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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Για ηην εκμίζθυζη Ακινήηος (εμβαδού 120 η.μ.) επί ηηρ οδού Σζάηζος 1-3 ζηην Αθήνα
Σο Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Η ΔΛΠΙ»
Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ:
1. Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ Α΄81/04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο
ζήκεξα ηζρχεη.
2. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.4412/2016.
3. Σνλ Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,
δηνηθεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σν Π.Γ. 715/199 (ΦΔΚ 212Α/79) «Πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.)
πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη
εθηειέζεσο εξγαζηψλ» φπσο ηζρχεη.
5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 574 έσο 618 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πεξί κηζζψζεσλ πξαγκάησλ.
6. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/95 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 13 ηνπ Ν. 4242/14 (ΦΔΚ 50/Α΄/28-02-2021) Δληαίνο Φνξέαο Δμσζηξέθεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη.
7. Σνλ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνίεζεθε θαη ηζρχεη.
Β. Σηο απνθάζεηο - έγγξαθα:
1.

Σελ αξηζκ. 71 / 03-08-2022 Απφθαζε ηνπ Γ. Γηελέξγεηαο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ επί
ηεο Οδνχ Σζάηζνπ αξ. 1-3
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΔΠΙ ΣΗ
ΟΓΟΤ ΣΑΣΟΤ ΑΡ.1-3 ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ (ΣΔΓΑΜΔΝΟ ΙΟΓΔΙΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΔΝΣΟ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ 120 Σ.Μ.) ΜΔ
ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔ ΣΗΝ ΤΝΔΥΙΗ ΑΤΣΧΝ Δ ΑΝΟΙΥΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΔΚΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ –ΥΡΗΔΙ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Πξφθεηηαη γηα ζηεγαζκέλν ηζφγεην ρψξν επηθάλεηαο 120. η.κ., πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Σζάηζνπ αξ.1-3 ζην Γήκν Αζελαίσλ, ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Αλαιπηηθά ην αθίλεην απνηειείηαη απφ : Σν ΟΣ ηνπ νηθνπέδνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Κ. Σζάηζνπ, Μνλήο Αζηεξίσλ, Γαηδάινπ
θαη Λεσθ. Βαζ. Ακαιίαο. Σν νηθφπεδν έρεη εκβαδφλ150,00 Μ2. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ νηθνπέδνπ, δηφηη
δελ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθά ζηνηρεία, αιιά ζεσξείηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ επεξεάδνπλ ηε
κηζζσηηθή αμία ηνπ εθηηκψκελνπ αθηλήηνπ.
1.7.2. Πεξηγξαθή θηηξίνπ
Δληφο ηνπ νηθνπέδνπ έρεη αλεγεξζεί ηζφγεην θηίζκα κε παιαηφηεηα πεξίπνπ 60 εηψλ. Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ είλαη κέηξηα θαη ε
ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε, εμσηεξηθά, είλαη κέηξηα, αλάινγε ηεο παιαηφηεηάο ηνπ.
