
 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
       4θ Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ 
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                      
       

ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ  09-02-2023 
Τμιμα:    Οικονομικοφ  
Γραφείο:  Προμθκειϊν 
Ρλθροφ.: Ντινοφδθ Χρφςα 
Ταχ.Δ/νςθ:  25θσ Μαΐου 152  
Τθλζφωνο:  25533 50329 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ  Α. 1407/2023    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 183509 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου (CPV: 55410000-7) του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, για 

χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, με τιμι εκκίνθςθσ 1.800,00€ και κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο 

προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα.   

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Πλειοδοτικόσ 

ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ Σο μεγαλφτερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ  

Θμερομθνία: 09θ Φεβρουαρίου 2023  
Θμζρα:  Πζμπτθ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: 09θ Φεβρουαρίου 2023  
Θμζρα:  Πζμπτθ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: : 13θ Μαρτίου 2023   
Θμζρα: Δευτζρα  κι ϊρα 15:00 μ.μ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Θμερομθνία: : 17θ Μαρτίου 2023   
Θμζρα: Παραςκευι κι ϊρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε..Θ.Δ.Θ.. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εκμίςκωςθ του κυλικείου (CPV: 55410000-7) του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 
ετϊν, με τιμι εκκίνθςθσ 1.800,00€ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο προςφερόμενο μθνιαίο 
μίςκωμα 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

Χίλια οχτακόςια (1.800,00€) ευρϊ με φπα 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ζξι (6) ζτθ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997162988 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ 25θσ Μαΐου 152 

Πόλθ Διδυμότειχο 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 68300 

Χϊρα GR Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Σθλζφωνο 2553 350329 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο (e-mail) promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ντινοφδθ Χρφςα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.did-hosp.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου  και ανικει ςτθν 4θ Τγειονομικι Περιφζρεια 
Μακεδονίασ Θράκθσ. 

   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Εφαρμοςτζο Εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΘΔΘ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΘΔΘ 
Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΘΔΘ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Πφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΘΔΘ. 

γ) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: https://did-hosp.gr/ 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.promitheus.gov.gr 
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1.2 ηοισεία Διαδικαζίαρ-Χπημαηοδόηηζη 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ περί μίςκωςθσ –εκμίςκωςθσ 
ακινιτων.  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά. 

 

 

1.3 ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ εκμίςκωςθ του κυλικείου (CPV: 55410000-7) του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Διδυμοτείχου, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, με τιμι εκκίνθςθσ 1.800,00€ και κριτιριο κατακφρωςθσ 
το μεγαλφτερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

Αναλυτικι περιγραφι και τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ κατατάςςετε ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 55410000-7 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείασ υπό των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμθκειϊν , μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 

ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» (Φ.Ε.Κ. Α’ 212/1979).  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 1892/1990, άρκρο 24 «ζννοια παραμεκορίων περιοχϊν» (Φ.Ε.Κ. Α’ 101/1990). 

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 34/1995,  «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 30/1995). 

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 2519/1997, άρκρο 28, «χρθματοδότθςθ και οικονομικι διαχείριςθ υπθρεςιϊν 

υγείασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ165/1997). 

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3518/2006 με τον οποίο τροποποιείται θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 26 του Π.Δ. 

715/1979.  

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ.  

7. Σισ διατάξεισ του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμθκειϊν Νοςοκομείων και 

λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ και άλλεσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Σισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ. 
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9. Σισ διατάξεισ του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν 

προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ. 

10. Σουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ 327/2017 διακιρυξθσ δθμόςιου ανοικτοφ πλειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν  εκμίςκωςθ του κυλικείου του Νοςοκομείου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου. 

11. Σθν Θ.13ο /Δ..1ο /20-01-2023 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 

διενέργειας δημόζιοσ ανοικηού πλειοδοηικού διαγωνιζμού, για ηην εκμίζθωζη ηοσ κσλικείοσ ηοσ 

Νοζοκομείοσ Διδσμοηείτοσ, με κριηήριο καηακύρωζης ηο μεγαλύηερο προζθερόμενο μηνιαίο μίζθωμα, 

με ηιμή εκκίνηζης ηα 1.800,00€. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 13θ Μαρτίου 2023  και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων 
(ΕΘΔΘ) Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ του  ΟΠ ΕΘΔΘ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΘΔΘ, θ οποία ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  183509 
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΘΔΘ.  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ και ςτον παρακάτω Ελλθνικό Σφπο, τθν 
07/02/2023 ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφθμερίδα Ελεφκερθ Θράκθ 

2. Εφθμερίδα Θ γνϊμθ 

3. Εφθμερίδα Μεκόριοσ 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   https://did-hosp.gr/  

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων  ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον μιςκωτι.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://did-hosp.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, τισ υγειονομικζσ, αγορανομικζσ διατάξεισ, τισ διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα,  τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
μίςκωςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ περίλθψθ διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΨΚ6Χ4690Β9-ΡΙΝ) 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Παραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΘΔΘ, θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

ε περίπτωςθ τυχόν διευκρινιςεων, αυτζσ κα αναρτθκοφν ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και 
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ των ενδιαφερομζνων να λάβουν γνϊςθ αυτϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Συχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Σα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι..  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο 
Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Προςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
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κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

το βακμό που καλφπτονται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ Δ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων.   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ χιλίων 
οχτακοςίων (1.800,00€) ευρϊ ποςό ίςο με το αιτοφμενο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
λόγουσ που αναφζρονται ςτο Ν.4412/2016. 

2.2.4 Υπεργολαβία 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιτρζπει τθν ανάκεςθ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα.  

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
τθν ηθτοφμενθ υπθρεςία.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ   

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ. 
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΘΔΘ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)», εφεξισ «Κ.Τ.Α. 
ΕΘΔΘ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΘΔΘ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Τ.Α. ΕΘΔΘ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΘΔΘ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΘΔΘ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΘΔΘ. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Σζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

ε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Σο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Σο εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ποςοφ χιλίων οχτακοςίων (1.800,00€) ευρϊ, ποςό ίςο 
με το αιτοφμενο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει  τουλάχιςτον για 
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου *.pdf και προςκομίηεται από αυτόν 
ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 
β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςυμπλθρωμζνο από τον ςυμμετζχοντα. 
 
γ. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ. 
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: Φυςικά πρόςωπα / Ομόρρυκμοι εταίροι και 
διαχειριςτζσ ΟΕ και ΕΕ / διαχειριςτζσ ΕΠΕ / Πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ για ΑΕ / ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 
δ. Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ).  
 
ε. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.   
 
ςτ. Πιςτοποιθτικό του αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το 
οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι από άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία. 
 
η. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το ποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ςε αυτό 
και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά του (παροχισ προςθκουςϊν υπθρεςιϊν). Οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα 
ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Σο πιςτοποιθτικό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του. 
 
θ. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ,  ςτθν οποία  κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κα δθλϊνεται ότι: 

 γνωρίηει καλϊσ τισ διατάξεισ του Π.Δ. 715/1979, βάςει των οποίων προκθρφςςεται και 
διενεργείται ο διαγωνιςμόσ, 

 κα τθρεί όλουσ του κεςμικοφσ κανόνεσ και τουσ κανόνεσ υγιεινισ, 

 Επιςκζφτθκε και γνωρίηει καλϊσ τον υπό εκμίςκωςθ χϊρο και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται αυτόσ, 

 Δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και εφεξισ. 

 αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κι ζχουν λάβει πλιρθ 
και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ αυτϊν, 

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του 
Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 106 
του Ν.4412/2016, 

 ςυμμετζχει με μία μόνο προςφορά ςτο διαγωνιςμό. 
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κ. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (ςφμφωνα με το άρκρο 79Α του Ν.4412/2016) κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινι 
φωτοαντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεων 
του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ και ο 
Διευκφνων φμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι 
τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από 
το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 
 

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι αρχείου .pdf  θλεκτρονικά και ςτον 
τίτλο να ζχουν τα γράμματα με τα οποία ηθτοφνται. Ραράδειγμα: α. Εγγυθτικι επιςτολι, β. ΕΕΕΣ, γ. 
Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ……. κλπ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 
 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που κα πρζπει να κατατεκοφν με τθν προςφορά με ποινι αποκλειςμοφ 
είναι τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
 
Α. Πλιρθ ςτοιχεία για τθν παρουςίαςθ τθσ εταιρικισ φυςιογνωμίασ (profile) του ςυμμετζχοντοσ ςτο 
διαγωνιςμό, με τισ διαχρονικζσ του δραςτθριότθτεσ και γενικά ότι κεωρείται χριςιμο για τθ διαμόρφωςθ 
ςαφοφσ εικόνασ περί τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ. 
 
Β. Αναλυτικι κατάςταςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται λεπτομερϊσ ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ τον οποίο 
διακζτει θ προτίκεται να εγκαταςτιςει ο ςυμμετζχων, ϊςτε να κρικεί εάν είναι επαρκισ για τισ ανάγκεσ 
του κυλικείου του Νοςοκομείου, κακϊσ επίςθσ και ςφντομθ αλλά ςαφι περιγραφι του τρόπου με τον 
οποίο ο ςυμμετζχων προτίκεται να αξιοποιιςει το μίςκιο (διενζργεια προςκθκϊν ι βελτιϊςεων, τιρθςθ 
κανόνων υγιεινισ, εξυπθρζτθςθ πελατϊν κ.λ.π.). 
 
