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∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ )  

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Πλειοδοτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Το µεγαλύτερο προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  30.07.2019 και ώρα 11:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών του Γ.Ν. Πέλλας (Γιαννιτσών ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

9.000,00€ (πλέον χαρτοσήµου 3%) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 έτη 
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Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των ΝΠ∆∆ προµηθειών, µι-
σθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων…». 

1.2. το Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως ισχύει 
σήµερα. 

1.3. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει µε τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. 
Α΄/28.06.2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

1.5. Τις διατάξεις του ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις» και ει-
δικότερα του άρθρου 28 αυτού µε τίτλο «Πόροι των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». 

1.6. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.7. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγή-
σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυ-
τός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). 

1.8. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 
Α’51/2012). 

1.10. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) 

1.11. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

1.12. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

1.13. Του Ν. 4281-2014 (Α160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

1.14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” 

1.15. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

1.16. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

1.16. Τον Ν. 4605/2019  (άρθρο 43) Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147) (εναρµόνιση της  
         ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  
          Συµβουλίου).  
1.17  Τον Ν. 4608/2019  (άρθρο 33) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών  
        Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Τροποποίηση του ν.4412/2016) (Α΄147) (εναρµόνιση της  
        ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  
        Συµβουλίου). 
1.18  Τον Ν. 4609/2019  (άρθρο 56) Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων , 
        Στρατολογίας Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις,(Τροποποίηση του ν.4412/2016)  
         (Α΄147) (εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού     
         Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). 
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1.19   Τις διατάξεις του Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας. 

Τις αποφάσεις: 

1.20 Την υπ' αριθ.  21η /20-06-2019 (Θέµα 6ο)Α∆Α:6K714690B6-B74 απόφαση του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισµού για 
την µίσθωση του κυλικείου της Ν.Μ. Γιαννιτσών . 

1.21 Την υπ' αριθ.  22η /03-07-2019 (Θέµα10ο)Α∆Α:ΨΟΧΦ4690Β6-4ΥΡ απόφαση του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Πέλλας περί έγκρισης του τεύχους  διακήρυξης του  πλειοδοτι-
κού  διαγωνισµού για την µίσθωση του κυλικείου της Ν.Μ. Γιαννιτσών . 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την ανάδειξη 
µισθωτή του κυλικείου του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας (Ν.Μ. Γιαννιτσών) προς εξυπηρέτηση των 
νοσηλευοµένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκοµείου και µε κριτήριο κατακύρωσης 
το υψηλότερο προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα, σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές που 
περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη, που όλοι οι όροι της κρίνονται ουσιώδεις και βασικοί. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως στο Νοσοκοµείο Πέλλας (Γιαννιτσών), όπου θα 
παραλαµβάνονται και θα λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 29-07-2019  ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 14:30 µ.µ. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, στις 30-07-2019, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00π.µ. ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητή του 
Νοσοκοµείου. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις της διακήρυξης του διαγωνισµού, όλες τις εργάσιµες µέρες από 
10:00 έως 14:30 στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας Τέρµα Σεµερτζίδη  ΤΚ 
58100, τηλ. 2382350522,fax: 2382082362. 
Α. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gng.gr  στην δια-
δροµή : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ► ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ : 

1.ΠΕΛΛΑ NEWS 

2.Ε∆ΕΣΣΑΙΚΗ 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 

1       ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΙΕΡΙΑΣ 
5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
6 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
10 Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

     11    Νοσοκοµείο Γιαννιτσών  
      12     ∆ήµος Πέλλας 
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Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

1. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο (Μισθωτή). 

2. Στην περίπτωση διευκρινίσεων ή τροποποιήσεων, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στην ι-
στοσελίδα του Νοσοκοµείου www.gng.gr  και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει 
γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό 
της ∆ιακήρυξης. Οι παρεχόµενες από το Νοσοκοµείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς 
το περιεχόµενο της διακήρυξης. 

3. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκοµείο Πέλλας, θα κατατί-
θενται στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου και θα ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή ∆ιε-
νέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή απο-
κρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες. 

5. Από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης 
πρόσβασης στο πλήρες κείµενο αυτής, µόνο για ανάγνωση, (συµπεριλαµβανοµένων όλων των πα-
ραρτηµάτων της), σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου στο διαδίκτυο (ηλε-
κτρονική διεύθυνση: www.gng.gr ). 
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 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 15/2019) 
 

 
 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1. 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί. 

(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους. 

(γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “µισθωτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα 
(α) , (β) και (γ) κατηγορίες. 

Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν 
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. 

Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

Α. Έλληνες Πολίτες 

α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτερο 
προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα, ήτοι #9.000,00€ (πλέον χαρτοσήµου 3%) (άρθρο 41, 
παρ.3 του Π∆715/79). 

2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Ο µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α και ό,τι προβλέπει η 
Εργατική Νοµοθεσία. Ο µισθωτής (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζοµένους) βαρύνεται µε όλες τις 
εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα δώρα 
των Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειας προσωπικού κλπ. και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς ως 
εργοδότης, αυτοί δε, δεν συνδέονται µε καµία σχέση µε το Νοσοκοµείο. 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

6. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
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ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία. 

� Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήµατα, οι 
υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει την υποβολή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου στην περίπτωση αυτή, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής είναι: 

� φυσικά πρόσωπα 

� οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

� διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

� Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

� Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

� Α. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία να 
δηλώνεται : 

- Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµοσίου 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµόσιου τοµέα. 

� Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και όλων 
των άρθρων του Π.∆. 715/1979 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

- Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης µίσθωσης. 

- ∆εν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µισθώσεως και 
εφεξής. 

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 
του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

- Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

Β. Αλλοδαποί 

α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτερο 
προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα, ήτοι #9.000,00€ (πλέον χαρτοσήµου 3%)#  (άρθρο 41, 
παρ.3 του Π∆715/79) 
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2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Ο µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α και ότι προβλέπει η 
Εργατική Νοµοθεσία. Ο µισθωτής (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζοµένους) βαρύνεται µε όλες τις 
εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα δώρα 
των Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειας προσωπικού κλπ. και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς ως 
εργοδότης, αυτοί δε, δεν συνδέονται µε καµία σχέση µε το Νοσοκοµείο. 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

6. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για : 

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

� υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία 

� Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήµατα, οι 
υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. . Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει την υποβολή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου στην περίπτωση αυτή, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής είναι: 

� φυσικά πρόσωπα 

� οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

� διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

� Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

� Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία. 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία να 
δηλώνεται : 

- Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
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- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµοσίου 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµόσιου τοµέα. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
όπου να δηλώνεται ότι: 

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και όλων 
των άρθρων του Π∆ 715/1979. 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων 
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

- ∆εν δικαιούται µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µισθώσεως και 
εφεξής. 

- Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης µίσθωσης. 

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση του 
Νοσοκοµείου για 

- αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

- Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις 
περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 
και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 

2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. 

Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού. 

Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
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Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία 
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 
νοµιµοποιητικό όρο. 

∆. Συνεταιρισµοί 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και 
Γ. 

∆ιευκρινίζεται ότι : το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο 
αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην 
ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των 
δηλούντων, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του Νοσοκοµείου και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 
αναπληρώνει. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού 
του υποψήφιου µισθωτή από τον διαγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Υποβολή προσφορών 

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν εµπρόθεσµα την 
προσφορά τους, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη. 

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε πρωτότυπα και θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο στο Νοσοκοµείο Πέλλας (Ν.Μ.Γιαννιτσών), όπου θα 
παραλαµβάνονται, µέχρι την 29-07-2019 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 14:30 µ.µ. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή 
συσκευασία) και θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας (Ν.Μ.Γιαννιτσών), τον αριθµό της διακήρυξης 
15/2019, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 30-07-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 
π.µ. και τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. 

- Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφηµένη, θα είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις 
κλπ. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και 
µονογραφηθεί από τον υπογράφοντα. 

- Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

- Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως 
αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

- Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της απαιτούµενης µίσθωσης. 

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από την Αρµόδια Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου 
του Νοσοκοµείου, µετά από σχετική γνωµοδότηση του Αρµοδίου Οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 
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οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

- Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό 
των προσφορών. 

- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

1) Σφραγισµένος φάκελος ο οποίος περιέχει: 

α. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 2  της παρούσας. 

β. Το πρωτότυπο φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα) για τις υποχρεώσεις του µισθωτή του 
άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης. 

2) Σφραγισµένος φάκελος ο οποίος περιέχει: 

Την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, που θα αποτελεί την τιµή του προσφεροµένου 
µισθώµατος για κάθε συµµετέχοντα. 

