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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Γηα ηελ εθκίζζσζε Αθηλήηνπ (θαηάζηεκα ηζνγείνπ κε ππόγεην) επί ηεο νδνύ Αηόινπ 47 ζηελ Αζήλα
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Η ΔΛΠΙ»
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
1. Σνπ Π.Γ. 715/1979 (ΦΔΚ 212/Α/10-09-79) «πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) πξνκεζεηψλ,
κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ».
2. Σνπ Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΚ 30/Α/10-2-1995) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα.
3. Toπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Toπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
5. Σελ ππ’ αξηζ. 31/30-01-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Γεκόζην Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, δηα αλνηθηώλ πξνζθνξώλ, κεηά ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ δηα πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ, γηα
ηελ εθκίζζσζε ελόο θαηαζηήκαηνο ηζνγείνπ εκβαδνύ 97,70 η.κ., κε ππόγεην εκβαδνύ 99,00 η.κ. επί ηεο νδνύ Αηόινπ 47, ηνπ νπνίνπ
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ε θπξηόηεηα αλήθεη θαηά 50% ζην Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» θαη θαηά 50% ζηελ Διεήκνλα Δηαηξεία, σο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, κε ειάρηζηε
ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ 2.800,00 €) κεληαίσο πιένλ ραξηνζήκνπ (3,6%) θαη δηάξθεηα κίζζσζεο
δώδεθα (12) έηε.
Πξνζθνξέο ζε θαηψηεξν πνζφ απφ ην θαζνξηδφκελν άλσ κίζζσκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηέο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
Η ζπληάμαζα
Μαξίλα εηάθε
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΡΗΣΟ ΒΑΡΑΚΗ

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο …………… για την εκμίσθωση ακινήτου
2 από 9

ΑΔΑ: ΩΨΦ246904Ν-ΓΔΒ

ΜΔΡΟ Α΄ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΗΜΔΡΑ

ΩΡΑ

Παξαζθεπή

11:00 π.κ.

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η
ΔΛΠΙ» ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

12 – 04-2019

Ώξεο επίζθεςεο ζην ππό ελνηθίαζε αθίλεην: 05 Απξηιίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ. έσο 14:00, θαηόπηλ
ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεύζπλε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θα. . Γεκεηξαθνπνχινπ.
Σει: επηθνηλσλίαο 213 2039 111
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «Η ΔΛΠΙ».
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ
ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ
απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο .Έρεη γίλεη επίζεο
αλάξηεζε ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ».
Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο , είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε Γηαχγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗ .
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία είθνζη πέληε (25) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο
πξνθήξπμεο ζηνλ ηχπν.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.(θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο
ηνπ , θαη ηα έμνδα ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ).
ΑΡΘΡΟ 2: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε
δηαθήξπμε.
Ο παξψλ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηρηέο πξνζθνξέο θαη ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα αλαθνηλψζεη ηελ πξνζθνξά εθάζηνπ πιεηνδφηε θαη ν δηαγσληζκφο ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο κέρξη ηελ
αλάδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε.
Η πξνθνξηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% απηνχ.
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Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη δηαδνρηθά απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη
επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Δάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθφ πιεξεμνχζην.
Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο πιεηνδφηεο.
Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδφηε ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ελζηάζεσλ ελνπνηψλ ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επ’ απηψλ. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλν απφ φζνπο ζπκκεηείραλ
ζην δηαγσληζκφ, εγγξάθσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ή ην αξγφηεξν εληφο 24 σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηαο απηνχ.
ΑΡΘΡΟ 3: Γηάζεζε Γηαθήξπμεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη αλαξηεκέλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: http://www.elpis.gr ,
ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗ.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα δεκνζηεχνληαη ζηνλ ίδην δηαδηθηπαθφ ηφπν
θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο.
Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ µε ην αηηηνινγηθφ ηεο µε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Γηα φ,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 715/1979.
ΑΡΘΡΟ 4. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφλ:
α. λα ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ», Γεκεηζάλαο 7, 11522, Αζήλα, ζην
Πξσηφθνιιν, κέρξη θαη αθξηβψο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή έσο ηηο 11:00 π.κ. Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2019 .
β. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη µε απφδεημε, µε ηελ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη θαη αθξηβψο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη Παξαζθεπή 12
Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 11:00 π.κ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ
απνζηέιινληαη µε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα
ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε.
ΑΡΘΡΟ 5. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (άξζξν 29 Π∆ 715/79) πξνζεζκία
πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ίζν µε ην ρξφλν ηζρχνο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 6. Γηθαίσµα ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
I.

Φπζηθά ε λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ε ηεο αιινδαπήο

II.