Γ.  Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ,  ςτθν οποία  κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κα δθλϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί μιςκωτισ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ: 

 να υποβάλει μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ τθν άδεια λειτουργίασ του κυλικείου, 

 να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ των τροφίμων, όπωσ αυτοί κακορίηονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 να ςυμμορφϊνεται και να προςαρμόηεται ςτισ υγειονομικζσ οδθγίεσ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
κάκε φορά επιδθμιολογικά δεδομζνα, τόςο ο ίδιοσ όςο και το προςωπικό που απαςχολεί. 

 
Δ. Διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. τθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 



 

ελίδα 15 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται.  ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Σο ζγγραφο που κα 
εκδοκεί κα πρζπει να επιςυναφκεί ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά δεν είναι αναλυτικι ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων κα πρζπει να κατακζςει οικονομικι προςφορά ςτθν οποία  θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε 
ευρϊ για κάκε μιςκωτικό μινα. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον μιςκωτι για όλθ τθν 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ που κα υπογραφεί. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ προςφοράσ και 
οποιαδιποτε αξίωςθ του μιςκωτι. Σο ποςόν κα αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ ςε Ευρϊ και ςε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ κα ιςχφει θ ολόγραφθ προςφορά.  

Οι οικονομικζσ προςφορζσ που κα κατατίκενται και κα είναι κατϊτερεσ από το ελάχιςτο προςφερόμενο 
μθνιαίο μίςκωμα (1.800,00€) που ορίηει θ διακιρυξθ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και κα 
αποκλείεται ο ςυμμετζχον από τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

 

Αμζςωσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ ζτουσ από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ, το ςυμβατικό μίςκωμα κα 
αναπροςαρμοςτεί κατά ποςοςτό ίςο με τθν μεταβολι του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (Δ.Σ.Κ.) ςε ςχζςθ με 
τον αντίςτοιχο μινα του προθγοφμενου ζτουσ, όπωσ αυτι υπολογίηεται κάκε φορά από τθν Εκνικι 
τατιςτικι Τπθρεςία τθσ Ελλάδοσ (Ε..Τ.Ε.), προςαυξθμζνο κατά δφο ποςοςτιαίεσ (2%) μονάδεσ (Δ.Σ.Κ. + 
2%), ςτο εξισ δε, κατά τθν ζναρξθ κάκε μιςκωτικοφ ζτουσ το εκάςτοτε καταβαλλόμενο (μετά από 
αναπροςαρμογι) μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται κατά τον αυτό ωσ άνω τρόπο. το προαναφερκζν ποςό 
του μιςκϊματοσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα τζλθ χαρτοςιμου, Ο.Γ.Α. κλπ., με τα οποία αυτό προςαυ-
ξάνεται. 

το φάκελο κα υπάρχει υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ τθσ αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ μιςκϊματοσ 
ωσ άνω.  

Σο Νοςοκομείο δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του και 
αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται τθν προςφορά.  

 Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι 
εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να 
αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Για να ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ 
υποψθφίουσ, να κζτει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ και να ηθτά ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των 
προςφερομζνων τιμϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016. Θ ευκφνθ  για τθν ακρίβεια των 
αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Διευκρινίςεισ που δίδονται αυτοβοφλωσ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Προςφορϊν χωρίσ να ηθτθκοφν 
δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά-Οικονομικι 
Προςφορά», τθν 13θ Μαρτίου 2023 και ϊρα 10:00 π.μ.  

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν ανωτζρω 
θμερομθνία και ϊρα. 

ε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΘΔΘ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία 
ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

τθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», 
«Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονομικι Προςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΘΔΘ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ πλειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ πλειοδότθσ») να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 
3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΘΔΘ και τον καλεί να 
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υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα παρακάτω:  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42) 
 δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ  καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του  οικονομικοφ φορζα 
 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 
και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 
τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ 
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 
τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 
(Αϋ 166), 
 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 

2 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, με ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  

3 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), ότι δεν ζχει εκδοκεί 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

4 Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.                                                                            
Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ 
αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

5 Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

6 Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του 
οι λόγοι αποκλειςμοφ: 
Αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχϊν που 
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων 
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διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. 
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

8 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ 
κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

ε περίπτωςθ κατάκεςθσ (θλεκτρονικισ και ζντυπθσ) των δικαιολογθτικϊν πριν των δζκα θμερϊν κα 
αξιολογθκοφν από τθν επιτροπι δφο θμζρεσ μετά τθν ζντυπθ κατάκεςθ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό μιςκωτι να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «υνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  
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Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ 
κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

 

3.4 Ενςτάςεισ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 42 του ΠΔ 
715/79. 
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ νομιμότθτασ 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 
Επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικϊσ επί 
τοφτων. 
Οι εν λόγω ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνον από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό, εγγράφωσ, κατά τθν 
διάρκεια τοφτου ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθσ λιξεωσ διενεργείασ αυτοφ. 
 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία κα καλφπτει ςε 
ποςό το διπλάςιο του επιτευχκζντοσ μθνιαίου μιςκϊματοσ (ιτοι δφο μθνιαία μιςκϊματα), με απεριόριςτο 
χρόνο ιςχφοσ, θ οποία και παραμζνει μζχρι τθν λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, ωσ 
εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν ςυμψθφίηεται με τα μιςκϊματα των τελευταίων μθνϊν.  

   Θ εγγυθτικι κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω μίςκωςθσ και τθν παράδοςθ του μιςκίου και 
φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

4.2  Εγκατάςταςθ μιςκωτι  

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται το αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ 
κατακφρωςθσ να κζςει ςε πλιρθ λειτουργία το Κυλικείο με δικζσ του δαπάνεσ. Συχόν κακυςτζρθςθ ςτθν 
ζναρξθ λειτουργίασ δεν επιμθκφνει το χρόνο τθσ ςφμβαςθσ.   

 

4.4 Υποχρεϊςεισ μιςκωτι 

φμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ υποχρεϊςεισ του παραρτιματοσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Καταβολι μιςκϊματοσ  

Σο μθνιαίο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται ςτισ πρϊτεσ πζντε (5) θμζρεσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, με 
κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Νοςοκομείου.  

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με οποιαδιποτε μελλοντικι επιβάρυνςθ επιβλθκεί από τα αρμόδια όργανα τθσ 
Πολιτείασ. Οι επιβαρφνςεισ καταβάλλονται μαηί με το μθναίο μίςκωμα.  

Θ οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ πζραν των πζντε (5) θμερϊν αποτελεί λόγο 
αποβολισ εφόςον απαιτθκεί από το Νοςοκομείο μετά από απόφαςθ του Δ.. Για κάκε κακυςτζρθςθ το 
Νοςοκομείο δικαιοφται να ειςπράξει τόκο υπερθμερίασ ανεξαρτιτωσ των υπολοίπων ςυνεπειϊν από τθν 
παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

Σο πρϊτο μθνιαίο μίςκωμα κα αρχίςει να καταβάλλεται με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του κυλικείου μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν διαμόρφωςθσ, όχι όμωσ πζραν του μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.2 Μονομερισ λφςισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ  

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου δφναται με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ να λφςει μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ, όταν καταςτεί αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου, αφοφ όμωσ προθγουμζνωσ 
κοινοποιιςει τθν ςχετικι απόφαςθ ςτον μιςκωτι τουλάχιςτον τρείσ μινεσ πριν τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο μιςκωτισ δεν δφναται να αξιϊςει εξαιτίασ τθσ ανωτζρω λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ουδεμία αποηθμίωςθ 
παρά μόνο δικαιοφται τθν απαλλαγι ι ςε περίπτωςθ προκαταβολισ τθσ ανάλθψθσ μθ δεδουλευμζνου 
μιςκϊματοσ. 

Ο Μιςκωτισ δεν ζχει ςε καμία περίπτωςθ δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Μόνο θ Ανακζτουςα Αρχι 
ζχει δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ κα γίνεται από τριμελι επιτροπι, θ οποία ορίηεται από το 
Νοςοκομείο. 

Σο Νοςοκομείο μζςω τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ του κυλικείου ζχει το δικαίωμα να 
διενεργεί οποτεδιποτε ελζγχουσ μζςω των αρμοδίων οργάνων του για να εξακριβϊνει τθν κατάςταςθ του 
μθχανικοφ και άλλου εξοπλιςμοφ του κυλικείου, τθν τιρθςθ των όρων τθσ λειτουργίασ του, τθν 
καλαίςκθτθ και κακαρι του εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα και κακαριότθτα των προσ πϊλθςθ ειδϊν, τισ 
ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και παραςκευισ τουσ και γενικά τθν ςυμμόρφωςθ του μιςκωτι προσ τισ ςχετικζσ 
υγειονομικζσ διατάξεισ και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα διακιρυξθ και τθ 
ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ο μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου διοίκθςθσ 
του Νοςοκομείου και ζπειτα από προθγοφμενθ ακρόαςθ του μιςκωτι, μπορεί να επιβάλλεται 
(καταπίπτει) εισ βάροσ του τελευταίου χρθματικι ποινι (ποινικι ριτρα) μζχρι του ποςοφ των χιλίων 
πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Θ 
επιβολι τθσ ποινισ δεν προχποκζτει τθν φπαρξθ ηθμίασ του Νοςοκομείου οφτε αποςτερεί αυτό από τθν 
δυνατότθτα να κάνει παράλλθλθ χριςθ κάκε άλλου νόμιμου δικαιϊματόσ του ωσ εκμιςκωτισ (κατάπτωςθ 
μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ κατατεκείςασ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, καταγγελία τθσ 
μίςκωςθσ κ.λ.π.). Μπορεί για τα ανωτζρω να καταγγελκεί θ μίςκωςθ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του Νοςοκομείου χωρίσ καμία αποηθμίωςθ αυτοφ.  

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

Θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ιςχφει ζξι (6) ζτθ. 