Οι οικονοµικές προσφορές που θα κατατίθενται και θα είναι κατώτερες από το ελάχιστο 
προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα που ορίζει η διακήρυξη, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και θα 
αποκλείεται ο συµµετέχων από την διαδικασία του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες – µισθωτές για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι 
(6) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους 
συµµετέχοντες µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον 
προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, 
εφ' όσον ζητηθεί από το Νοσοκοµείο, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 
οριζόµενο.  

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ποσό προσφερόµενου µηνιαίου µισθώµατος – αναπροσαρµογή 

Το µηνιαίο µίσθωµα θα δοθεί σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε αριθµητικώς και ολογράφως. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο µίσθωµα, τότε η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα εγκατάστασης, εξοπλισµός, κόστος 
ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον µισθωτή. 

Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, σύµφωνα µε τον 
τιµάριθµο, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής θα προκύπτει από τα στοιχεία και 
το επίσηµο δελτίο τιµαρίθµου της Ε.Σ.Υ.Ε. του αµέσως προηγούµενου έτους και θα 
υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου µισθώµατος του αµέσως προηγούµενου 
έτους. 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων µισθωµάτων (ιδίως όταν αυτά είναι πολύ υψηλά για το 
αντικείµενο της µίσθωσης), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκοµείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

Η Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες - µισθωτές για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει και µετά 
τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκοµείο, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγύηση συµµετοχής 

1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Σύµφωνα µε το συνηµµένο 
Υπόδειγµα), της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ το ελάχιστο προτεινόµενο 
προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα, ήτοι των 9.000,00€ (πλέον χαρτοσήµου 3%) 

2. Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του σχετικού 
Παραρτήµατος της παρούσας. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους µισθωτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 
διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Νοσοκοµείου. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο 
λήξης της προσφοράς ήτοι συνολικά επτά  (7) µήνες και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα 
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται: α) στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον µισθωτή, µετά την 
υπογραφή της σύµβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς 
επίσης και των προσφορών που κατατέθηκαν. 

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγµα της 
αντίστοιχης Προσφοράς. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού την ηµέρα διενέργειας αυτού, ήτοι 30-
07-2019 και ώρα 11:00 π.µ, θα αποσφραγίσει τον κυρίως φάκελο όλων των προσφορών, καθώς 
και το φάκελο των δικαιολογητικών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, θα 
αποσφραγιστούν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων συµµετεχόντων κατέθεσαν όλα τα 
απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής και θα συνταχθεί πρακτικό των 
συµµετεχόντων και των οικονοµικών προσφορών αυτών. 
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Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική από τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε όσους ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και στον πίνακα του 
πλειοδοτικού διαγωνισµού και υπογράφεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Απόρριψη προσφορών 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις,  

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,  

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της 
µίσθωσης,  

- αφορά σε µέρος µόνον της υπό ανάθεσης µίσθωσης και δεν καλύπτει στο σύνολο τα είδη 
κυλικείου, 

- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρούσας 
διακήρυξης, 

- δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

- δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα, 

- δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που αποδεικνύουν την φερεγγυότητα του 
προσφέροντος, την επαγγελµατική του δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική του κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητες, 

- η οικονοµική προσφορά είναι κάτω του οριζόµενου ποσού εκκίνησης των 9.000,00€ 
πλέον χαρτοσήµου 3%  της παρούσας διακήρυξης, 

- η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά υψηλή, 

- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των έξι µηνών  από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, 

- παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

- δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

- υποβάλλεται µε τρόπο που συνιστά σαφή µεθόδευση χειραγώγησης και ελέγχου του 
διαγωνισµού, ιδίως δια της υποβολής διαφορετικών προσφορών από πρόσωπα της ίδιας 
οικογένειας ή πρόσωπα που προφανώς συνεργάζονται µεταξύ τους ή εκπροσωπούν στην 
ουσία τον ίδιο οικονοµικό φορέα εκµετάλλευσης του κυλικείου, µε προφανή στόχο να 
καταλήξουν στην µικρότερη προσφερόµενη προσφορά, δια της παραιτήσεως των 
προσφερόντων µεγαλύτερη προσφορά.   

ΑΡΘΡΟ 9  

Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 42 
του Π∆ 715/79, και ειδικότερα κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού, της 
συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς 
επί τούτων. 

Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνον υπό των συµµετεχόντων εις τον διαγωνισµό εγγράφως 
κατά την διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων(24) ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

Κρίσεις – Αποτελέσµατα 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

Το Νοσοκοµείο Πέλλας (Ν.Μ. Γιαννιτσών) δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός του 
κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Το 
Νοσοκοµείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να 
υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 

α. Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα. 

β. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

γ. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και όρους της διακήρυξης. 

δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και 
των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.∆. 715/79. 

Επίσης, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζηµίως γι’ 
αυτόν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

1) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, 

2) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό (ασύµφορο), 

3) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση µίσθωση 

4) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.∆. 715/79. 

Επίσης το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως:  

- εάν η προσφορά υποβάλλεται από άτοµο που έχει κηρυχθεί έκπτωτο ή οφείλει χρήµατα 
προς το Νοσοκοµείο από παλαιότερη µίσθωση ή διαγωνισµό και ο προσφέρων δεν έχει 
εξοφλήσει ή ρυθµίσει την παλαιά οφειλή του,  

- εάν η προσφορά υποβάλλεται από άτοµο που συµµετείχε φανερά ή αφανώς στην 
διαχείριση και εκµετάλλευση του κυλικείου, δια παρενθέτου προσώπου µισθωτή, σε 
παλαιότερο χρονικό διάστηµα, για το οποίο υφίσταται οφειλή µισθωµάτων εκ µέρους του 
και η  οποία οφειλή δεν έχει εξοφληθεί ή δεν έχει ρυθµισθεί,    

- εάν η προσφορά υποβάλλεται από άτοµο κατά του οποίου υφίσταται εκκρεµής δικαστική 
διεκδίκηση οφειλοµένων µισθωµάτων ή αποζηµιώσεων από παλαιότερη µίσθωση του 
κυλικείου, στην οποία αυτός συµµετείχε είτε εµφανώς είτε αφανώς δια παρενθέτου 
προσώπου.  

 

Η επιλογή του µισθωτή θα γίνει στη βάση του µεγαλύτερου προσφερόµενου µηνιαίου 
µισθώµατος, συνεκτιµουµένων των αναφερόµενων υποπαραγόντων β, γ και δ. 

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόµενη µίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση, το Νοσοκοµείο δύναται 
να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου 
της Συµβάσεως διαµορφουµένου αναλόγως. 

Σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά 
και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών (µισθωµάτων) είτε προηγούµενων διαγωνισµών 
είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβά-
νεται υποχρεωτικά.  

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση του µηνιαίου µισθώµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 11  

Κατακύρωση - υπογραφή σύµβασης-µισθωτηρίου, εγγυήσεις 

Η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού γίνεται από το Νοσοκοµείο µετά από εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
Ανάδοχο και στους συµµετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή 
παρατηρήσεων, συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση-µισθωτήριο, η οποία ρυθµίζει όλες τις 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης. 

Μεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως 
κατακυρώθηκε η µίσθωση, υπογράφεται Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η Σύµβαση-µισθωτήριο καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την 
κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. 

Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε 
κατά την συνοµολόγησή της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού 
επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. 

Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά: 

- Η παρούσα ∆ιακήρυξη, 

- Η Απόφαση Κατακύρωσης και 

- Η Προσφορά του Αναδόχου. 

Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Κατακύρωση. 

(β) Κατάπτωση, µερική ή ολική κατά την κρίση του Νοσοκοµείου, της Εγγύησης Συµµετοχής, 
χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 

Ειδικότερα, το Νοσοκοµείο καταρτίζει τη σχετική Σύµβαση-µισθωτήριο, ο δε υποψήφιος µισθωτής 
καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε 15 µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, 
προσκοµίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές 
που προβλέπονται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ του Νοσοκοµείου η εγγύηση 
συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Το Νοσοκοµείο στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 
επιλαχόντα για υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στο Νοσοκοµείο εξαιτίας της 
αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου 
της Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση 
του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της 
Εγγυητικής Συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Ο µισθωτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος κατά την 
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία θα 
καλύπτει σε ποσό (σε ευρώ) ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος 
(ήτοι δύο (2) µηνιαία µισθώµατα), µε απεριόριστο χρόνο ισχύος. 