πλεηαηξηζκνί
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ΑΡΘΡΟ 7 : Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο:
1) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ίζνπ µε ην αηηνχκελν
ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα, ήηνη πνζνχ δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (2.800,00€), ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο επηπιένλ
απφ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ µε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, θαη
ζα επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαδεηρζεί ν ζπκκεηέρσλ πιεηνδφηεο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο
κίζζσζεο.
2) Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία ζα πξέπεη:
α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.
β) Να αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο
γ) Να δειψλεηαη φηη:
• Ο πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
• Ο πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
• Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε
γλψζε.
• Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή νθεηιή απέλαληη ζην Γεκφζην ή ζε ΝΠ∆∆.
• Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
• Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά µε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
• Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
δ) πκκεηέρεη µε µηα µφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
3) Έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο ηνπ αληηπξνζψπνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη δελ παξίζηαηαη
απηνπξνζψπσο ελψπησλ ηεο επηηξνπήο.
4) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί
γηα αδίθεκα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
5) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ
ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
6) Βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ Δπηκειεηεξίνπ (παξνρή πξνζεθνπζψλ ππεξεζηψλ) , ζε πεξίπησζε επαγγεικαηία.
7) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
8) Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δελ πεξηέρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 8: Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δύν αληίγξαθα κέζα ζε θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο:
1.

Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» µε θεθαιαία γξάκκαηα

2.

Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
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3.

Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ

4.

Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο

5.

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ

6.

Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα

Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, θαη εηδηθόηεξα σο εμήο:
1.

Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, µε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»

2.

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Π.Γ. 715/1979.

3.

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η αξρηθή πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαγξάθεηαη

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο
Γηαθήξπμεο.
Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη µφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ιακβάλνληαη
ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 9: Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε απηφλ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ,
ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά πξνο απηέο. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο, ππνβάιινληαη κφλν απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ εγγξάθσο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Π.Γ. 715/1979.
ΑΡΘΡΟ 10 : Πξνζθεξόκελε Σηκή
Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή µε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ κηζζσηή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.
Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ κηζζσηή.
Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο (κηζζσηηθφ έηνο), επί πνζνζηνχ 3% επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο.
ΑΡΘΡΟ 11 : Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ κηζζσηή είλαη ε πςειφηεξε πξνζθνξά.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
•

H ηηκή

•

Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο µε ηνπ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν φκσο δχλαηαη λα θξίλεη ην
απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο, ρσξίο απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη
δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ην Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δχλαηαη λα ηνλ επαλαιάβεη. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη ε πξν 10 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ δεκνζίεπζε θαη γλσζηνπνίεζε ηεο λέαο δηαθεξχμεσο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο παξ. 3 έσο 6 ηνπ άξζ. 28 ηνπ Π.Γ. 715/79.
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Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε εγγξάθσο.
Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε αθνχ θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
Δάλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ην Γ.. ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη θαιεί ηνλ επφκελν πιεηνδφηε.
πγρξφλσο εθπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πιεηνδφηε ζηνλ δηαγσληζκφ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δηαηεξεί θάζε επηθχιαμε
γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππαλαρψξεζε ηνπ πιεηνδφηε αλαδφρνπ.
Η απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ κε απφδεημε παξαιαβήο. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 715/79.
ΑΡΘΡΟ 12 : Μίζζην
Ο πξνο εθκίζζσζε ρψξνο βξίζθεηαη εληφο πνιπθαηνηθίαο επί ησλ νδψλ Αηφινπ, αξ. 47 (πεδφδξνκνο, φπνπ θαη ε πξφζνςε ηνπ πξνο
εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο), Καξφξε, Αγάζσλνο θαη Βχζζεο, ζηελ Αζήλα θαη πεξηιακβάλεη ηζφγεην εκβαδνχ 97,70 η.κ. θαη ππφγεην εκβαδνχ
99,00 η.κ. Σν ηζφγεην κε ην ππφγεην είλαη εληαία ιεηηνπξγηθά θαη επηθνηλσλνχλ κε εζσηεξηθή θιίκαθα.
ΑΡΘΡΟ 13 : Γηάξθεηα ύκβαζεο
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη γηα δψδεθα (12) έηε. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν
πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηε Γηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε ν κηζζσηήο ππάγεηαη ζηε
δηαδηθαζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
ΑΡΘΡΟ 14: Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ,
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
πνζνχ ίζνπ πξνο ηα κηζζψκαηα δχν (2) κελψλ.
ΑΡΘΡΟ 15 : Δγθαηάζηαζε Μηζζσηή
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην αθίλεην µε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο δελ επηκεθχλεη
ην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 16: Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο
Λφγνη θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε ησλ φξσλ απηήο αιιά θαη πιένλ ηνχησλ:
α. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ νξηδφκελε ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ. Η µε άκεζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο δελ ζεκαίλεη ζε θακία
πεξίπησζε αηνλία ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
β. Καθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.
γ. Καη΄ εμαθνινχζεζε παξαβάζεηο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαινγηζηεί πνηληθέο ξήηξεο ζηνλ αλάδνρν.
Γ. Κάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο.
ΑΡΘΡΟ 17: Μίζζσκα - Σξόπνο πιεξσκήο
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα πξνθαηαβνιηθά, ζε ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ».) ζε
ηξάπεδα πνπ ζα ππνδεηρζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη µε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επηβάξπλζε επηβιεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. Οη επηβαξχλζεηο
θαηαβάιινληαη καδί µε ην κελαίν κίζζσµα.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο εγγχεζεο.
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Η νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξψλ απνηειεί ιφγν απνβνιήο εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά απφ απφθαζε ηνπ ∆.. Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ηφθν ππεξεκεξίαο
αλεμαξηήησο ησλ ππνινίπσλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 18: Δγγπήζεηο
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε µέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα µε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ
Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ ίζν µε ην αηηνχκελν ειάρηζην
κεληαίν κίζζσκα, ήηνη πνζφ δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ (2.800,00 €).
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζηνπο δε ππνινίπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ίζνπ κε ην
δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα νξηζζεί θαη ζα παξακείλεη κέρξη ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ ζπκςεθίδεηαη µε ηα κηζζψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ. Η εγγπεηηθή
επηζηνιή ζα επηζηξαθεί άηνθα κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 41 ηνπ Π.∆. 715/1979.
ΜΔΡΟ Β΄ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Άξζξν 19: Δηδηθνί Όξνη
1.