6.3  Εμπιςτευτικότθτα – προςωπικά δεδομζνα  

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο μιςκωτισ και οι υπάλλθλοι 
αυτοφ, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθριςουν εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςουν ςε 
οποιοδιποτε τρίτο, πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.  

ε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτθν εταιρεία θ και 
ςτουσ υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ κατά τα ανωτζρω, το γεγονόσ αυτό κα αποτελεί ςπουδαίο λόγο 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και παράλλθλα κα δίνει ςτο Νοςοκομείο το δικαίωμα να αξιϊςει αποηθμίωςθ 
για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμιζσ κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί. 

Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τθν εταιρεία και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςισ τθσ εισ το διθνεκζσ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΧΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΑΝΙΔΗΣ  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

1.  Σο κυλικείο διακζτει πλιρθ θλεκτρικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ. Ο εκμιςκωτισ ουδεμία ευκφνθ 
φζρει για τυχόν κακι λειτουργία ι βλάβθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν ι για διακοπζσ των αντίςτοιχων 
παροχϊν. Θ δαπάνθ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο το 
μιςκωτι. Σο μίςκιο κα εξυπθρετείται από τισ παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ του Νοςοκομείου, 
ςτο οποίο και κα καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε μιςκωτικοφ μινα θ ςχετικι δαπάνθ, όπωσ αυτι κα 
κακορίηεται με βάςθ τισ ενδείξεισ ενδιάμεςων μετρθτϊν που κα τοποκετθκοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία 
του Νοςοκομείου. Θ δαπάνθ αγοράσ των μετρθτϊν αυτϊν βαρφνει το μιςκωτι. 

2.  Σο Νοςοκομείο (εκμιςκωτισ) δεν κα φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι φκορά που τυχόν 
προκλθκεί ςτο μίςκιο από οποιαδιποτε αιτία, όπωσ ενδεικτικά από ανϊτερθ βία, ςειςμό, πυρκαϊά, κλοπι, 
διείςδυςθ υγρϊν, κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων εν γζνει ι από άλλο λόγο, ζςτω και αν δεν 
κατονομάηεται ρθτά με τθν παροφςα, κακϊσ και για ηθμίεσ ςυνεπεία απεργιϊν ι αναρχικϊν πράξεων 
βίασ. Ο μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει το μίςκιο, τον εξοπλιςμό και τα εμπορεφματά του ζναντι των 
κινδφνων που προαναφζρκθκαν, κακϊσ επίςθσ και για τθν αςτικι ευκφνθ για ηθμίεσ προξενοφμενεσ ςε 
τρίτουσ κατά τθ λειτουργία του μιςκίου (ι εξαιτίασ αυτισ) από το μιςκωτι, το προςωπικό του κυλικείου ι 
τον εξοπλιςμό του. Επίςθσ, το Νοςοκομείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κάκε είδουσ κετικι ι 
αποκετικι ηθμία του μιςκωτι, οφειλόμενθ ςε τυχόν αναςτολι ι απαγόρευςθ τθσ λειτουργίασ του 
κυλικείου με ενζργειεσ ι απόφαςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ.  

3. Σο Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι του αναδόχου για τθν πραγματικι κατάςταςθ που ευρίςκεται το 
μίςκιο και τθσ οποίασ οφείλει να λάβει γνϊςθ προ τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ και δεν υποχρεοφται εκ 
του λόγου τοφτου ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ οφτε ςτθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ.  

4.  Σο Νοςοκομείο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, δεν υποχρεοφται ςε καμία ανακαίνιςθ, βελτίωςθ, 
προςκικθ ι διενζργεια επιςκευϊν ςτο μίςκιο. Αν ο μιςκωτισ προβεί ςε τζτοιου είδουσ εργαςίεσ, δεν κα 
δικαιοφται αποηθμίωςθ για τισ ςχετικζσ δαπάνεσ, οποιαδιποτε δε τυχόν προςκικθ, μετατροπι ι 
βελτίωςθ κα παραμείνει επ’ ωφελεία του μιςκίου αναποηθμιϊτωσ μετά τθ λιξθ ι τθν κατ’ άλλο τρόπο 
λφςθ τθσ μίςκωςθσ, χωρίσ ο μιςκωτισ να ζχει το δικαίωμα να αφαιρζςει απ’ αυτό τα προςτεκζντα 
καταςκευάςματα. 

5. Απαγορεφεται ρθτά θ επεκμίςκωςθ και οποιαδιποτε παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του καταςτιματοσ ςε 
τρίτουσ πλθν εκείνου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, επίςθσ θ ςφςταςθ εταιρείασ και θ πρόςλθψθ 
ςυνεταίρου.  

6. Από τθν κατακφρωςθ τθσ μίςκωςθσ και εφεξισ, ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει, για οποιοδιποτε 
λόγο και αιτία, μείωςθ του μιςκϊματοσ ι του ποςοςτοφ  ετιςιασ αναπροςαρμογισ του. Σο αυτό ιςχφει και 
για τθν οφειλόμενθ αποηθμίωςθ χριςθσ ςε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ εξακολουκιςει να χρθςιμοποιεί το 
μίςκιο μετά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ. Θ μεταφορά κλινικϊν, εργαςτθρίων 
ι μονάδων του Νοςοκομείου, θ μείωςθ των κλινϊν ι του αρικμοφ του προςωπικοφ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
μεταβολζσ δεν επθρεάηουν το φψοσ του μιςκϊματοσ.  

7.  ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο χϊροσ του μιςκίου καταςτεί αναγκαίοσ για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία ς’ αυτόν τμιματοσ, μονάδασ, εργαςτθρίου, γραφείου ι γενικϊσ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου, 
τοφτο ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ δια καταγγελίασ, χωρίσ να γεννάται οποιαδιποτε 
αξίωςθ αποηθμίωςθσ του μιςκωτι από τθν αιτία αυτι. 
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8. Σο Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτο μίςκιο και δεν ευκφνεται προσ 
αποηθμίωςθ αυτοφ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι αδυναμίασ παράδοςθσ του μιςκίου οφειλόμενθσ ςε 
ζκτακτα περιςτατικά ι λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςε τυχόν απαγόρευςθ ι αναςτολι τθσ παράδοςθσ με 
απόφαςθ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ. Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ πλθρωμισ του 
μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ του μιςκίου και τοφτο δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ 
επιςκευζσ δεν δφναται όμωσ να επιφζρει αλλοιϊςεισ ςτο μίςκιο, χωρίσ τθν άδεια του Νοςοκομείου, οφτε 
να ενεργιςει επί τοφτου μεταρρυκμίςεισ ι να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό διάφορο του ςυμφωνθκζντοσ. 

10. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςτατεφει το μίςκιο απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ με τισ προςικουςεσ 
αγωγζσ, οι οποίεσ και κα εκχωρθκοφν ς’ αυτόν με τθ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ, ευκυνόμενοσ διαφορετικά ςε 
αποηθμίωςθ ζναντι του Νοςοκομείου. Ειδικότερα, ο μιςκωτισ, ςε περίπτωςθ παράνομθσ διατάραξθσ ι 
αποβολισ του από το μίςκιο, ζχει εναντίον οποιουδιποτε τρίτου όλεσ τισ αγωγζσ του Νοςοκομείου (εκμι-
ςκωτι) προσ προςταςία τθσ νομισ και κατοχισ τοφτου, υποχρεοφμενοσ παράλλθλα όπωσ ειδοποιεί 
εγγράφωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ τον εκμιςκωτι περί πάςθσ παρανόμου ενεργείασ τρίτου επί του 
ακινιτου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 παρ. 4 του Π.Δ. 715/1979. 

11. Σθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ και τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ κα παρακολουκεί τριμελισ 
επιτροπι που κα διορίςει το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, τθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα 
γνωςτοποιιςει ςτο μιςκωτι. Σθν ίδια αρμοδιότθτα μπορεί να αςκεί εκ παραλλιλου και ο εκάςτοτε 
προϊςτάμενοσ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Νοςοκομείου ι άλλοσ υπάλλθλοσ που ορίηεται για το 
ςκοπό αυτό από το Διοικθτι του Νοςοκομείου.  

12. Σο Νοςοκομείο μζςω τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ του κυλικείου ζχει το δικαίωμα να 
διενεργεί οποτεδιποτε ελζγχουσ μζςω των αρμοδίων οργάνων του για να εξακριβϊνει τθν κατάςταςθ του 
μθχανικοφ και άλλου εξοπλιςμοφ του κυλικείου, τθν τιρθςθ των όρων τθσ λειτουργίασ του, τθν 
καλαίςκθτθ και κακαρι του εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα και κακαριότθτα των προσ πϊλθςθ ειδϊν, τισ 
ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και παραςκευισ τουσ και γενικά τθν ςυμμόρφωςθ του μιςκωτι προσ τισ ςχετικζσ 
υγειονομικζσ διατάξεισ και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα διακιρυξθ και τθ 
ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ο μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου διοίκθςθσ 
του Νοςοκομείου και ζπειτα από προθγοφμενθ ακρόαςθ του μιςκωτι, μπορεί να επιβάλλεται 
(καταπίπτει) εισ βάροσ του τελευταίου χρθματικι ποινι (ποινικι ριτρα) μζχρι του ποςοφ των χιλίων 
πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Θ 
επιβολι τθσ ποινισ δεν προχποκζτει τθν φπαρξθ ηθμίασ του Νοςοκομείου οφτε αποςτερεί αυτό από τθν 
δυνατότθτα να κάνει παράλλθλθ χριςθ κάκε άλλου νόμιμου δικαιϊματόσ του ωσ εκμιςκωτισ (κατάπτωςθ 
μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ κατατεκείςασ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, καταγγελία τθσ 
μίςκωςθσ κ.λ.π.). 

13. Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ από μζρουσ του Νοςοκομείου άςκθςθ των δικαιωμάτων του, που απορρζουν από 
τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ που κα καταρτιςτεί δεν πρζπει να κεωρθκεί θ ερμθνευκεί ωσ ςιωπθρι παραίτθςθ 
ι ςυναίνεςι του, αλλά δικαιοφται οποτεδιποτε να αςκιςει τα δικαιϊματά του. 

14.  Ο ςυμμετζχων ςτον παρόντα διαγωνιςμό ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ι μίςκωςθ του κυλικείου 
παραιτείται: α) από τισ ςχετικζσ με τθν προςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ διατάξεισ κακϊσ και από 
κάκε άλλθ μελλοντικι διάταξθ νόμου που κα παρατείνει αναγκαςτικά τθ μίςκωςθ πζραν τθσ ςυμβατικισ 
τριετοφσ τθσ διάρκειασ, οι οποίεσ δεν τυγχάνουν εφαρμογισ επί τθσ προκείμενθσ μίςκωςθσ και β) από 
κάκε ζνδικο μζςο κακϊσ και από το δικαίωμα αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ τυχόν εκδοκθςομζνθσ δικαςτικισ 
αποφάςεωσ, με τθν οποία κα διατάςςεται θ απόδοςθ του μιςκίου λόγω λιξθσ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ.  

15.  Για κάκε παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ από τον αναδειχκζντα μιςκωτι (όλοι οι όροι 
κθρφςςονται βαςικοί και ουςιϊδεισ και ςυνομολογοφνται ωσ τζτοιοι από αυτόν), το Νοςοκομείο αποκτά 
δικαίωμα καταγγελίασ και λφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και μπορεί να αξιϊςει τθν ζξωςθ ι τθν αποβολι του και 
τθν απόδοςθ τθσ χριςεωσ του μιςκίου κακϊσ οποιουδιποτε τρίτου που ζλκει από αυτόν δικαιϊματα ι 
που το κατζχει εξ ονόματόσ του και τθν απόδοςθ ςτον ίδιο τθσ χριςεωσ του μιςκίου ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε διατάξεισ τθσ Πολιτικισ Δικονομίασ. Σο Νοςοκομείο δικαιοφται να κρατιςει τθν παραπάνω 
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εγγφθςθ και να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του Νοςοκομείου, θ οποία κα προζκυπτε από τθν 
παράβαςθ των όρων τθσ καταρτιηόμενθσ ςφμβαςθσ.  

16. Όλοι οι όροι τθσ Διακιρυξθσ κα ιςχφουν και για τθν ςχετικι ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ , ζςτω και αν δεν 
περιλθφκοφν ρθτά ς ́ αυτιν . ε περίπτωςθ πάντωσ ςυγκροφςεωσ των όρων τθσ παροφςθσ και τθσ 
ςφμβαςθσ κα ιςχφει θ ευνοϊκότερθ για το Νοςοκομείο ρφκμιςθ.  

17. Συχόν απαγόρευςθ λειτουργίασ του κυλικείου για οποιοδιποτε λόγο και κατόπιν ενζργειασ 
οποιουδιποτε ι απόφαςθσ Δθμοςίασ Αρχισ δεν δθμιουργεί υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του 
Νοςοκομείου και θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ κα λφνεται αηθμίωσ για το Νοςοκομείο.  

18. Σο προςωπικό του Νοςοκομείου που κακορίηει θ Διοίκθςθ, κα εξυπθρετείται με εςωτερικό 
ςερβίριςμα με ευκφνθ του μιςκωτι και με προςωπικό του ιδίου.  

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

1. Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του μιςκίου 
αποκλειςτικά και μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ κυλικείο. 
 
2. Ο μιςκωτισ οφείλει να διακζτει προσ πϊλθςθ από το κυλικείο αφεψιματα, αναψυκτικά, γλυκίςματα, 
προϊόντα γάλακτοσ, ςάντουιτσ και λοιπά είδθ κυλικείου, κακϊσ επίςθσ και άλλα είδθ χριςιμα ςτουσ 
αςκενείσ, των οποίων επιτρζπεται θ διάκεςθ από κυλικεία νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, όλα ςε άριςτθ 
ποιότθτα. Δεν επιτρζπετε θ παραςκευι και πϊλθςθ τοςτ παρά μόνο ςυςκευαςμζνων, ςε ειδικζσ 
ςυςκευαςίεσ που να αναγράφονται: τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ, θμερομθνία παραςκευισ και θμερομθνία 
λιξθσ. Οι τιμζσ πϊλθςθσ των ωσ άνω ειδϊν κα είναι οι κατϊτατεσ επιτρεπόμενεσ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
αγορανομικζσ διατάξεισ, κατάλογοσ δε αυτϊν κα κοινοποιείται ςτθν αρχι κάκε μινα ςτθ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου. Οι τιμζσ κα αναγράφονται υποχρεωτικά ςε πίνακα ανθρτθμζνο ςε εμφανζσ ςθμείο του 
κυλικείου. 

 
3. Ο Μιςκωτισ του κυλικείου είναι υποχρεωμζνοσ να εκδϊςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ λειτουργίασ του 
κυλικείου από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Θα πρζπει να κατατεκεί αντίγραφο ςτο Νοςοκομείο. 
 
4. Ο Μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με ακρίβεια όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία κυλικείου υγειονομικζσ, 

αγορανομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ι εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 
Νοςοκομείου δεδομζνου ότι κα είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τουσ απζναντι ςε κάκε Αρχι 
και ςτουσ καταναλωτζσ. 
 
5. Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου ι και τθσ κατά 
περίπτωςθ Αρχισ τθν δυνατότθτα να ειςζρχονται ςτουσ μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν 
ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ του κυλικείου και των εγκαταςτάςεων και των προςφερομζνων προϊόντων. 
 
6. Ακόμθ απαγορεφεται αυςτθρά θ πϊλθςθ, ςιγαρζτων, οινοπνευματωδϊν ποτϊν, φαρμάκων και θ 
εγκατάςταςθ - λειτουργία παντόσ είδουσ τυχεροφ ι μθχανικοφ παιχνιδιοφ, θ πϊλθςθ παιγνιόχαρτων ι 
λαχείων ι ΠΡΟ-ΠΟ ι ΛΟΣΣΟ κ.λ.π. Επίςθσ, απαγορεφεται θ χριςθ ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ και άλλων 
μζςων αναπαραγωγισ ιχου, που προκαλοφν κόρυβο.  
 
7. Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ ανακοινϊςεων ςτουσ 
χϊρουσ του αναψυκτθρίου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του Νοςοκομείου. 

8.  Ο Μιςκωτισ οφείλει ν’ αςφαλίςει τον χϊρο με αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και δεν κα ζχει καμία 
αξίωςθ για ηθμία ι φκορά που κα προκλθκεί από οποιαδιποτε αιτία ι ανωτζρα βία (ςειςμό, πυρκαγιά, 
κλοπι, διείςδυςθ υγρϊν, κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων, κλπ.) εν γζνει ι από άλλο λόγο που δεν 
προβλζπεται εδϊ, κακϊσ και για ηθμίεσ από απεργίεσ ι καταλιψεισ ι αναρχικζσ πράξεισ βίασ. Ο 
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Μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει τα εμπορεφματα και τον εξοπλιςμό του για κάκε τζτοιο κίνδυνο. 

9. Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να διατθρεί με δικι του δαπάνθ απόλυτα κακαροφσ και ευπρεπείσ όλουσ 
τουσ χϊρουσ εντόσ και εκτόσ  του κυλικείου, να τθρεί αυςτθρι κακαριότθτα ςτα χρθςιμοποιοφμενα ςκεφθ, 
ζπιπλα και μθχανιματα και να φροντίηει για τθν κακθμερινι ςυλλογι και απόρριψθ των ςκουπιδιϊν. 
Οφείλει επίςθσ να φροντίηει για τθν άριςτθ ποιότθτα, τθν καλι ςυντιρθςθ και τθν κακαριότθτα των 
πωλοφμενων ειδϊν. Γενικά, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί με ακρίβεια όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ 
λειτουργία του κυλικείου υγειονομικζσ, αγορανομικζσ, αςτυνομικζσ και άλλεσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ 
οδθγίεσ ι εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του Νοςοκομείου, είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 
αυτϊν απζναντι ςε κάκε αρχι ι τουσ καταναλωτζσ.  

10.  Ο μιςκωτισ οφείλει να διατθρεί ανοικτό και ςε λειτουργία το κυλικείο όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των αργιϊν ι των εξαιρεςίμων θμερϊν), κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, από 
ϊρα 7.00 π.μ. ζωσ 10.00 μ.μ. τουλάχιςτον και να εξυπθρετεί το προςωπικό του Νοςοκομείου, τουσ 
αςκενείσ, τουσ ςυνοδοφσ τουσ και τουσ επιςκζπτεσ.  

11. Θ διάκεςθ των πωλοφμενων ειδϊν ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου κα γίνεται με ζκπτωςθ 20%, το 
ποςοςτό τθσ οποίασ κα αναγράφεται ςτθν προςφορά των ςυμμετεχόντων. Θ ζκπτωςθ κα 
πραγματοποιείται με τθν επίδειξθ ςχετικισ εκπτωτικισ κάρτασ που μπορεί να εκδίδει ο μιςκωτισ ι άλλου 
εγγράφου, από το οποίο προκφπτει ότι ο πελάτθσ ανικει ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου. Σο προςωπικό 
του Νοςοκομείου κα εξυπθρετείται κατά προτεραιότθτα και κα υπάρχει ανάλογθ ανακοίνωςθ ςτο χϊρο 
του κυλικείου. 