Η εγγυητική θα επιστραφεί µετά τη λήξη της εν λόγω µίσθωσης και την παράδοση του µισθίου 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων του Π∆ 
715/79, τα ακόλουθα: 

α) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης-µισθωτηρίου και την εν λόγω προς ανάθεση µίσθωση και 

β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της µίσθωσης ενεργείται µε επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής στον µισθωτή. 

Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη 
αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

Το µηνιαίο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, σύµφωνα µε τον τιµάριθµο, το δε ποσοστό 
της ετήσιας αναπροσαρµογής θα προκύπτει από τα στοιχεία και το επίσηµο δελτίο τιµαρίθµου της 
Ε.Σ.Υ.Ε. του αµέσως προηγούµενου έτους και θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου 
µισθώµατος του αµέσως προηγούµενου έτους. 

Η διάρκεια της µισθώσεως θα είναι πέντε (5) έτη και η έναρξη και η λήξη της θα καθορίζονται στη 
σύµβαση-µισθωτήριο. 

Σιωπηρή αναµίσθωση δεν χωρεί. 

Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ο µισθωτής οφείλει να αποδώσει το µίσθιο στον 
εκµισθωτή, εντός δέκα (10) ηµερών. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, 
αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση της µίσθωσης. 

ΑΡΘΡΟ 12  

Καταβολή µισθώµατος 

Το µηνιαίο µίσθωµα θα προκαταβάλλεται στις πρώτες πέντε (5) ηµέρες κάθε ηµερολογιακού 
µήνα, σε Τραπεζικό λογαριασµό του Νοσοκοµείου Πέλλας (Ν.Μ. Γιαννιτσών) που θα καθορισθεί κατά 
την κατάρτιση της συµβάσεως και θα προσκοµίζεται κάθε µήνα το σχετικό παραστατικό της Τράπεζας 
στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία 

1. Ο µισθωτής και το Νοσοκοµείο θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 
θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης-µισθωτηρίου. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια Γιαννιτσών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

4. Ο µισθωτής παραιτείται, από της υποβολής της προσφοράς του, από τις τυχόν ισχύουσες 
διατάξεις τις σχετικές µε την προστασία της επαγγελµατικής στέγης, γιατί η παραχώρηση της 
παρούσας µίσθωσης δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» (ΦΕΚ Α’ 30/10-02-1995), καθώς και από κάθε 
µελλοντική διάταξη νόµου που θα παρατείνει αναγκαστικά τη µίσθωση πέρα από τη συµβατική 
διάρκειά της που καθορίζεται σήµερα. Εν πάση περιπτώσει δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από 
κάθε ένδικο µέσο, καθώς και από το δικαίωµα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί. 

ΑΡΘΡΟ 14  
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Λοιποί όροι – πληροφοριακά στοιχεία. 

1. Το Νοσοκοµείο θα εξασφαλίζει στον µισθωτή την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και 
τηλεφώνου στο κυλικείο. Το κυλικείο διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, για τυχόν 
όµως κακή λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους καµία ευθύνη δε φέρει ο εκµισθωτής, όπως επίσης 
για τυχόν βλάβη στην παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Η δαπάνη κατανάλωσης νερού συµπεριλαµβάνεται στο µηνιαίο µίσθωµα. 

Η δαπάνη κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος θα βαρύνει το µισθωτή και δεν θα 
συµπεριλαµβάνεται στο µηνιαίο µίσθωµα. Το Νοσοκοµείο θα παραχωρεί ηλεκτρικό ρεύµα για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του κυλικείου και ο µισθωτής θα καταβάλλει στο Ταµείο του 
Νοσοκοµείου το ανάλογο τίµηµα της κατανάλωσης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµής της 
kwh, η οποία θα υπολογίζεται βάσει µετρητή που θα τοποθετηθεί στο χώρο του κυλικείου µε δαπάνες 
του εκµισθωτή, ή του µισθωτή εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία και 
αναλαµβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. 

Πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές από τις υφιστάµενες θα γίνουν µε την επίβλεψη του 
Νοσοκοµείου και µε δαπάνες του µισθωτή, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωµα αφαιρέσεως αυτών κατά την 
οποτεδήποτε λήξη ή λύση της µισθώσεως, ούτε δικαίωµα αποζηµιώσεως γι’ αυτές εκ µέρους του 
εκµισθωτή, ακόµη και µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού αλλά αυτές θα παραµείνουν 
εσαεί προς όφελος το εκµισθωτή και του µισθίου. 

Η δαπάνη σύνδεσης και χρήσης του τηλεφώνου θα βαρύνει το µισθωτή. 

2. Το κυλικείο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του Νοσοκοµείου, και αποτελείται από µία αίθουσα 
εµβαδού 50 τ.µ.Το κυλικείο θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρετήσεως του προσωπικού και των 
επισκεπτών του στα αποχωρητήρια του Νοσοκοµείου που βρίσκονται στο ισόγειο όροφο.  

3. Κατώτατο µηνιαίο µίσθωµα που αποτελεί την τιµή εκκίνησης ορίζεται σύµφωνα µε την 
απόφαση ∆.Σ το ποσό των #9.000,00€# πλέον χαρτοσήµου 3%. 

4. Η χρονική διάρκεια της µισθώσεως θα είναι πέντε (5) έτη και η έναρξη και η λήξη της θα 
καθορίζονται στο µισθωτήριο συµφωνητικό. 

Σιωπηρή αναµίσθωση δεν χωρεί. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ο µισθωτής οφείλει να 
παραδώσει το µίσθιο, εντός δέκα (10) ηµερών. 

5. Η αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα γίνεται ετησίως σύµφωνα µε τον τιµάριθµο, το δε 
ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής θα προκύπτει από τα στοιχεία και το επίσηµο δελτίο τιµαρίθµου 
της Ε.Σ.Υ.Ε. του αµέσως προηγούµενου έτους και θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου 
µισθώµατος του αµέσως προηγούµενου έτους. 

6. Οι τιµές των πωλουµένων ειδών θα είναι αναγραµµένες σε ανηρτηµένο πίνακα σε  εµφανές 
σηµείο στο χώρο του ταµείου του κυλικείου.  

Για τα είδη που στη συσκευασία τους αναγράφεται ενδεικτική τιµή πώλησης, αυτή θα είναι η 
ανώτατη τιµή πώλησης. 

Για τα υπόλοιπα είδη οι τιµές θα καθορίζονται στα πλαίσια των αγορανοµικών διατάξεων όπως ο 
νόµος ορίζει . 

7. Ζητήµατα υγιεινής, καθαριότητας και συµπεριφοράς του προσωπικού, καθώς και της ποιότητας 
των πωλουµένων ειδών θα παρακολουθούνται από την Αρµόδια Επιτροπή, δηλ. της Υγιεινής και 
Ασφάλειας του Νοσοκοµείου. 

8. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως αζηµίως, όταν 
καταστεί σ' αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως 
κοινοποιουµένης στον µισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν τη λύση της σύµβασης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.∆.715/79. 

9. Απαγορεύεται ρητά η υπεκµίσθωση, ως και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους, πλην 
εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε η µίσθωση, χωρίς την έγγραφη ρητή συγκατάθεση του εκµισθωτή. 

10. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και κατά τις διατάξεις του 
Π.∆. 715/79. 

11. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆. 715/79. 

12. Ο τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται µε βάση το υψηλότερο προσφερόµενο µηνιαίο 
µίσθωµα. 
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Το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν κρίνει αυτό ασύµφορο ή και να ακυρώσει τον διαγωνισµό που 
διενεργήθηκε σε περίπτωση ειδικών συνθηκών. 

13. Εάν εκείνος στον οποίον έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, υπέρ του οποίου καταπίπτει αυτοδίκαια 
και χωρίς δικαστική µεσολάβηση η εγγύηση συµµετοχής και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 44 
του Π.∆. 715/79. 

14. Το κυλικείο δύναται να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση. Το κατ’ ελάχιστο ωράριο λειτουργίας 
του κυλικείου, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο µισθωτής είναι από τις 06.00 π.µ. έως την 24.00 
(µεσάνυχτα), όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών και των αργιών. 

15. Το Νοσοκοµείο δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του µισθωτή  

16. Για ότι δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 715/79 

καθώς και τα εξής: 

• Νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ.96967/8-10-2012  (ΦΕΚ 2718,τ.β΄, 8-10-
2012) 

• H µε αρ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.A.2.1/31600 KYA, ΦΕΚ 3106, τ.β./9-12-2013«Απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας        καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος , θεάτρου  και κινηµατογράφου» 

• Κώδικας Τροφίµων και Ποτών Κανονισµός Ε.Κ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων και τις 
τροποποιήσεις αυτού. 