Ο κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ ηηκνινγηαθνχ ραξηνζήκνπ πνπ αλαινγεί ζην κίζζσκα.

2.

Βαξχλεηαη επίζεο κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη θάζε άιινπ ηπρφλ λφκηκνπ ηέινπο, θαζψο θαη κε ηηο

θνηλφρξεζηεο δαπάλεο.
3.

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ππεθκίζζσζε θαη νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε ηξίηνπο πιελ εθείλνπ ζηνλ

νπνίν θαηαθπξψζεθε ε κίζζσζε, επίζεο ε ζχζηαζε εηαηξείαο θαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ.
4.

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο κίζζσζεο θαη ζα βαξχλεηαη µε ηα έμνδα λφκηκσλ

θξαηήζεσλ.
5.

Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη

λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο νχηε
ζηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
6.

Η ηπρφλ µε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο πνπ

ζα θαηαξηηζηεί δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ε εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα αζθήζεη ηα
δηθαηψκαηά ηνπ.
7.

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ή κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα
παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη
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παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο κίζζσζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, θαζφζνλ ε κίζζσζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 715/1979.
8.

Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ αλαδεηρζέληα κηζζσηή (φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη

νπζηψδεηο θαη ζπλνκνινγνχληαη σο ηέηνηνη απφ απηφλ), ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη
κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ θαζψο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ
απηφλ δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα µε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο
ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ παξαπάλσ εγγχεζε θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε
δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο θαηαξηηδφκελεο ζχκβαζεο.
9.

ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλαδεηρζέληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο πέξαλ ησλ

ζπλεπεηψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα µε απφθαζή ηεο λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο
ή ηνπ φινπ ηεο εγγχεζεο.
10.

Όηαλ ν αλαδεηρζείο απφ ηνλ δηαγσληζκφ κηζζσηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο

ηνπ αξκνδίνπ νξηζκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ρσξίο θακία απνδεκίσζε απηνχ.
11.

Όινη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζε απηήλ.

ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ξχζκηζε.
12.

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή.

13.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε

θαιή θαηάζηαζε θαη λα ην πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαηαπάηεζε, µε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο νη νπνίεο ηνπ εθρσξνχληαη µε ηελ ζχκβαζε,
αιιηψο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
14.

Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπβάζεσο φηαλ θαηαζηεί ζ΄ απηφ αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ

κηζζίνπ, αιιά πάληνηε θαηφπηλ πξνεηδνπνηήζεσο θνηλνπνηεκέλεο ζηνλ κηζζσηή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.
15.

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη πνζνχ ίζνπ κε ην δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα νξηζζεί θαη ζα

παξακείλεη κέρξη ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
16.

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην αθίλεην πνπ ηνπ έρεη παξαδνζεί απφ ην Ννζνθνκείν απνθιεηζηηθά θαη µφλν γηα ηε

ζπκθσλεκέλε κε ην Ννζνθνκείν ρξήζε.
17.

Ο αλάδνρνο απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ.

.
Η ζπληάμαζα
Μαξίλα εηάθε

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΡΗΣΟ ΒΑΡΑΚΗ
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