12.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προβεί με δικά του ζξοδα ςτον απαραίτθτο εξοπλιςμό του κυλικείου και 
να το καταςτιςει κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται. Σα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ και γενικά τα 
πράγματα που κα τοποκετθκοφν ςτο μίςκιο ανικουν ςτθν κυριότθτα του μιςκωτι, ο οποίοσ δικαιοφται να 
τα αποςυνδζςει με προςοχι και να τα απομακρφνει με δικι του ευκφνθ κατά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ 
μίςκωςθσ, εφόςον δεν είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με το μίςκιο, διαφορετικά κα παραμείνουν ς’ αυτό 
χωρίσ αποηθμίωςι του. Ο μιςκωτισ οφείλει να κάνει καλι χριςθ του υπάρχοντοσ ιδθ εξοπλιςμοφ του 
κυλικείου και να τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, βάςει των ςχετικϊν οδθγιϊν χριςεωσ και λειτουργίασ 
που κα του δοκοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. 

13. Εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία του κυλικείου, ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςλάβει το αναγκαίο ειδικευμζνο προςωπικό, ζναντι του οποίου κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ 
υπεφκυνοσ, όςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ του που κα απορρζουν από τθν εργαςιακι αυτι ςχζςθ. Ο 
μιςκωτισ υποχρεοφται πριν από τθν πρόςλθψθ των υπαλλιλων του να υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο 
ζγγραφθ κατάςταςθ με τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ εκάςτου, αναφζροντασ παράλλθλα ότι κα είναι 
υπεφκυνοσ για τυχόν πράξεισ ι παραλείψεισ τουσ αντίκετεσ προσ τουσ κανόνεσ ευταξίασ του 
Νοςοκομείου. Σόςο ο ίδιοσ (ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) όςο και οι 
υπάλλθλοί του πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με βιβλιάριο υγείασ, να φοροφν κατά τισ ϊρεσ εργαςίασ 
κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι και γενικά να ςυμμορφϊνονται με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και 
λοιπζσ διατάξεισ. Οφείλουν επίςθσ να είναι ευπρεπείσ και ευγενικοί ςτισ ςχζςεισ τουσ με το προςωπικό 
του Νοςοκομείου, τουσ αςκενείσ, τουσ ςυνοδοφσ τουσ και τουσ επιςκζπτεσ. Θ προμικεια, θ ςυντιρθςθ και 
το πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

14.  Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να απομακρφνει χωρίσ κακυςτζρθςθ κάκε υπάλλθλό του, του οποίου τθν 
απόλυςθ κα ηθτοφςε αιτιολογθμζνα με ςχετικό του ζγγραφο το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του 
Νοςοκομείου, είτε για ακαταλλθλότθτα είτε για διαγωγι αςυμβίβαςτθ με το περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ του Νοςοκομείου. τθν περίπτωςθ αυτι, ο μιςκωτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι 
του υπαλλιλου για κάκε απαίτθςι του  που κα προκφψει από τθν τυχόν λφςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ 
(αποηθμίωςθ, άδεια, επιδόματα αδείασ, δϊρα κ.λ.π.), δεδομζνου ότι ουδεμία ζννομθ κα ςυνδζει το 
Νοςοκομείο με τον υπάλλθλο αυτόν.  
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15. Ο μιςκωτισ οφείλει να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ 
ςυντθριςεισ και επιςκευζσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει τθ δυνατότθτα να επιφζρει ς’ αυτό αλλοιϊςεισ, 
μεταρρυκμίςεισ ι μετατροπζσ άνευ αδείασ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου ι να 
χρθςιμοποιιςει το μίςκιο για ςκοπό ι κατά τρόπο διάφορο του ςυμφωνθκζντοσ. Ο μιςκωτισ είναι 
υπεφκυνοσ για κάκε φκορά ι βλάβθ του κυλικείου και του υπάρχοντοσ ς’ αυτό εξοπλιςμοφ που δεν 
οφείλεται ςτθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ του, ζςτω και αν αυτι προξενθκεί χωρίσ υπαιτιότθτα του ιδίου, οφείλει 
δε αυτόσ κατά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει ςτο Νοςοκομείο 
τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του κυλικείου ςε καλι κατάςταςθ, όπωσ κα τουσ παραλάβει.  

16. Ο μιςκωτισ μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι ζτοιμοσ για τθν 
παράδοςθ του κυλικείου.  

 

ΤΗΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 
Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί με ςχολαςτικότθτα τα παρακάτω: 
1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ περί λειτουργίασ του κυλικείου  
2. Σουσ κανονιςμοφσ περί ατυχθμάτων και χειριςμϊν εγκαταςτάςεωσ, πυραςφάλειασ 
3. Σθν εργατικι και φορολογικι νομοκεςία. 
4. Σισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τισ εντολζσ των αρμόδιων Οργάνων 

του Νοςοκομείου. 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1. Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με απόλυτθ ςχολαςτικότθτα τουσ κανόνεσ υγιεινισ που προβλζπονται 
γενικϊσ ι κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. Επίςθσ οι απαςχολοφμενοι - εργαηόμενοι ςτο κυλικείο 
πρζπει να είναι υγιείσ,  γεγονόσ που κα προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία 
οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων Τπθρεςιϊν και του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο 
δικαιοφται να ηθτιςει εξζταςθ ι και εμβολιαςμό του εν λόγω προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, 
εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα αρμόδια Όργανά του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε 
εξζταςθ ι εμβολιαςμό κατά τα ανωτζρω, απομακρφνεται από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του χϊρου εργαςίασ του (του αναψυκτθρίου), χωρίσ άλλθ 
ειδοποίθςθ. Οι τυχόν οικονομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ (αποηθμίωςθ λόγω λφςεωσ τθσ 
εργαςιακισ ςχζςεωσ κλπ.) βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του (μιςκωτι). 

2. Θ κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των εγκαταςτάςεϊν του 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ 
ςυγκεκριμζνων απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν και ο μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω 
υποδείξεισ. 

3. Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικοφσ και βακτθριολογικοφσ 
ελζγχουσ ςτον εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν κρίςθ του, χωρίσ προθγουμζνθ 
ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– ΕΕΕ 

 
Σε ςυνθμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ διακιρυξθσ περιλαμβάνονται: 
 

1. Τπόδειγμα του ΕΕΕ  υμβάςεων τθσ διακιρυξθσ ςε μορφι αρχείου  pdf, το οποίο  αποτελεί 
αναπόςπαςτό τθσ μζροσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 

2. Σο ΕΕΕ τθσ διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .xml, το οποίο κα μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν οι 
οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

3. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – σέδιο ύμβαζηρ  

 

 

 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

4
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ 

               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΙΘΜ:…………./20…… 

ΤΟΥ ΧΩΟΥ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΡΟΣΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:……………… 

 

Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ: ………………€ 

 
      
το Διδυμότειχο  ςιμερα τθν ……………………………. του ζτουσ ……………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 
Αφενόσ 

 
    Σο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου που εδρεφει ςτο 
Διδυμότειχο – 25

θσ
 Μαΐου 152, ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 997162988, υπάγεται ςτθν Δ.Ο.Τ. Ορεςτιάδασ  και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ  παροφςασ από τον Αναπλθρωτι Διοικθτι κ. ………………………………, και 
το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «το Νοςοκομείο»  

 
και αφετζρου 

 
……………………………………. με ………………………….τθσ Δ.Ο.Τ. ……………………………….. (ςτο εξισ καλοφμενοσ «Μιςκωτισ») 
που εδρεφει ……………………………………………. και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. 
……………………..…………………………. τθσ εταιρείασ ,  κάτοικο ……………..……..……………………  
αφοφ ζλαβαν υπόψθ ότι: 
12. Σθν ………………….. διακιρυξθ ανοικτοφ πλειοδοτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, με κωδικό ΕΘΔΘ 

…………………….., για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, με τιμι εκκίνθςθσ 
1.800,00€  και με κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

13. Σθν …………………………………………. απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκε το 
πρακτικό δικαιολογθτικϊν, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν ςτον ανοικτό πλειοδοτικό θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό, με αρικμό διακιρυξθσ ……………………. και κωδικό ΕΘΔΘ …………………………... 

14. Σθν ………………………………………….. απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκε το 
πρακτικό τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςτον ανοικτό πλειοδοτικό θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό, με αρικμό διακιρυξθσ …………………… και κωδικό ΕΘΔΘ …………………. 

15. Σθν προςφορά …………………… ςτον …………………………. ανοικτό πλειοδοτικό θλεκτρονικό διαγωνιςμό. 
 

Μετά τα παραπάνω, το Νοςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω μιςκϊνει, και ο Μιςκωτισ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν 
προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω μίςκωςθ, ςφμφωνα με τουσ 
κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΘΟ 1
ο
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τθν παροφςα, ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με αυτιν του τθν ιδιότθτα ανακζτει ςτον δεφτερο τθν 

εκμίςκωςθ του κυλικείου του Γενικοφ Νοςοκομείου  Διδυμοτείχου, το οποίο βρίςκεται εντόσ του κτιριακοφ 

ςυγκροτιματοσ του Νοςοκομείου, ςε χωριςτό κτίςμα εμβαδοφ 35 τετραγωνικϊν μζτρων περίπου.  
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Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων «ΜΙΘΩΣΘ» αναλαμβάνει να μιςκϊνει το κυλικείο με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, τουσ όρουσ τθ …………../2022 διακιρυξθσ κακϊσ και τθν ……………………. προςφορά του μιςκωτι. 

ΑΘΟ 2
ο
  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

      Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ.  Αρχίηει από τθν  …………………………  και λιγει τθν ……………………….. 