• Η Υ.Α. αριθµ. Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β΄/21-08-1979) «Περί της ποιότητας των 
εµφιαλωµένων νερών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•  Κοινοτική Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε τη 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

•  Το Π.∆. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/83)  «Όροι  εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο  

εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών», και οι τροποποιήσεις του ή  όπως ο νόµος ορίζει 

17.Ο αριθµός των αναπτυγµένων κλινών του Νοσοκοµείου ανέρχεται σήµερα σε 175 κλίνες. 

18. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τοποθέτηση και εκµετάλλευση έως 
συνολικά δύο (2) αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων (κρύων και ζεστών), αναψυκτικών, εµφιαλωµένου 
νερού κα διαφόρων snacks για τις ανάγκες του προσωπικού και των επισκεπτών του νοσοκοµείου 
στους χώρους του σηµερινού κτηρίου όπου βρίσκονται το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και τα 
Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν διενέργειας σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

19. Επίσης το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο για τις 
ανάγκες του, να ζητήσει από τον µισθωτή τη µετεγκατάστασή του σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί 
από το Νοσοκοµείο. 

      ΑΡΘΡΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΜΙΣΘΩΤΗ) 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

1.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να προχωρήσει µε δικά του αποκλειστικά έξοδα στην προµήθεια και 
εγκατάσταση του απαιτούµενου για την λειτουργία του κυλικείου εξοπλισµού πέραν του υπάρχοντος 
(πάγκος εργασίας µε δύο λεκάνες πλύσεως σκευών), ώστε ο χώρος που εκµισθώνεται να καταστεί 
απολύτως κατάλληλος για την χρήση που προορίζεται (ενδεικτικά αναφέρονται: επαγγελµατικά ψυγεία, 
προθήκες εµπορευµάτων, θερµοθάλαµοι κ.λ.π.) δεκαπέντε(15) µέρες το αργότερο από την υπογραφή 
της σύµβασης. 

Πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές από τις υφιστάµενες θα γίνουν µε επίβλεψη του Νοσοκοµείου 
και µε δαπάνες του µισθωτή, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωµα αφαιρέσεως αυτών κατά την οποτεδήποτε 
λήξη ή λύση της µισθώσεως, ούτε δικαίωµα αποζηµιώσεως γι’ αυτές εκ µέρους του εκµισθωτή, ακόµη 
και µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού αλλά αυτές θα παραµείνουν εσαεί προς όφελος το 
εκµισθωτή και του µισθίου. 

Η δαπάνη σύνδεσης και χρήσης του τηλεφώνου θα βαρύνει το µισθωτή. 
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Επίσης µε δαπάνες του µισθωτή θα γίνει ο εξοπλισµός και η εγκατάσταση ψύξης – θέρµανσης 
καθώς και η παροχή σύνδεσης τηλεφώνου. 

1.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του µισθίου 
αποκλειστικά και µόνον για την χρήση που προορίζονται, δηλαδή ως κυλικείο, για την πώληση καφέ, 
αναψυκτικών, φρουτοχυµών, αφεψηµάτων, γλυκισµάτων, προϊόντων γάλακτος, σάντουιτς, τοστ, και 
λοιπών ειδών τροφίµων κυλικείου. Ενδεικτικά, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: φραπέ-νεσκαφέ, 
ελληνικός καφές, γαλλικός καφές, σοκολάτα, καπουτσίνο, εσπρέσσο, freddo, αναψυκτικό (330ml), 
αναψυκτικό (500ml), νερό µικρό, νερό µεγάλο, χυµοί (330ml), χυµοί (250ml), τυρόπιτα-κρεµόπιτα-
σπανακόπιτα, ζαµπόν-κασέρι, πίτσα, τοστ (ζαµπόν-κασέρι), τοστ (διάφορα), κρύα σάντουιτς, 
σάντουιτς µε λουκάνικο. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι ΑΡΙΣΤΗΣ ποιότητας και οι τιµές τους, 
οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε λογικά επίπεδα, όπως αυτές που ισχύουν σε κυλικεία παρόµοιων 
ιδρυµάτων, να αναγράφονται υποχρεωτικά σε τιµοκαταλόγους αναρτηµένους στις προθήκες και το 
ταµείο. 

1.3 Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση, σιγαρέτων, οινοπνευµατωδών ποτών, φαρµάκων και 
άσεµνων περιοδικών, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία παντός τεχνικού ή τυχερού 
ηλεκτρονικού παιγνιδιού και η διάθεση παιγνιόχαρτων, λαχείων, προπό κλπ. Επίσης απαγορεύεται η 
πώληση ειδών ιµατισµού και υποδήσεως (όπως πυτζάµες, νυκτικά, παντόφλες κλπ). Τέλος 
απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης και άλλων µέσων αναπαραγωγής ήχου. Απαγορεύεται 
επίσης η πώληση ειδών ανθοπωλείου. 

1.4 Απαγορεύεται η διάθεση των πωλουµένων προϊόντων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του 
Νοσοκοµείου, εκτός του µίσθιου χώρου. 

1.5 Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφηµιστικού υλικού ή οποιασδήποτε φύσεως ανακοινώσεων 
στους χώρους του κυλικείου, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκοµείου. 

1.6 Τα προσφερόµενα είδη θα διατίθενται σε τιµές σύµφωνα πάντα µε τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις και σύµφωνα µε τον κατάλογο ειδών που υποχρεούται να υπάρχει 
αναρτηµένος σε εµφανές σηµείο στο χώρο του ταµείου του κυλικείου. Για τα είδη που στη συσκευασία 
τους αναγράφεται ενδεικτική τιµή πώλησης, αυτή θα είναι η ανώτατη τιµή πώλησης. 

1.7. Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει ιδιαίτερα για όλο το προσωπικό του Νοσοκοµείου και σε 
όλη τη διάρκεια της µισθώσεως έκπτωση επί της πωλούµενης τιµής ή ειδική εκπτωτική τιµή στους 
καφέδες, στους φρουτοχυµούς, στα τοστ και σάντουιτς, στα τυροπιτοειδή και στα αρτοσκευάσµατα 
(κουλούρια, σταφιδόψωµα κ.λ.π.) 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2.1 Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό του Νοσοκοµείου και τις αποφάσεις 
των ∆ιοικητικών Οργάνων του. 

2.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει στους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους του εκµισθωτή 
(Νοσοκοµείου) ή και της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής τη δυνατότητα να εισέρχονται στους 
µίσθιους χώρους προκειµένου να διενεργούν ελέγχους καλής λειτουργίας του κυλικείου και των 
εγκαταστάσεών του, καθώς και των προσφεροµένων προϊόντων. 

2.3 Ο µισθωτής υποχρεούται: 

Να τηρεί επακριβώς τις διατάξεις λειτουργίας κυλικείων. 

Να τηρεί κατ’ ελάχιστο τις καθορισµένες ώρες λειτουργίας του κυλικείου (06:00-24:00) 

Να τηρεί τις υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. 

Να τηρεί τους κανονισµούς πυρασφάλειας, πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων, την εργατική και 
φορολογική νοµοθεσία. 

Να καλύπτει τον µίσθιο χώρο µε ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

Να διατηρεί το µίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, µε δική του δαπάνη και 
να το αποδώσει στον εκµισθωτή µετά την λήξη ή για οποιοδήποτε λόγο λύση της µίσθωσης στην ίδια 
καλή κατάσταση. 

Να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. 

Γενικά να τηρεί πιστά όλες τις οδηγίες και εντολές των αρµοδίων οργάνων του Νοσοκοµείου. 

Επισηµαίνεται ότι ο µισθωτής υποχρεούται να προσφέρει προϊόντα άριστης ποιότητας, που θα 
πληρούν απολύτως τους υγειονοµικούς και αγορανοµικούς όρους που καλύπτουν τα είδη αυτά. 
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Ειδικότερα σηµειώνεται ότι τυχόν διάθεση προϊόντων παρελθούσας ηµεροµηνίας λήξεως θα συνιστά, 
εκτός των άλλων και λόγο λύσεως της µισθωτικής σχέσης. 

2.4. Ο µισθωτής βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης, των νοµίµων κρατήσεων 
και των τελών χαρτοσήµου του µισθώµατος. 

2.5. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα 
όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, µε 
τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται µε την σύµβαση, αλλιώς ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται στη καθαριότητα όλων των χώρων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
αύλειου χώρου αυτού, που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του κυλικείου και στη συλλογή των 
απορριµµάτων του κυλικείου (χαρτιά περιτυλίξεως, σάντουιτς, πλαστικά κύπελλα, πώµατα 
αναψυκτικών κ.λ.π.), τα οποία υποχρεούται να τοποθετεί σε δικές του πλαστικές σακούλες και να τις 
µεταφέρει κλειστές στον ειδικό χώρο του Νοσοκοµείου, απ΄ όπου γίνεται η αποκοµιδή των 
απορριµµάτων. 

