιαβήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, αθνχ θαηαζέζεη
ηίο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 1 παξάγξαθν β ηξίην εδάθην, εγγπήζεηο γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα θαηαξηηζζεί
δηα ηδησηηθνχ εγγξάθνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ.
β) Δάλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θεξχζζεη έθπησην ηνλ
πιεηνδφηε θαη απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ εηο βάξνο ηνπ.
πγρξφλσο, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πιεηνδφηε ζηνλ δηαγσληζκφ
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ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν δηαηεξεί θάζε επηθχιαμε γηα νπνηαδήπνηε δεκία
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππαλαρψξεζε ηνπ πιεηνδφηε. Δηδηθά, ε
δηαθνξά ηηκήο κηζζψκαηνο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πξνζέθεξε ν ππαλαρσξήζαο αλάδνρνο
θαη απηνχ πνπ ηειηθψο επηηεχρζεθε γηα ην δηάζηεκα κέρξη ιήμεσο ηνπ εηο ηελ
δηαθήξπμε νξηζζέληνο ρξφλνπ εθκηζζψζεσο, σο ηπρφλ θαη άιιεο δαπάλεο ή δεκίεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα βαξχλνπλ ηνλ έθπησην αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
απνθαηαζηήζεη πιήξσο θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζην Ννζνθνκείν ε αζέηεζε ηεο
ππνρξεψζεψο ηνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν
εδάθην ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε βεβαηνχληαη δηα θαηαινγηζκνχ
ελεξγνχκελνπ δη΄ αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην δε
θαηαινγηδφκελν πνζφ εηζπξάηηεηαη θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Η απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο,
θνηλνπνηείηαη ζ’ απηφλ κε απφδεημε παξαιαβήο.
Άξζξν 6ν
Ιζρύο έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο-Εγθαηάζηαζε κηζζσηή-Καηαβνιή
κηζζώκαηνοΣξόπνο πιεξσκήο
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, λα ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν κε
δηθέο ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλεο. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
δελ επηκεθχλεη ην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο.
Η πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη βάζεη Γξακκαηίνπ
Εηζπξάμεσο πξνθαηαβνιηθά θάζε κήλα ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
(Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρηεί) Σα δύν (2)
πξώηα κεληαία κηζζώκαηα ζα πξνθαηαβιεζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θαη εθεμήο ην κεληαίν κίζζσκα ζα
πξνθαηαβάιιεηαη ζηηο πξώηεο 5(πέληε ) εκεξνινγηαθέο εκέξεο εθάζηνπ
κελόο.
Άξζξν 7ν
Εηδηθνί όξνη
α) Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη
θαη ζα απμάλεηαη θάζε κηζζσηηθφ έηνο ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ
Καηαλαισηή, φπσο απηφο έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα
ηνπο ακέζσο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο εθφζνλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ
θαη πάληα πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 2% εηεζίσο, επί ηνπ εθάζηνηε
αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ
αιιά θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην. Ο
κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο
κίζζσζεο θαη εθεμήο γηα νηνλδήπνηε ιφγν.
ηελ πξνζθνξά ηνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα αλαγξάθεη ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ
κηζζψκαηνο ηνπ 1νπ έηνπο θαη ζπγρξφλσο ζα δειψλεη φηη δέρεηαη ηνλ φξν ηεο
πνζνζηηαίαο απμήζεσο θαηά ηα αλσηέξσ.
Πέξαλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά
ηέιε, ηέιε απνρεηεχζεσο, ραξηνζήκνπ, ΟΓΑ θηι. πνπ αλαινγνχλ ζην κίζζσκα ην
νπνίν πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή πνπ ζα νξηζηνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ην ηέινο ραξηνζήκνπ & ΟΓΑ επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή εμ
νινθιήξνπ, ιφγσ ηνπ φηη ην Ννζνθνκείν απαιιάζζεηαη ηνπ ηέινο ραξηνζήκνπ), ηα
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έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΤΑ
Ν.Υ. θαη Γ.Δ.Η., πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζα
νξίζεη ηα Ννζνθνκείν. Με ηελ θαηαηηζέκελε πξνζθνξά έθαζηνο ππνςήθηνο
κηζζσηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο
απηέο.
β) Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη ε
νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, σο θαη ε αιιαγή
ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο, ε κεηαηξνπή
εηαηξείαο θαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ .
γ) Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο θαη βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο
δηαθήξπμεο, λνκίκσλ θξαηήζεσλ & ηειψλ ραξηνζήκνπ. Με ηελ θαηαηηζέκελε
πξνζθνξά έθαζηνο ππνςήθηνο κηζζσηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη ζπκθσλεί φηη
απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο.
δ) Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν
ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε
επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο.
ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε
ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φκσο λα επηθέξεη
αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ελεξγήζεη επί
ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ
ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή
γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ. Ο εθκηζζσηήο κέζσ ησλ
εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε
ηνπ κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κπιηθείνπ, ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ
δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ
πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ζχκβαζε απηή ν κηζζσηήο.
ζη) Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε απηή δελ πξέπεη νχηε κπνξεί
λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ.
δ) Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο
ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη απφ θάζε
κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ
ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή
δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο παξνχζεο κίζζσζεο.
ε) Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ κηζζσηή
(φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο
κηζζψζεσο), ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο
κηζζψζεσο θαη κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ
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απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ
ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ
ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ λα αμηψζεη ηελ
απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή.
η) Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ
ηνπ λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε
ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ, ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εηδνπνίεζεο
ηνπ κηζζσηή ηξεηο κήλεο πξν ηεο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν.
ηα) Σελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο ζα
παξαθνινπζεί ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα δηνξίζεη ην Ννζνθνκείν.
ηβ) Η αλαθνίλσζε ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη
 κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο απηήο ζηηο ρηαθέο εθεκεξίδεο «Υηψηηθε
Γηαθάλεηα», & «Πνιίηεο», Υηαθφο Λαφο.
 κε αλάξηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ,
 κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr θαη
 κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα.
«Ηρψ Γεκνπξαζηψλ» .
 κε αλάξηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ζηνλ Πηλάθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Υίνπ θαη ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο .
ηγ) Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη ζην Γξαθείν Δηδηθήο Γηαρείξηζεο
Πεξηνπζίαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει 2271350222.
ηδ) ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο
παξνχζεο πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο ε, ν εθκηζζσηήο έρεη
ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ 2.000,00€ ζηνλ
κηζζσηή θαη επηπιένλ λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο ή ηνπ
φινπ ηεο εγγχεζεο.
ηε) Όηαλ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ
εθκηζζσηή, κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή.
ηζη) Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθψο ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε-ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/1979, ηνπ Ν. 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995, φπσο απηέο
ηζρχνπλ ζήκεξα.
ηδ) Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζχκβαζε
κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζ’ απηή. ε πεξίπησζε πάλησο
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ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε
γηα ην Ννζνθνκείν ξχζκηζε.
ηε) Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
θαη θαηφπηλ ελεξγείαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζεο Γεκφζηαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί
ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο
ζα ιχεηαη εθεμήο αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν, ελψ γηα ηνλ ρξφλν πνπ έρεη
δηαηξέμεη κέρξη ηελ απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ν κηζζσηήο νπδφισο
απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη.
ηζ) Γηα ηνλ κηζζσηή ηζρχνπλ απαξάβαηα φιεο νη παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο
απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα: N.Γ. 136/1946 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν.
3377/2005 (ΦΔΚ 202 η΄ α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ζρεηηθά
κε ηηο ηηκέο πξντφλησλ ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, ε ππ αξηζκ. Α23249/31.8.2005 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1270 η΄ β), ε ππ΄αξηζκ.
28795/293/29.7.2005 ππνπξγηθή απφθαζε θαη ε ππ΄ αξηζκ. Α2-96/9.1.2007
ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 55 η΄ β.)
θ) Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα
ηεο Υίνπ.
Άξζξν 8ν
ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΕΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.xioshosp.gr). ε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Πεξηνπζίαο
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, νδφο Έιελαο Βεληδέινπ αξ. 2 θαζεκεξηλά, 10:0013:00.
ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην
παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ
Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο
αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Υίνο, 10.07.2020
Η
ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΚΗ
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