ΑΘΟ 3
ο
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
 

Ωσ μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται το ποςό των ……………………………………………. (……………….,00) ευρϊ. 

Σο μθνιαίο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται ςτισ πρϊτεσ πζντε (5) θμζρεσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, με κατάκεςθ ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό του Νοςοκομείου.  

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με οποιαδιποτε μελλοντικι επιβάρυνςθ επιβλθκεί από τα αρμόδια όργανα τθσ Πολιτείασ. Οι 
επιβαρφνςεισ καταβάλλονται μαηί με το μθναίο μίςκωμα.  

Θ οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ πζραν των πζντε (5) θμερϊν αποτελεί λόγο αποβολισ 
εφόςον απαιτθκεί από το Νοςοκομείο μετά από απόφαςθ του Δ.. Για κάκε κακυςτζρθςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται 
να ειςπράξει τόκο υπερθμερίασ ανεξαρτιτωσ των υπολοίπων ςυνεπειϊν από τθν παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

Σο πρϊτο μθνιαίο μίςκωμα κα αρχίςει να καταβάλλεται με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του κυλικείου μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν διαμόρφωςθσ, όχι όμωσ πζραν του μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 4
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο μιςκωτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………………. εγγυθτικι επιςτολι  του……………………………………………, ποςοφ 
………………………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςό ίςο με το διπλάςιο του μθνιαίου μιςκϊματοσ, με διάρκεια 
αόριςτου χρόνου, θ οποία και παραμζνει μζχρι τθν λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, ωσ 
εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν ςυμψθφίηεται με τα μιςκϊματα των τελευταίων 
μθνϊν.  

Θ εγγυθτικι κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω μίςκωςθσ και τθν παράδοςθ του μιςκίου και φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΑΘΟ  5
ο
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
1.  Σο κυλικείο διακζτει πλιρθ θλεκτρικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ. Ο εκμιςκωτισ ουδεμία ευκφνθ φζρει για 
τυχόν κακι λειτουργία ι βλάβθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν ι για διακοπζσ των αντίςτοιχων παροχϊν. Θ δαπάνθ 
κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο το μιςκωτι. Σο μίςκιο κα 
εξυπθρετείται από τισ παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ του Νοςοκομείου, ςτο οποίο και κα καταβάλλεται 
ςτθν αρχι κάκε μιςκωτικοφ μινα θ ςχετικι δαπάνθ, όπωσ αυτι κα κακορίηεται με βάςθ τισ ενδείξεισ ενδιάμεςων 
μετρθτϊν που κα τοποκετθκοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. Θ δαπάνθ αγοράσ των μετρθτϊν 
αυτϊν βαρφνει το μιςκωτι. 

2.  Σο Νοςοκομείο (εκμιςκωτισ) δεν κα φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι φκορά που τυχόν προκλθκεί 
ςτο μίςκιο από οποιαδιποτε αιτία, όπωσ ενδεικτικά από ανϊτερθ βία, ςειςμό, πυρκαϊά, κλοπι, διείςδυςθ υγρϊν, 
κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων εν γζνει ι από άλλο λόγο, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά με τθν παροφςα, 
κακϊσ και για ηθμίεσ ςυνεπεία απεργιϊν ι αναρχικϊν πράξεων βίασ. Ο μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει το μίςκιο, 
τον εξοπλιςμό και τα εμπορεφματά του ζναντι των κινδφνων που προαναφζρκθκαν, κακϊσ επίςθσ και για τθν αςτικι 
ευκφνθ για ηθμίεσ προξενοφμενεσ ςε τρίτουσ κατά τθ λειτουργία του μιςκίου (ι εξαιτίασ αυτισ) από το μιςκωτι, το 
προςωπικό του κυλικείου ι τον εξοπλιςμό του. Επίςθσ, το Νοςοκομείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κάκε είδουσ 
κετικι ι αποκετικι ηθμία του μιςκωτι, οφειλόμενθ ςε τυχόν αναςτολι ι απαγόρευςθ τθσ λειτουργίασ του κυλικείου 
με ενζργειεσ ι απόφαςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ.  



 

ελίδα 30 

3. Σο Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι του αναδόχου για τθν πραγματικι κατάςταςθ που ευρίςκεται το μίςκιο και 
τθσ οποίασ οφείλει να λάβει γνϊςθ προ τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ και δεν υποχρεοφται εκ του λόγου τοφτου ςε 
επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ οφτε ςτθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ.  

4.  Σο Νοςοκομείο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, δεν υποχρεοφται ςε καμία ανακαίνιςθ, βελτίωςθ, προςκικθ 
ι διενζργεια επιςκευϊν ςτο μίςκιο. Αν ο μιςκωτισ προβεί ςε τζτοιου είδουσ εργαςίεσ, δεν κα δικαιοφται 
αποηθμίωςθ για τισ ςχετικζσ δαπάνεσ, οποιαδιποτε δε τυχόν προςκικθ, μετατροπι ι βελτίωςθ κα παραμείνει επ’ 
ωφελεία του μιςκίου αναποηθμιϊτωσ μετά τθ λιξθ ι τθν κατ’ άλλο τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, χωρίσ ο μιςκωτισ να 
ζχει το δικαίωμα να αφαιρζςει απ’ αυτό τα προςτεκζντα καταςκευάςματα. 

5. Απαγορεφεται ρθτά θ επεκμίςκωςθ και οποιαδιποτε παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του καταςτιματοσ ςε τρίτουσ πλθν 
εκείνου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ, επίςθσ θ ςφςταςθ εταιρείασ και θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου.  

6. Από τθν κατακφρωςθ τθσ μίςκωςθσ και εφεξισ, ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει, για οποιοδιποτε λόγο και 
αιτία, μείωςθ του μιςκϊματοσ ι του ποςοςτοφ  ετιςιασ αναπροςαρμογισ του. Σο αυτό ιςχφει και για τθν 
οφειλόμενθ αποηθμίωςθ χριςθσ ςε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ εξακολουκιςει να χρθςιμοποιεί το μίςκιο μετά τθ 
λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ. Θ μεταφορά κλινικϊν, εργαςτθρίων ι μονάδων του 
Νοςοκομείου, θ μείωςθ των κλινϊν ι του αρικμοφ του προςωπικοφ ι άλλεσ παρόμοιεσ μεταβολζσ δεν επθρεάηουν 
το φψοσ του μιςκϊματοσ.  

7.  ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο χϊροσ του μιςκίου καταςτεί αναγκαίοσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ς’ 
αυτόν τμιματοσ, μονάδασ, εργαςτθρίου, γραφείου ι γενικϊσ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου, τοφτο ζχει το δικαίωμα 
να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ δια καταγγελίασ, χωρίσ να γεννάται οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςθσ του 
μιςκωτι από τθν αιτία αυτι. 

8. Σο Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτο μίςκιο και δεν ευκφνεται προσ αποηθμίωςθ 
αυτοφ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι αδυναμίασ παράδοςθσ του μιςκίου οφειλόμενθσ ςε ζκτακτα περιςτατικά ι 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςε τυχόν απαγόρευςθ ι αναςτολι τθσ παράδοςθσ με απόφαςθ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ. Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ του μιςκίου 
και τοφτο δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου.  

 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ δεν 
δφναται όμωσ να επιφζρει αλλοιϊςεισ ςτο μίςκιο, χωρίσ τθν άδεια του Νοςοκομείου, οφτε να ενεργιςει επί τοφτου 
μεταρρυκμίςεισ ι να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό διάφορο του ςυμφωνθκζντοσ. 

10. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςτατεφει το μίςκιο απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι 
οποίεσ και κα εκχωρθκοφν ς’ αυτόν με τθ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ, ευκυνόμενοσ διαφορετικά ςε αποηθμίωςθ ζναντι 
του Νοςοκομείου. Ειδικότερα, ο μιςκωτισ, ςε περίπτωςθ παράνομθσ διατάραξθσ ι αποβολισ του από το μίςκιο, ζχει 
εναντίον οποιουδιποτε τρίτου όλεσ τισ αγωγζσ του Νοςοκομείου (εκμιςκωτι) προσ προςταςία τθσ νομισ και κατοχισ 
τοφτου, υποχρεοφμενοσ παράλλθλα όπωσ ειδοποιεί εγγράφωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ τον εκμιςκωτι περί πάςθσ 
παρανόμου ενεργείασ τρίτου επί του ακινιτου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 παρ. 4 του Π.Δ. 715/1979. 

11. Σθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ και τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ κα παρακολουκεί τριμελισ επιτροπι που κα 
διορίςει το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, τθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςει ςτο μιςκωτι. Σθν 
ίδια αρμοδιότθτα μπορεί να αςκεί εκ παραλλιλου και ο εκάςτοτε προϊςτάμενοσ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Οικονομικοφ του 
Νοςοκομείου ι άλλοσ υπάλλθλοσ που ορίηεται για το ςκοπό αυτό από το Διοικθτι του Νοςοκομείου.  