2.6. Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση της µισθώσεως 
και εφεξής. 

2.7. Το Νοσοκοµείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή. 

2.8. Ο µισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εγκαταστά-
σεως του καταστήµατος (κυλικείου), το οποίο δεν θα λειτουργήσει πριν την έκδοσή της και σε περί-
πτωση µη χορηγήσεως της άδειας δεν θα ευθύνεται το Νοσοκοµείο. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 
εντός του µισθίου, θα επιτραπεί εφ’ όσον επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας του. Εκτός του χώρου 
του κυλικείου (αύλειος χώρος αυτού) επιτρέπεται η ανάπτυξη έως είκοσι (20) τραπεζοκαθισµάτων, 
εφόσον επιτρέπεται από την άδειά του, απαγορευοµένης της χρήσης άλλων. 

2.9 Τα µισθώµατα σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλονται από την ορισθείσα στο µίσθωµα 
ηµεροµηνία και εφεξής. 

2.10 Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή µερική υποµίσθωση και η µε οποιονδήποτε τρόπο 
παραχώρηση του κυλικείου σε τρίτους µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή (για όµοια ή παραπλήσια 
χρήση), ως και η αλλαγή της χρήσεως του µισθίου. 

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

3.1 Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί µε απόλυτη σχολαστικότητα τους κανόνες υγιεινής που 
προβλέπονται γενικώς ή καθορίζονται ειδικώς από τον εκµισθωτή. 

3.2 Η καθαριότητα, απολύµανση και συντήρηση του εκµισθούµενου χώρου και των 
εγκαταστάσεών του βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. Ο εκµισθωτής δικαιούται να υποδεικνύει 
στον µισθωτή τη χρήση συγκεκριµένων απορρυπαντικών - απολυµαντικών και ο µισθωτής οφείλει να 
εφαρµόζει τις ανωτέρω υποδείξεις. 

3.3 Ο εκµισθωτής (το Νοσοκοµείο) έχει το δικαίωµα να διενεργεί υγειονοµικούς και 
βακτηριολογικούς ελέγχους στον εκµισθούµενο χώρο και τις εγκαταστάσεις του, κατά την κρίση του, 
χωρίς προηγουµένη ειδοποίηση του µισθωτή. 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

4.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του 
κυλικείου. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διαθέτει εµπειρία κατάλληλη, ώστε να µη προκύψει 
οποιοδήποτε πρόβληµα ή κώλυµα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκοµείου. 

4.2 Το εν λόγω προσωπικό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας, 
υγιεινής και συµπεριφοράς. Επίσης το δε προσωπικό να είναι υγιές, το οποίο πρέπει να προκύπτει από 
επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κλπ.), τα οποία οφείλει ο µισθωτής να τηρεί στη διάθεση των 
αρµοδίων Υπηρεσιών και του Νοσοκοµείου. 

4.3 Το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητήσει εξέταση ή και εµβολιασµό του εν λόγω προσωπικού από 
γιατρούς της επιλογής του, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο από τα αρµόδια Όργανά του. Εφόσον 
εργαζόµενος αρνηθεί να υποβληθεί σε εξέταση ή εµβολιασµό κατά τα ανωτέρω, αποµακρύνεται από 
τους χώρους του Νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανοµένου βεβαίως και του χώρου εργασίας του (του 
κυλικείου), χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι τυχόν οικονοµικές συνέπειες αυτής της αποµάκρυνσης 
(αποζηµίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη του 
(µισθωτή). 

4.4 Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να εργάζεται νόµιµα (από άποψη αµοιβών, ασφάλισης, 
άδειας παραµονής και εργασίας προκειµένου για αλλοδαπούς κλπ.). Το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητεί 
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και να ελέγχει τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα. Οι τυχόν αλλοδαποί εργαζόµενοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

4.5 Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για τον εκµισθούµενο χώρο εργασίας (κυλικείο), 
ο οποίος και θα τον εκπροσωπεί. 

4.6 Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον µισθωτή να αποµακρύνει από την εργασία 
όποιον τυχόν εργαζόµενο δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου και τις οδηγίες των 
αρµοδίων Οργάνων του. Οι τυχόν οικονοµικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της αποµάκρυνσης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον µισθωτή. 

4.7 Το προσωπικό του κυλικείου υποχρεούται να µην επιτρέπει την είσοδο και παραµονή 
οποιωνδήποτε τρίτων στους χώρους εργασίας. 

4.8 Ο µισθωτής οφείλει να φροντίσει, ώστε οι εργαζόµενοι στο χώρο του κυλικείου (υπάλληλοί 
του) να αναλάβουν εγγράφως την ευθύνη ότι δεν θα ανακοινώσουν σε οποιονδήποτε οτιδήποτε 
περιέλθει σε γνώση τους λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησής τους, σε σχέση µε το Νοσοκοµείο και 
τους ασθενείς του, όπως θέµατα που άπτονται του ιατρικού απορρήτου κλπ. Η υποχρέωση αυτή 
πρέπει να διατηρείται και µετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης ή τη λήξη της µισθωτικής σχέσης 
µεταξύ του Νοσοκοµείου και του µισθωτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύουν οι διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα. 

4.9 Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να φέρει κατά την εργασία του καθαρή και ευπρεπή 
στολή. Η προµήθεια, συντήρηση και πλύσιµο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης και συνεχής φροντίδα όλων των χώρων (συλλογή σκουπιδιών, καθαριότητα του χώρου του 
κυλικείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, κλπ) που κάνει χρήση για τη λειτουργία του 
κυλικείου. 

Για όλες τις αναφερόµενες υποχρεώσεις ο µισθωτής θα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς του (επί 
ποινή απόρριψης) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ µε το οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα 
αναφερόµενα σηµεία των υποχρεώσεών του.  
       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ  

 
 

                                                                                          ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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              (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 15/2019) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

 

Β.ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν 
από τους προµηθευτές. 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………………. 
 
                   Ηµεροµηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς το Γ.Ν. «…………………….» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγύησή µας υπ’ αριθ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραι-
τούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την 
Εταιρία ………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθµός …. (ή σε περί-
πτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους,  εκ της 
ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας),  για τη συµµετοχή της στο διε-
νεργούµενο διαγωνισµό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την προµήθεια 
………………………..… σύµφωνα  µε την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό  απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή 
της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύ-
ρωσης της προµήθειας σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήπο-
τε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου  ή µη της απαι-
τήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο-
σήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 





22 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

         
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το Γ.Ν. «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, 
σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. 15/2019 διακήρυξης του  Γ.Ν.Πέλλας(Ν.Μ 
Γιιαννιτσών) «……………………….») και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η 
Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% 
της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 
…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγ-
γυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµη-
θευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέ-
ρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα 
του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η ε-
ταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζε-
τε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτό-
σηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 15/2019) 

                                                         Γ.ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 

Στ… ……..…..…..……….., σήµερα …………. 2019…, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

αφενός του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στην Έδεσσα (Α.Φ.Μ. 999834338, ∆.Ο.Υ. Έδεσσας),  όπως εκπροσωπείται 
νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον ……………….. ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου το 
οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Εκµισθωτής» και 

αφετέρου της ………….. εταιρίας µε την επωνυµία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, ∆.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχοµένως,  της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α) 
……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ…  ………………………. (οδός ……………… 
αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., 
η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Μισθωτής», συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν 
και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την αριθµ. 15/2019 ∆ιακήρυξη διενεργήθηκε δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός σε ευρώ, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας 
(Ν.Μ.Γιαννιτσών) και κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα . Το 
αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού κατακυρώθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. …../……./2019 συνεδρίασή του (θέµα ….), κατό-
πιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ι-
αγωνισµού. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκοµείο, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Μισθω-
τής, όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την 
εν λόγω σύµβαση, σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Το κυλικείο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του Νοσοκοµείου, και αποτελείται από µία αίθουσα εµβαδού 
50 τ.µ. Το Νοσοκοµείο θέτει στη διάθεση του µισθωτή για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του και 
των πελατών του τα αποχωρητήρια που βρίσκονται στο ισόγειο όροφο. Ο µισθωτής έχει την αποκλει-
στική ευθύνη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εγκαταστάσεως του καταστήµατος (κυλικεί-
ου), το οποίο δεν θα λειτουργήσει πριν την έκδοσή της και σε περίπτωση µη χορηγήσεως της άδειας 
δεν θα ευθύνεται το Νοσοκοµείο. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων εντός του µισθίου, θα επιτραπεί εφ’ 
όσον επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας του. Εκτός του χώρου του κυλικείου (αύλειος χώρος αυ-
τού) επιτρέπεται η ανάπτυξη έως είκοσι (20) τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον επιτρέπεται από την άδειά 
του, απαγορευοµένης της χρήσης άλλων. 

Το Νοσοκοµείο εξασφαλίζει στον µισθωτή την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου 
στο κυλικείο. Το κυλικείο διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, για τυχόν όµως κακή 
λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους καµία ευθύνη δε φέρει ο εκµισθωτής, όπως επίσης για τυχόν 
βλάβη στην παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Η δαπάνη κατανάλωσης νερού συµπεριλαµβάνεται στο µηνιαίο µίσθωµα. 

Η δαπάνη κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος θα βαρύνει το µισθωτή και δεν θα συµπεριλαµ-
βάνεται στο µηνιαίο µίσθωµα. Το Νοσοκοµείο παραχωρεί ηλεκτρικό ρεύµα για την κάλυψη των ανα-
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γκών λειτουργίας του κυλικείου και ο µισθωτής καταβάλλει στο Ταµείο του Νοσοκοµείου το ανάλογο 
τίµηµα της κατανάλωσης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµής της kwh, η οποία θα υπολογίζεται 
βάσει µετρητή που θα τοποθετηθεί στο χώρο του κυλικείου µε δαπάνες του εκµισθωτή, ή του µισθωτή 
εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία και αναλαµβάνει το κόστος αγοράς και εγκα-
τάστασης. 

Πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές από τις υφιστάµενες αναγκαίες για την λειτουργία του εξοπλι-
σµού του µισθωτή θα γίνουν µε την επίβλεψη του εκµισθωτή (Νοσοκοµείο)και µε δαπάνες του µισθω-
τή και θα παραµείνουν εσαεί προς όφελος του εκµισθωτή και του µισθίου. Ο µισθωτής δεν θα δικαιού-
ται την αφαίρεση αυτών (των πρόσθετων ηλεκτρολογικών παροχών) κατά την οποτεδήποτε λήξη ή 
λύση της µισθώσεως, αλλά αυτές θα παραµένουν προς όφελος του εκµισθωτή (Νοσοκοµείου) και του 
µισθίου. Επίσης ο µισθωτής δεν θα δικαιούται αποζηµίωση για τις δαπάνες αυτές κατά την οποτεδήπο-
τε λήξη ή λύση, ούτε και µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. 

Η δαπάνη τηλεφωνικής σύνδεσης και το αντίτιµο χρήσεως του τηλεφώνου θα βαρύνει τον µισθω-
τή. 

Ο µισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εγκαταστάσε-
ως του κυλικείου, το οποίο δεν θα λειτουργήσει πριν την έκδοσή της, ενώ σε περίπτωση µη χορηγή-
σεως αυτής δεν θα ευθύνεται ο εκµισθωτής. 

Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν εξασφαλίσει από τις αρµόδιες αρχές την απαιτούµενη άδεια λει-
τουργίας του κυλικείου ή σε περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της χορηγηθείσας άδειας ανασταλεί, 
ανακληθεί ή διακοπεί υποχρεούται ο µισθωτής όπως αποδώσει αζηµίως τη χρήση του µισθίου στον 
εκµισθωτή, χωρίς να απαιτήσει από τον τελευταίο την επιστροφή των τυχόν µισθωµάτων που έχουν 
καταβληθεί. 

Απαγορεύεται ρητά η υπεκµίσθωση, ως και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους, πλην εκείνου 
στον οποίο κατακυρώθηκε η µίσθωση, χωρίς την έγγραφη ρητή συγκατάθεση του εκµισθωτή. 

Ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του µισθωτή. 

Ο αριθµός των αναπτυγµένων κλινών του Νοσοκοµείου ανέρχεται σήµερα σε 175 κλίνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη αρχοµένη από ………………. και λήγουσα την 
…………………. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο 
στον εκµισθωτή, ελεύθερο από κάθε χρήση, εντός δέκα(10) ηµερών. 

Σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της µίσθωσης απαγορεύεται ρητώς. Σιωπηρή αναµίσθωση δεν χω-
ρεί. Η τυχόν παραµονή του µισθωτή µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µισθώσεως δεν θεωρεί-
ται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως παράταση ή ανανέωση της µισθώσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   

ΜΙΣΘΩΜΑ 

Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται για τα πρώτο έτος στο ποσό …………………………………………………….. 
€υρώ (……………..,00€) και θα προκαταβάλλεται στις πρώτες πέντε (5) ηµέρες κάθε ηµερολογιακού 
µήνα στον υπ΄ αριθ. ……………………….. λογαριασµό του Νοσοκοµείου, της ……………………………. BANK 
και θα προσκοµίζεται το σχετικό παραστατικό στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. Κάθε πληρωµή θα αποδει-
κνύεται µε έγγραφη απόδειξη του Νοσοκοµείου ή της Τράπεζας, αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτι-
κού µέσου, συµπεριλαµβανοµένου και του όρκου. Ειδικά το πρώτο µίσθωµα θα καταβληθεί µε την υ-
πογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος πέραν του διµήνου, το Νοσοκοµείο θα 
υποχρεούται και θα δικαιούται να προβεί σε όλες τις νόµιµα προβλεπόµενες εξώδικες και δικαστικές 
ενέργειες, προς είσπραξη των οφειλοµένων µισθωµάτων και προς απόδοση του µισθίου δια της εξώ-
σεως του µισθωτή.   

Η αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα γίνεται ετησίως σύµφωνα µε τον τιµάριθµο, το δε ποσοστό 
της ετήσιας αναπροσαρµογής θα προκύπτει από τα στοιχεία και το επίσηµο δελτίο τιµαρίθµου της 
Ε.Σ.Υ.Ε. του αµέσως προηγούµενου έτους και θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου µι-
σθώµατος του αµέσως προηγούµενου έτους. 

Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µισθώσεως και 
εφεξής. 
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Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της µίσθωσης αυτής και για την προσήκουσα εκτέλεσή της εκ 
µέρους του µισθωτή, ο τελευταίος κατέθεσε σήµερα στον εκµισθωτή τις υπ΄αριθ…………….. και 
…………………./ ……… εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της τράπεζας ………… συνολικού ποσού 
………………………€ που είναι ίσες µε το διπλάσιο του µηνιαίου µισθώµατος, µε απεριόριστο χρόνο ισχύ-
ος. 

Η εγγυητική θα επιστραφεί µετά τη λήξη της εν λόγω µίσθωσης και ύστερα από την εκκαθάριση 
τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Ο µισθωτής, εκτός της υποχρέωσής του για καταβολή µηνιαίου µισθώµατος, θα καταβάλει ωσαύ-
τως και ολόκληρο το αναλογούν επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου µηνιαίου µισθώµατος τέλος χαρτο-
σήµου ως αυτό προβλέπεται, το οποίο θεωρείται ως µίσθωµα ως προς τις συνέπειες µη καταβολής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

1.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να προχωρήσει µε δικά του αποκλειστικά έξοδα στην προµήθεια και 
εγκατάσταση του απαιτούµενου για την λειτουργία του κυλικείου εξοπλισµού πέραν του υπάρχοντος 
(πάγκος εργασίας µε δύο λεκάνες πλύσεως σκευών), ώστε ο χώρος που εκµισθώνεται να καταστεί 
απολύτως κατάλληλος για την χρήση που προορίζεται (ενδεικτικά αναφέρονται: επαγγελµατικά ψυγεία, 
προθήκες εµπορευµάτων, θερµοθάλαµοι κ.λ.π.) δεκαπέντε(15) µέρες το αργότερο από την υπογραφή 
της σύµβασης.Επίσης µε δαπάνες του µισθωτή θα γίνει ο εξοπλισµός και η εγκατάσταση ψύξης – 
θέρµανσης. 