12. Σο Νοςοκομείο μζςω τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ του κυλικείου ζχει το δικαίωμα να διενεργεί 
οποτεδιποτε ελζγχουσ μζςω των αρμοδίων οργάνων του για να εξακριβϊνει τθν κατάςταςθ του μθχανικοφ και 
άλλου εξοπλιςμοφ του κυλικείου, τθν τιρθςθ των όρων τθσ λειτουργίασ του, τθν καλαίςκθτθ και κακαρι του 
εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα και κακαριότθτα των προσ πϊλθςθ ειδϊν, τισ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και παραςκευισ τουσ 
και γενικά τθν ςυμμόρφωςθ του μιςκωτι προσ τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ και τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τθν παροφςα διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ο 
μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, με απόφαςθ 
του αρμόδιου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και ζπειτα από προθγοφμενθ ακρόαςθ του μιςκωτι, μπορεί να 
επιβάλλεται (καταπίπτει) εισ βάροσ του τελευταίου χρθματικι ποινι (ποινικι ριτρα) μζχρι του ποςοφ των χιλίων 
πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Θ επιβολι τθσ 
ποινισ δεν προχποκζτει τθν φπαρξθ ηθμίασ του Νοςοκομείου οφτε αποςτερεί αυτό από τθν δυνατότθτα να κάνει 
παράλλθλθ χριςθ κάκε άλλου νόμιμου δικαιϊματόσ του ωσ εκμιςκωτισ (κατάπτωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 
κατατεκείςασ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, καταγγελία τθσ μίςκωςθσ κ.λ.π.). 



 

ελίδα 31 

13. Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ από μζρουσ του Νοςοκομείου άςκθςθ των δικαιωμάτων του, που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ που κα καταρτιςτεί δεν πρζπει να κεωρθκεί θ ερμθνευκεί ωσ ςιωπθρι παραίτθςθ ι ςυναίνεςι 
του, αλλά δικαιοφται οποτεδιποτε να αςκιςει τα δικαιϊματά του. 

14.  Ο ςυμμετζχων ςτον παρόντα διαγωνιςμό ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ι μίςκωςθ του κυλικείου παραιτείται: α) 
από τισ ςχετικζσ με τθν προςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ διατάξεισ κακϊσ και από κάκε άλλθ μελλοντικι 
διάταξθ νόμου που κα παρατείνει αναγκαςτικά τθ μίςκωςθ πζραν τθσ ςυμβατικισ τριετοφσ τθσ διάρκειασ, οι οποίεσ 
δεν τυγχάνουν εφαρμογισ επί τθσ προκείμενθσ μίςκωςθσ και β) από κάκε ζνδικο μζςο κακϊσ και από το δικαίωμα 
αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ τυχόν εκδοκθςομζνθσ δικαςτικισ αποφάςεωσ, με τθν οποία κα διατάςςεται θ απόδοςθ 
του μιςκίου λόγω λιξθσ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ.  

15.  Για κάκε παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ από τον αναδειχκζντα μιςκωτι (όλοι οι όροι κθρφςςονται 
βαςικοί και ουςιϊδεισ και ςυνομολογοφνται ωσ τζτοιοι από αυτόν), το Νοςοκομείο αποκτά δικαίωμα καταγγελίασ 
και λφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και μπορεί να αξιϊςει τθν ζξωςθ ι τθν αποβολι του και τθν απόδοςθ τθσ χριςεωσ του 
μιςκίου κακϊσ οποιουδιποτε τρίτου που ζλκει από αυτόν δικαιϊματα ι που το κατζχει εξ ονόματόσ του και τθν 
απόδοςθ ςτον ίδιο τθσ χριςεωσ του μιςκίου ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε διατάξεισ τθσ Πολιτικισ Δικονομίασ. Σο 
Νοςοκομείο δικαιοφται να κρατιςει τθν παραπάνω εγγφθςθ και να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του 
Νοςοκομείου, θ οποία κα προζκυπτε από τθν παράβαςθ των όρων τθσ καταρτιηόμενθσ ςφμβαςθσ.  

ε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον αναδειχκζντα από τον διαγωνιςμό μιςκωτι οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ 
πζραν των ςυνεπειϊν του ανωτζρω άρκρου, το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα με απόφαςι του να ηθτιςει από τθν 
Σράπεηα τθν κατάπτωςθ μζρουσ ι του όλου τθσ εγγφθςθσ.  

   Όλα τα παραπάνω ιςχφουν και ςτισ περιπτϊςεισ που ο αναδειχκείσ από τον διαγωνιςμό μιςκωτισ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ γραπτζσ εντολζσ του Νοςοκομείου μπορεί να καταγγελκεί θ 
μίςκωςθ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου χωρίσ καμία αποηθμίωςθ αυτοφ.  

16. Όλοι οι όροι τθσ Διακιρυξθσ κα ιςχφουν και για τθν ςχετικι ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ , ζςτω και αν δεν περιλθφκοφν 
ρθτά ς ́ αυτιν . ε περίπτωςθ πάντωσ ςυγκροφςεωσ των όρων τθσ παροφςθσ και τθσ ςφμβαςθσ κα ιςχφει θ 
ευνοϊκότερθ για το Νοςοκομείο ρφκμιςθ.  

17. Συχόν απαγόρευςθ λειτουργίασ του κυλικείου για οποιοδιποτε λόγο και κατόπιν ενζργειασ οποιουδιποτε ι 
απόφαςθσ Δθμοςίασ Αρχισ δεν δθμιουργεί υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του Νοςοκομείου και θ ςφμβαςθ 
μιςκϊςεωσ κα λφνεται αηθμίωσ για το Νοςοκομείο.  

18. Σο προςωπικό του Νοςοκομείου που κακορίηει θ Διοίκθςθ, κα εξυπθρετείται με εςωτερικό ςερβίριςμα με 
ευκφνθ του μιςκωτι και με προςωπικό του ιδίου.  

 

ΑΘΟ  5
ο
 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του μιςκίου αποκλειςτικά και 

μόνον για τθν χριςθ που προορίηονται, δθλαδι ωσ κυλικείο. 

2. Ο μιςκωτισ οφείλει να διακζτει προσ πϊλθςθ από το κυλικείο αφεψιματα, αναψυκτικά, γλυκίςματα, προϊόντα 
γάλακτοσ, ςάντουιτσ και λοιπά είδθ κυλικείου, κακϊσ επίςθσ και άλλα είδθ χριςιμα ςτουσ αςκενείσ, των οποίων 
επιτρζπεται θ διάκεςθ από κυλικεία νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, όλα ςε άριςτθ ποιότθτα. Δεν επιτρζπετε θ 
παραςκευι και πϊλθςθ τοςτ παρά μόνο ςυςκευαςμζνων, ςε ειδικζσ ςυςκευαςίεσ που να αναγράφονται: τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ, θμερομθνία παραςκευισ και θμερομθνία λιξθσ. Οι τιμζσ πϊλθςθσ των ωσ άνω ειδϊν κα 
είναι οι κατϊτατεσ επιτρεπόμενεσ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ, κατάλογοσ δε αυτϊν κα 
κοινοποιείται ςτθν αρχι κάκε μινα ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. Οι τιμζσ κα αναγράφονται υποχρεωτικά ςε 
πίνακα ανθρτθμζνο ςε εμφανζσ ςθμείο του κυλικείου. 

3. Ο Μιςκωτισ του κυλικείου είναι υποχρεωμζνοσ να εκδϊςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ λειτουργίασ του κυλικείου 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Θα πρζπει να κατατεκεί αντίγραφο ςτο Νοςοκομείο. 

4. Ο Μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με ακρίβεια όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία κυλικείου υγειονομικζσ, 

αγορανομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ι εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 

Νοςοκομείου δεδομζνου ότι κα είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τουσ απζναντι ςε κάκε Αρχι και ςτουσ 

καταναλωτζσ. 

5. Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου ι και τθσ κατά περίπτωςθ 

Αρχισ τθν δυνατότθτα να ειςζρχονται ςτουσ μίςκιουσ χϊρουσ προκειμζνου να διενεργοφν ελζγχουσ καλισ 
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λειτουργίασ του κυλικείου και των εγκαταςτάςεων και των προςφερομζνων προϊόντων. 

6. Ακόμθ απαγορεφεται αυςτθρά θ πϊλθςθ, ςιγαρζτων, οινοπνευματωδϊν ποτϊν, φαρμάκων και θ εγκατάςταςθ - 

λειτουργία παντόσ είδουσ τυχεροφ ι μθχανικοφ παιχνιδιοφ, θ πϊλθςθ παιγνιόχαρτων ι λαχείων ι ΠΡΟ-ΠΟ ι 

ΛΟΣΣΟ κ.λ.π. Επίςθσ, απαγορεφεται θ χριςθ ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ και άλλων μζςων αναπαραγωγισ ιχου, 

που προκαλοφν κόρυβο.  

7. Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ ανακοινϊςεων ςτουσ χϊρουσ του 

αναψυκτθρίου, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του Νοςοκομείου. 

8.  Ο Μιςκωτισ οφείλει ν’ αςφαλίςει τον χϊρο με αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και δεν κα ζχει καμία αξίωςθ για 

ηθμία ι φκορά που κα προκλθκεί από οποιαδιποτε αιτία ι ανωτζρα βία (ςειςμό, πυρκαγιά, κλοπι, διείςδυςθ 

υγρϊν, κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων, κλπ.) εν γζνει ι από άλλο λόγο που δεν προβλζπεται εδϊ, κακϊσ και 

για ηθμίεσ από απεργίεσ ι καταλιψεισ ι αναρχικζσ πράξεισ βίασ. Ο Μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει τα 

εμπορεφματα και τον εξοπλιςμό του για κάκε τζτοιο κίνδυνο. 

9. Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να διατθρεί με δικι του δαπάνθ απόλυτα κακαροφσ και ευπρεπείσ όλουσ τουσ 
χϊρουσ εντόσ και εκτόσ  του κυλικείου, να τθρεί αυςτθρι κακαριότθτα ςτα χρθςιμοποιοφμενα ςκεφθ, ζπιπλα και 
μθχανιματα και να φροντίηει για τθν κακθμερινι ςυλλογι και απόρριψθ των ςκουπιδιϊν. Οφείλει επίςθσ να 
φροντίηει για τθν άριςτθ ποιότθτα, τθν καλι ςυντιρθςθ και τθν κακαριότθτα των πωλοφμενων ειδϊν. Γενικά, ο 
μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί με ακρίβεια όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία του κυλικείου υγειονομικζσ, 
αγορανομικζσ, αςτυνομικζσ και άλλεσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ι εντολζσ των αρμοδίων οργάνων του 
Νοςοκομείου, είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ αυτϊν απζναντι ςε κάκε αρχι ι τουσ καταναλωτζσ.  