1.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του µισθίου 
αποκλειστικά και µόνον για την χρήση που προορίζονται, δηλαδή ως κυλικείο, για την πώληση καφέ, 
αναψυκτικών, φρουτοχυµών, αφεψηµάτων, γλυκισµάτων, προϊόντων γάλακτος, σάντουιτς, τοστ, και 
λοιπών ειδών τροφίµων κυλικείου. Ενδεικτικά, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: φραπέ-νεσκαφέ, 
ελληνικός καφές, γαλλικός καφές, σοκολάτα, καπουτσίνο, εσπρέσσο, freddo, αναψυκτικό (330ml), 
αναψυκτικό (500ml), νερό µικρό, νερό µεγάλο, χυµοί (330ml), χυµοί (250ml), τυρόπιτα-κρεµόπιτα-
σπανακόπιτα, ζαµπόν-κασέρι, πίτσα, τοστ (ζαµπόν-κασέρι), τοστ (διάφορα), κρύα σάντουιτς, 
σάντουιτς µε λουκάνικο. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι ΑΡΙΣΤΗΣ ποιότητας και οι τιµές τους, 
οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε λογικά επίπεδα, όπως αυτές που ισχύουν σε κυλικεία παρόµοιων 
ιδρυµάτων, να αναγράφονται υποχρεωτικά σε τιµοκαταλόγους αναρτηµένους στις προθήκες και το 
ταµείο. 

1.3 Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση, σιγαρέτων, οινοπνευµατωδών ποτών, φαρµάκων και 
άσεµνων περιοδικών, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία παντός τεχνικού ή τυχερού 
ηλεκτρονικού παιγνιδιού και η διάθεση παιγνιόχαρτων, λαχείων, προπό κλπ. Επίσης απαγορεύεται η 
πώληση ειδών ιµατισµού και υποδήσεως (όπως πυτζάµες, νυκτικά, παντόφλες κλπ). Τέλος 
απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης και άλλων µέσων αναπαραγωγής ήχου. Απαγορεύεται 
επίσης η πώληση ειδών ανθοπωλείου. 

1.4 Απαγορεύεται η διάθεση των πωλουµένων προϊόντων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του 
Νοσοκοµείου, εκτός του µίσθιου χώρου. 

1.5 Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφηµιστικού υλικού ή οποιασδήποτε φύσεως ανακοινώσεων 
στους χώρους του κυλικείου, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκοµείου. 

1.6 Τα προσφερόµενα είδη θα διατίθενται σε τιµές σύµφωνα πάντα µε τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις και σύµφωνα µε τον κατάλογο ειδών που υποχρεούται να υπάρχει 
αναρτηµένος σε εµφανές σηµείο στο χώρο του ταµείου του κυλικείου. Για τα είδη που στη συσκευασία 
τους αναγράφεται ενδεικτική τιµή πώλησης, αυτή θα είναι η ανώτατη τιµή πώλησης. 

1.7. Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει ιδιαίτερα για όλο το προσωπικό του Νοσοκοµείου και σε 
όλη τη διάρκεια της µισθώσεως έκπτωση επί της πωλούµενης τιµής ή ειδική εκπτωτική τιµή στους 
καφέδες, στους φρουτοχυµούς, στα τοστ και σάντουιτς, στα τυροπιτοειδή και στα αρτοσκευάσµατα 
(κουλούρια, σταφιδόψωµα κ.λ.π.) 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2.1 Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό του Νοσοκοµείου και τις αποφάσεις 
των ∆ιοικητικών Οργάνων του. 

2.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει στους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους του εκµισθωτή 
(Νοσοκοµείου) ή και της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής τη δυνατότητα να εισέρχονται στους 
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µίσθιους χώρους προκειµένου να διενεργούν ελέγχους καλής λειτουργίας του κυλικείου και των 
εγκαταστάσεών του, καθώς και των προσφεροµένων προϊόντων. 

2.3 Ο µισθωτής υποχρεούται: 

Να τηρεί επακριβώς τις διατάξεις λειτουργίας κυλικείων. 

Να τηρεί κατ’ ελάχιστο τις καθορισµένες ώρες λειτουργίας του κυλικείου (06:00-24:00) όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδος, ακόµη και τις Κυριακές και αργίες. 

Να τηρεί τις υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. 

Να τηρεί τους κανονισµούς πυρασφάλειας, πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων, την εργατική και 
φορολογική νοµοθεσία. 

Να καλύπτει τον µίσθιο χώρο µε ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

Να διατηρεί το µίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, µε δική του δαπάνη και 
να το αποδώσει στον εκµισθωτή µετά την λήξη ή για οποιοδήποτε λόγο λύση της µίσθωσης στην ίδια 
καλή κατάσταση. 

Να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. 

Γενικά να τηρεί πιστά όλες τις οδηγίες και εντολές των αρµοδίων οργάνων του Νοσοκοµείου. 

Επισηµαίνεται ότι ο µισθωτής υποχρεούται να προσφέρει προϊόντα άριστης ποιότητας, που θα 
πληρούν απολύτως τους υγειονοµικούς και αγορανοµικούς όρους που καλύπτουν τα είδη αυτά. 
Ειδικότερα σηµειώνεται ότι τυχόν διάθεση προϊόντων παρελθούσας ηµεροµηνίας λήξεως θα συνιστά, 
εκτός των άλλων και λόγο λύσεως της µισθωτικής σχέσης. 

2.4. Ο µισθωτής βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης, των νοµίµων κρατήσεων 
και των τελών χαρτοσήµου του µισθώµατος επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου µισθώµατος, το οποίο 
θεωρείται ως µίσθωµα, ως προς τις συνέπειες µη καταβολής του και των τελών συµβάσεως. 

2.5. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα 
όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, µε 
τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται µε την σύµβαση, αλλιώς ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται στη καθαριότητα όλων των χώρων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
αύλειου χώρου αυτού, που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του κυλικείου και στη συλλογή των 
απορριµµάτων του κυλικείου (χαρτιά περιτυλίξεως, σάντουιτς, πλαστικά κύπελλα, πώµατα 
αναψυκτικών κ.λ.π.), τα οποία υποχρεούται να τοποθετεί σε δικές του πλαστικές σακούλες και να τις 
µεταφέρει κλειστές στον ειδικό χώρο του Νοσοκοµείου, απ΄ όπου γίνεται η αποκοµιδή των 
απορριµµάτων. 

2.6. Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση της µισθώσεως 
και εφεξής. 

2.7. Το Νοσοκοµείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή. 

2.8. Ο µισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και 
εγκαταστάσεως του καταστήµατος (κυλικείου), το οποίο δεν θα λειτουργήσει πριν την έκδοσή της και 
σε περίπτωση µη χορηγήσεως της άδειας δεν θα ευθύνεται το Νοσοκοµείο. Ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων εντός του µισθίου, θα επιτραπεί εφ’ όσον επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας 
του. Εκτός του χώρου του κυλικείου (αύλειος χώρος αυτού) επιτρέπεται η ανάπτυξη έως είκοσι (20) 
τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον επιτρέπεται από την άδειά του, απαγορευοµένης της χρήσης άλλων. 

2.9 Τα µισθώµατα σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλονται από την ορισθείσα στο µίσθωµα 
ηµεροµηνία και εφεξής. 

2.10 Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή µερική υποµίσθωση και η µε οποιονδήποτε τρόπο 
παραχώρηση του κυλικείου σε τρίτους µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή (για όµοια ή παραπλήσια 
χρήση), ως και η αλλαγή της χρήσεως του µισθίου. 

 

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

3.1 Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί µε απόλυτη σχολαστικότητα τους κανόνες υγιεινής που 
προβλέπονται γενικώς ή καθορίζονται ειδικώς από τον εκµισθωτή. 

3.2 Η καθαριότητα, απολύµανση και συντήρηση του εκµισθούµενου χώρου και των 
εγκαταστάσεών του βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. Ο εκµισθωτής δικαιούται να υποδεικνύει 
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στον µισθωτή τη χρήση συγκεκριµένων απορρυπαντικών - απολυµαντικών και ο µισθωτής οφείλει να 
εφαρµόζει τις ανωτέρω υποδείξεις. 

3.3 Ο εκµισθωτής (το Νοσοκοµείο) έχει το δικαίωµα να διενεργεί υγειονοµικούς και 
βακτηριολογικούς ελέγχους στον εκµισθούµενο χώρο και τις εγκαταστάσεις του, κατά την κρίση του, 
χωρίς προηγουµένη ειδοποίηση του µισθωτή. 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

4.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του 
κυλικείου. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διαθέτει εµπειρία κατάλληλη, ώστε να µη προκύψει 
οποιοδήποτε πρόβληµα ή κώλυµα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκοµείου. 

4.2 Το εν λόγω προσωπικό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας, 
υγιεινής και συµπεριφοράς. Επίσης το δε προσωπικό να είναι υγιές, το οποίο πρέπει να προκύπτει από 
επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κλπ.), τα οποία οφείλει ο µισθωτής να τηρεί στη διάθεση των 
αρµοδίων Υπηρεσιών και του Νοσοκοµείου. 

4.3 Το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητήσει εξέταση ή και εµβολιασµό του εν λόγω προσωπικού από 
γιατρούς της επιλογής του, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο από τα αρµόδια Όργανά του. Εφόσον 
εργαζόµενος αρνηθεί να υποβληθεί σε εξέταση ή εµβολιασµό κατά τα ανωτέρω, αποµακρύνεται από 
τους χώρους του Νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανοµένου βεβαίως και του χώρου εργασίας του (του 
κυλικείου), χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι τυχόν οικονοµικές συνέπειες αυτής της αποµάκρυνσης 
(αποζηµίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη του 
(µισθωτή). 

4.4 Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να εργάζεται νόµιµα (από άποψη αµοιβών, ασφάλισης, 
άδειας παραµονής και εργασίας προκειµένου για αλλοδαπούς κλπ.). Το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητεί 
και να ελέγχει τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα. Οι τυχόν αλλοδαποί εργαζόµενοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

4.5 Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για τον εκµισθούµενο χώρο εργασίας (κυλικείο), 
ο οποίος και θα τον εκπροσωπεί. 

4.6 Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον µισθωτή να αποµακρύνει από την εργασία 
όποιον τυχόν εργαζόµενο δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου και τις οδηγίες των 
αρµοδίων Οργάνων του. Οι τυχόν οικονοµικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της αποµάκρυνσης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον µισθωτή. 

4.7 Το προσωπικό του κυλικείου υποχρεούται να µην επιτρέπει την είσοδο και παραµονή 
οποιωνδήποτε τρίτων στους χώρους εργασίας. 

4.8 Ο µισθωτής οφείλει να φροντίσει, ώστε οι εργαζόµενοι στο χώρο του κυλικείου (υπάλληλοί 
του) να αναλάβουν εγγράφως την ευθύνη ότι δεν θα ανακοινώσουν σε οποιονδήποτε οτιδήποτε 
περιέλθει σε γνώση τους λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησής τους, σε σχέση µε το Νοσοκοµείο και 
τους ασθενείς του, όπως θέµατα που άπτονται του ιατρικού απορρήτου κλπ. Η υποχρέωση αυτή 
πρέπει να διατηρείται και µετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης ή τη λήξη της µισθωτικής σχέσης 
µεταξύ του Νοσοκοµείου και του µισθωτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύουν οι διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα. 

4.9 Οι εργαζόµενοι στο κυλικείο (υπάλληλοι του µισθωτή) δεν επιτρέπεται να συνδιαλέγονται µε 
τους ασθενείς σχετικά µε την ασθένειά τους και τη θεραπευτική τους αγωγή, πολύ δε περισσότερο να 
τους δίνουν σχετικές "συµβουλές". 

Ακόµη δεν επιτρέπεται να τους προµηθεύουν µε είδη που, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να 
πωλεί το κυλικείο (οινοπνευµατώδη ποτά, τσιγάρα, φάρµακα, φαγητά κ.λ.π.). 

Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να φέρει κατά την εργασία του καθαρή και ευπρεπή στολή. Η 
προµήθεια, συντήρηση και πλύσιµο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης και συνεχής φροντίδα όλων των χώρων (συλλογή σκουπιδιών, καθαριότητα του χώρου του 
κυλικείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, κλπ) που κάνει χρήση για τη λειτουργία του 
κυλικείου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
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Ο µισθωτής δηλώνει ότι επισκέφθηκε το µίσθιο και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας, κατάλληλο 
δε για τη χρήση που το προορίζει και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε ένστασή του αναφορικά µε 
τις ιδιότητές του και την καταλληλότητά του. 

Ο εκµισθωτής (Νοσοκοµείο) δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ρητώς συµφωνείται ότι απαγορεύεται στο µισθωτή η ολική ή µερική υπεκµίσθωση του µισθίου ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο µερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε ο-
ποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του εκµι-
σθωτή. 

Για τα αναλυτικώς προεκτεθέντα στο άρθρο 4 στις παραγράφους 3 και 4 ζητήµατα υγιεινής, καθα-
ριότητας και συµπεριφοράς του προσωπικού, τον πλήρη έλεγχο θα έχει ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου 
και τα αρµόδια όργανα που ορίζονται από αυτόν. 

Ο µισθωτής εγγυάται την προστασία του µισθίου από οποιαδήποτε προσβολή της νοµής ή οιονεί 
νοµής ή κατοχής του µισθίου από τρίτους και υποχρεούται να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, 
µε τις προσήκουσες αγωγές οι οποίες του εκχωρούνται µε την σύµβαση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζη-
µίωση. 

Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως αζηµίως, όταν καταστεί 
σ΄ αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως κοινοποιουµένης 
στον µισθωτή τρεις ( 3 ) τουλάχιστον µήνες πριν τη λύση της σύµβασης. 

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα γίνεται και θα αποδεικνύεται έγγραφα, αποκλειόµε-
νου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένου και του όρκου. 

Η καθυστέρηση της καταβολής του µισθώµατος ή οποιουδήποτε άλλου ποσού οφειλοµένου δυνά-
µει του παρόντος, όπως και η παράβαση από τον µισθωτή οποιουδήποτε από τους όρους του µισθω-
τηρίου, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας εκ µέρους του 
εκµισθωτή, µε αποτέλεσµα τη λύση της συµβάσεως µισθώσεως, την έξωση του µισθωτή, καθώς και 
παντός τρίτου έλκοντος δικαιώµατα και την απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή. Στην περίπτωση 
αυτή ο µισθωτής υποχρεούται σε αποζηµίωση του εκµισθωτή για κάθε θετική και αποθετική ζηµία του 
από την πρόωρη λύση της µισθώσεως και στην καταβολή των µισθωµάτων για τους µήνες που θα πα-
ραµείνει το µίσθιο κενό µέχρι να εκµισθωθεί αυτό και πάλι σε τρίτο. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει 
σε βάρος του µισθωτή η καταβληθείσα εκ µέρους του εγγύηση καλής εκτέλεσης, χωρίς να δικαιούται 
να ζητήσει την απόδοσή της ή συµψηφισµό της µε οφειλόµενα µισθώµατα και ανεξόφλητους πάσης 
φύσεως λογαριασµούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσε-
ων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος(κυλικείο). 

Γενική ή µερική πυρκαγιά, Πληµµύρα, Σεισµός, Πόλεµος, Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιε-
θνούς ∆ικτύου), Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

Ο Μισθωτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του προς τον εκ-
µισθωτή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το 
Νοσοκοµείο αποφασίζει µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον εκµισθωτή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο µισθωτής 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της µη λειτουργίας του κυλικείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω σύµβαση της µίσθωσης του κυλικείου διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
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Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, οι συµβαλλόµενοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά 
∆ικαστήρια και δη αυτά των Γιαννιτσών. 

Ο µισθωτής παραιτείται, από της υποβολής της προσφοράς του, από τις τυχόν ισχύουσες διατάξεις 
τις σχετικές µε την προστασία της επαγγελµατικής στέγης, γιατί η παραχώρηση της παρούσας µίσθω-
σης δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων 
περί εµπορικών µισθώσεων» (ΦΕΚ Α’ 30/10-02-1995), καθώς και από κάθε µελλοντική διάταξη νόµου 
που θα παρατείνει αναγκαστικά τη µίσθωση πέρα από τη συµβατική διάρκειά της που καθορίζεται σή-
µερα. Εν πάση περιπτώσει δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε ένδικο µέσο, καθώς και από 
το δικαίωµα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποια-
δήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα 
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του 
νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο µισθωτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην πα-
ρούσα σύµβαση. 

Ο µισθωτής δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 
την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό 
τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση µίσθωσης, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Για ο,τιδήποτε που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύµβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 
του διαγωνισµού και οι περί εκµισθώσεων ακινήτων του ∆ηµοσίου διατάξεις του Π.∆. 715/1979. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την υπογραφή αυτού. 

Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Ο µισθωτής πριν την υπογραφή της παρούσας, κατέθεσε στο ταµείο του Νοσοκοµείου την 
υπ΄αριθ. ………….. επιταγή της …………………… ποσού #...............................#€ που αντιστοιχεί στο 
µίσθωµα ……………….. 2019 (…………………… €) και στο χαρτόσηµο ….%(…………………….. €). Ο εκµι-
σθωτής µε την παραλαβή του ποσού των #..........................#€, έκδωσε το υπ΄αριθ. 
……………./…………….. γραµµάτιο είσπραξης σαν έγγραφη απόδειξη παραλαβής του ποσού. 

Η παρούσα αφού διαβάστηκε, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων, ένα πήρε ο 
µισθωτής και τα άλλα κατατίθενται στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου Πέλλας 
(Ν.Μ.Γιαννιτσών). 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ                                                              .....…………………….. 
 
       
     ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 