10.  Ο μιςκωτισ οφείλει να διατθρεί ανοικτό και ςε λειτουργία το κυλικείο όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των αργιϊν ι των εξαιρεςίμων θμερϊν), κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, από ϊρα 7.00 
π.μ. ζωσ 10.00 μ.μ. τουλάχιςτον και να εξυπθρετεί το προςωπικό του Νοςοκομείου, τουσ αςκενείσ, τουσ ςυνοδοφσ 
τουσ και τουσ επιςκζπτεσ.  

11. Θ διάκεςθ των πωλοφμενων ειδϊν ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου κα γίνεται με ζκπτωςθ 20%, το ποςοςτό τθσ 
οποίασ κα αναγράφεται ςτθν προςφορά των ςυμμετεχόντων. Θ ζκπτωςθ κα πραγματοποιείται με τθν επίδειξθ 
ςχετικισ εκπτωτικισ κάρτασ που μπορεί να εκδίδει ο μιςκωτισ ι άλλου εγγράφου, από το οποίο προκφπτει ότι ο 
πελάτθσ ανικει ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου. Σο προςωπικό του Νοςοκομείου κα εξυπθρετείται κατά 
προτεραιότθτα και κα υπάρχει ανάλογθ ανακοίνωςθ ςτο χϊρο του κυλικείου. 

12.  Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προβεί με δικά του ζξοδα ςτον απαραίτθτο εξοπλιςμό του κυλικείου και να το 
καταςτιςει κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται. Σα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ και γενικά τα πράγματα που κα 
τοποκετθκοφν ςτο μίςκιο ανικουν ςτθν κυριότθτα του μιςκωτι, ο οποίοσ δικαιοφται να τα αποςυνδζςει με προςοχι 
και να τα απομακρφνει με δικι του ευκφνθ κατά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ, εφόςον δεν είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνα με το μίςκιο, διαφορετικά κα παραμείνουν ς’ αυτό χωρίσ αποηθμίωςι του. Ο μιςκωτισ οφείλει να 
κάνει καλι χριςθ του υπάρχοντοσ ιδθ εξοπλιςμοφ του κυλικείου και να τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, βάςει των 
ςχετικϊν οδθγιϊν χριςεωσ και λειτουργίασ που κα του δοκοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. 

13. Εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία του κυλικείου, ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςλάβει 
το αναγκαίο ειδικευμζνο προςωπικό, ζναντι του οποίου κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, όςον αφορά 
τισ υποχρεϊςεισ του που κα απορρζουν από τθν εργαςιακι αυτι ςχζςθ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται πριν από τθν 
πρόςλθψθ των υπαλλιλων του να υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο ζγγραφθ κατάςταςθ με τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ 
εκάςτου, αναφζροντασ παράλλθλα ότι κα είναι υπεφκυνοσ για τυχόν πράξεισ ι παραλείψεισ τουσ αντίκετεσ προσ 
τουσ κανόνεσ ευταξίασ του Νοςοκομείου. Σόςο ο ίδιοσ (ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, αν πρόκειται για νομικό 
πρόςωπο) όςο και οι υπάλλθλοί του πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με βιβλιάριο υγείασ, να φοροφν κατά τισ ϊρεσ 
εργαςίασ κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι και γενικά να ςυμμορφϊνονται με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και 
λοιπζσ διατάξεισ. Οφείλουν επίςθσ να είναι ευπρεπείσ και ευγενικοί ςτισ ςχζςεισ τουσ με το προςωπικό του 
Νοςοκομείου, τουσ αςκενείσ, τουσ ςυνοδοφσ τουσ και τουσ επιςκζπτεσ. Θ προμικεια, θ ςυντιρθςθ και το πλφςιμο 
των ςτολϊν βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

14.  Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να απομακρφνει χωρίσ κακυςτζρθςθ κάκε υπάλλθλό του, του οποίου τθν απόλυςθ 
κα ηθτοφςε αιτιολογθμζνα με ςχετικό του ζγγραφο το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, είτε για 
ακαταλλθλότθτα είτε για διαγωγι αςυμβίβαςτθ με το περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. 
τθν περίπτωςθ αυτι, ο μιςκωτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι του υπαλλιλου για κάκε απαίτθςι του  που 
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κα προκφψει από τθν τυχόν λφςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ (αποηθμίωςθ, άδεια, επιδόματα αδείασ, δϊρα κ.λ.π.), 
δεδομζνου ότι ουδεμία ζννομθ κα ςυνδζει το Νοςοκομείο με τον υπάλλθλο αυτόν.  

15. Ο μιςκωτισ οφείλει να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ ςυντθριςεισ και 
επιςκευζσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει τθ δυνατότθτα να επιφζρει ς’ αυτό αλλοιϊςεισ, μεταρρυκμίςεισ ι μετατροπζσ άνευ 
αδείασ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου ι να χρθςιμοποιιςει το μίςκιο για ςκοπό ι κατά τρόπο 
διάφορο του ςυμφωνθκζντοσ. Ο μιςκωτισ είναι υπεφκυνοσ για κάκε φκορά ι βλάβθ του κυλικείου και του 
υπάρχοντοσ ς’ αυτό εξοπλιςμοφ που δεν οφείλεται ςτθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ του, ζςτω και αν αυτι προξενθκεί χωρίσ 
υπαιτιότθτα του ιδίου, οφείλει δε αυτόσ κατά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ μίςκωςθσ, να 
παραδϊςει ςτο Νοςοκομείο τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του κυλικείου ςε καλι κατάςταςθ, όπωσ κα τουσ 
παραλάβει.  

16. Ο μιςκωτισ μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι ζτοιμοσ για τθν παράδοςθ του 
κυλικείου.  

ΑΘΟ  6
ο
 

ΤΗΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί με ςχολαςτικότθτα τα παρακάτω: 

1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ περί λειτουργίασ του κυλικείου . 

2. Σουσ κανονιςμοφσ περί ατυχθμάτων και χειριςμϊν εγκαταςτάςεωσ, πυραςφάλειασ 

3. Σθν εργατικι και φορολογικι νομοκεςία. 

4. Σισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τισ εντολζσ των αρμόδιων Οργάνων του 

Νοςοκομείου. 

 
ΑΘΟ  7

ο
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
1. Ο μιςκωτισ οφείλει να τθρεί με απόλυτθ ςχολαςτικότθτα τουσ κανόνεσ υγιεινισ που προβλζπονται γενικϊσ ι 
κακορίηονται ειδικϊσ από τον εκμιςκωτι. Επίςθσ οι απαςχολοφμενοι - εργαηόμενοι ςτο κυλικείο πρζπει να είναι 
υγιείσ,  γεγονόσ που κα προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (βιβλιάρια υγείασ κλπ.), τα οποία οφείλει ο μιςκωτισ να 
τθρεί ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων Τπθρεςιϊν και του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτιςει εξζταςθ ι 
και εμβολιαςμό του εν λόγω προςωπικοφ από γιατροφσ τθσ επιλογισ του, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από τα 
αρμόδια Όργανά του. Εφόςον εργαηόμενοσ αρνθκεί να υποβλθκεί ςε εξζταςθ ι εμβολιαςμό κατά τα ανωτζρω, 
απομακρφνεται από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, ςυμπεριλαμβανομζνου βεβαίωσ και του χϊρου εργαςίασ του 
(του αναψυκτθρίου), χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. Οι τυχόν οικονομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ απομάκρυνςθσ (αποηθμίωςθ 
λόγω λφςεωσ τθσ εργαςιακισ ςχζςεωσ κλπ.) βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργοδότθ του (μιςκωτι). 

2. Θ κακαριότθτα, απολφμανςθ και ςυντιρθςθ του εκμιςκοφμενου χϊρου και των εγκαταςτάςεϊν του βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να υποδεικνφει ςτον μιςκωτι τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
απορρυπαντικϊν - απολυμαντικϊν και ο μιςκωτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ανωτζρω υποδείξεισ. 

3. Ο εκμιςκωτισ (το Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικοφσ και βακτθριολογικοφσ ελζγχουσ ςτον 
εκμιςκοφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, κατά τθν κρίςθ του, χωρίσ προθγουμζνθ ειδοποίθςθ του μιςκωτι. 

 

Οποιοδιποτε ηιτθμα δεν προβλζπεται ι δεν ρυκμίηεται επαρκϊσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ, ρυκμίηεται 
από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί μιςκϊςεωσ πράγματοσ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ, β) θ τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά του Προμθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ 
διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ εφαρμογι των 
διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ 
ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

Σζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ 

και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι. 
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Αφοφ ςυμφϊνθςαν αυτά οι ςυμβαλλόμενοι, βεβαιϊκθκαν νόμιμα και υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με 

θλεκτρονικι υπογραφι. Μετά τθν υπογραφι κα αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/  και  ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) (www.promitheus.gov.gr). Θ θλεκτρονικι ςφμβαςθ με τισ 

αναρτιςεισ αρχειοκετείται ςτο γραφείο Προμθκειϊν και τθ γραμματεία του Νοςοκομείου. Ζνα θλεκτρονικό αρχείο 

με τισ αναρτιςεισ αποςτζλλεται ςτθν εταιρεία.  
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