1.7.3. Πεξηγξαθή ηδηνθηεζίαο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1.6, πξφθεηηαη γηα θαηάζηεκα ηζνγείνπ, εκβαδνχ 120,00 Μ2. Καηά ηελ
εμσηεξηθή απηνςία αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή απηνςία ζην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελε έθζεζεο εθηίκεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην
θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε κέηξηα πξνο θαθή θαηάζηαζε ζπληήξεζεο, ελψ δελ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη
σο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. πγθεθξηκέλα: α) εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη ζηα δεμηά γηα ηνλ πξνζβιέπνληα ην θηίξην απφ ηελ νδφ,
ππάξρεη θιεηζηφο ρψξνο δχν αλεμάξηεησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ, β) ζην θέληξν ηνπ θηηξίνπ, ππάξρεη αλεμάξηεηνο
θιεηζηφο ρψξνο κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο κηθξνχ απηνθηλήηνπ θαη γ) ζηα αξηζηεξά, ππάξρεη αλεμάξηεηνο εληαίνο θιεηζηφο ρψξνο, ν
νπνίνο ιφγσ ηεο κηθξνχ πιάηνπο εηζφδνπ θαη ηνπ ζρήκαηφο ηνπ, δε δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη πέξαλ ηεο κίαο αλεμάξηεηεο ζέζεο
ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ, θαζψο δελ ππάξρεη ηθαλφο ρψξνο ειηγκψλ. Γχλαηαη πάλησο λα ζηαζκεχζνπλ δχν ή πηζαλά θαη ηξία
κηθξφηεξα απηνθίλεηα, ε είζνδνο-έμνδνο ησλ νπνίσλ ζα επεξεάδεηαη απφ ην πιεζηέζηεξν ζηελ εμσηεξηθή ζχξα. Λακβάλνληαο
ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ε κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, ππνινγίζζεθε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ κπνξεί λα
εμππεξεηήζεη. Έηζη, αξρηθά ππνινγίζζεθε ε ηηκή κίζζσζεο κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο, ελψ γηα ην ρψξν (α), ειήθζε ε δπλαηφηεηα
ζηάζκεπζεο δχν απηνθηλήησλ, γηα ην ρψξν (β) ειήθζε ε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο ελφο απηνθηλήηνπ κε ζπληειεζηή αλαγσγήο 0,80,
ιφγσ ηνπ κηθξνχ εκβαδνχ θαη γηα ην ρψξν (γ) ειήθζε ε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο δχν απηνθηλήησλ κε ζπληειεζηή αλαγσγήο 0,80 γηα
ην δεχηεξν, ιφγσ δπζθνιίαο ειηγκψλ φπσο πξναλαθέξζεθε. Έηζη, απφ ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή
κίζζσζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κεγάινπ απηνθηλήηνπ θαη ππνινγίδεηαη ε ηηκή κίζζσζεο κηθξνχ, κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή αλαγσγήο,
φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΛΑΥΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΧΜΑ
Σν ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα θαη γηα νιφθιεξν ην σο άλσ αθίλεην νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξψ (1.200,00€).
Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο - κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνλ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ εγγχεζε ίζε κε
δχν (2) κεληαία ειάρηζηα κηζζψκαηα ήηνη (2.400,00€), κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνχ ζα ππνδεηρζεί απφ ην
Ννζνθνκείν.
Πξνζθνξέο κε θαηψηεξν πνζφ απφ ην θαζνξηδφκελν άλσ κίζζσκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη
ππφςε.
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη ζην ζπκκεηέρνληα, Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν ή Κνηλνπξαμία ή Έλσζε Πξνζψπσλ, ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνπ ζα ππνβάιιεη ηελ πςειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε πεξίπησζε βέβαηα πνπ θαη ηα ππφινηπα
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δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβάιιεη (θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε) είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηα
νξηδφκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηαπηφρξνλα δελ ζπληξέρεη ιφγνο εμαίξεζεο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΙΘΧΜΑΣΟ
Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα 3 έηε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ
ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν, ην δε πνζνζηφ ηεο εηήζηαο πξνζαξκνγήο ζα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία θαη ην επίζεκν δειηίν
ηηκαξίζκνπ ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ κηζζσκάησλ (ηδίσο φηαλ απηά είλαη πνιχ πςειά γηα ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο), νη δε ζπκκεηέρνληεο
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Να ζεκεησζεί φηη ζε θακία πεξίπησζε, γηα θαλέλα ιφγσ ή αηηία θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, ην
θαηαβαιιφκελν κεληαίν κίζζσκα δε δχλαηαη λα κεησζεί ζε ζρέζε κε ην θαηαβαιιφκελν φπσο απηφ ζα έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο
εθάζηνηε εηήζηεο αλαπξνζαξκνγέο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΧΜΑΣΟ
Σν ζπκθσλεζέλ κίζζσκα, καδί κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ηνλ Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ (ζήκεξα ζπλνιηθά 3,60% επί ηνπ
κηζζψκαηνο), πνπ βαξχλεη εμ΄ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε, ζηελ αξρή θάζε κηζζσηηθνχ κήλα (έσο
θαη ηελ 5ε εκέξα) ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο πνπ ζα
απνδεηθλχεη ηελ είζπξαμε απηνχ.
Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ηφθν ππεξεκεξίαο, αλεμαξηήησο ησλ ππνινίπσλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΜΙΘΧΗ
Η εθκίζζσζε ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ ζα γίλεη γηα δηάζηεκα 12 εηψλ κε έλαξμε απηήο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ
κηζζσηεξίνπ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ έηε(γηα ρξφλν ίζν ή κηθξφηεξν ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο), άλεπ
δηαγσληζκνχ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ κηζζσηή θαη ζχκθσλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα, κε κίζζσκα ην νπνίν είηε ζα
επαλαθαζνξίδεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ηφηε ηζρχνπζαο κηζζσηηθήο αμίαο απφ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή, είηε ζα απνηειεί ζπλέρεηα
ηνπ ηφηε ηζρχνληνο θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο. Η απφθαζε γηα ηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί, ιακβάλεηαη απφ ηνπ Γ.. ηνπ
εθκηζζσηή.
Να ζεκεησζεί φηη ζε θακία πεξίπησζε, ην θαηαβαιιφκελν κεληαίν κίζζσκα δε ζα είλαη ρακειφηεξν απφ ην ήδε θαηαβαιιφκελν,
αθφκα θαη αλ ε κηζζσηηθή αμία πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ εθηίκεζε απφ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή, είλαη ρακειφηεξε απφ ην
κίζζσκα πνπ θαηέβαιιε ν κηζζσηήο θαηά ην ρξφλν ηεο ιήμεσο ηεο αξρηθήο ηξηεηνχο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ελ ηε εκεδαπή ή αιινδαπή αζθνχληα εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ
επάγγεικα Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ πξνζψπσλ, κε νπνηνδήπνηε
ζπλδπαζκφ ππνβάιινπλ θνηλή Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο.
ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη ηπρφλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ έζησ θαη αλ δελ αζθνχλ ήδε εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή
βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, αλ αλαδεηρζεί θάπνηνο απφ απηνχο πιεηνδφηεο
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ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηφο, λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο έλαξμεο επαγγέικαηνο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Κάζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ ζε έλα κφλν ελδηαθεξφκελν ζρήκα. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ζα απνθιείνληαη φιεο νη ζπκκεηνρέο ζην Γηαγσληζκφ ζηηο νπνίεο ζα ππάξρεη θνηλφ Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Απνθιείεηαη απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ππνςήθηνο / ζπκκεηέρσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
κεκνλσκέλν θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία) έλαο ή
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
1. Έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά
εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο
εγθιήκαηνο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία ή άιιεο
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, αλ
αθνξά ζε ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο.
2. Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή
εξγαζηψλ ή ππφ ζπλδηαιιαγή ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε
απφ ηηο, θαηά πεξίπησζε, εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
3. Κηλήζεθε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ, ππφ ζπλδηαιιαγή ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο, θαηά
πεξίπησζε, εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πηζαλνινγείηαη
ζθφδξα φηη εθείλνη θαηά ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε δηαδηθαζία ζα βξεζνχλ πξάγκαηη ζηελ ζέζε απηή.
4. Καηαδηθάζζεθε κε ακεηάθιεηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε, δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά
ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.
5. Έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ λα επηθέξεη ηελ απψιεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο θαη ην νπνίν
δηαπηζηψλεηαη κε δηνηθεηηθή ή ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ή ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο.
6. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, είηε ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο, είηε ζχκθσλα κε ηε ειιεληθή λνκνζεζία κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε
ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
7. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, είηε ζχκθσλα, κε ηε λνκνζεζία ηεο
ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο είηε ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, αλαιφγσο ηεο ρψξαο πξνο ηελ νπνία ππέρεη ηε
ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο απφδνζε θφξσλ θαη ηειψλ
8. Απνδεηρζεί κε νηνλδήπνηε ηξφπν φηη πξνέβε ζε ππνβνιή ςεπδνχο δειψζεσο ή παξέιεηςε / απέθξπςε πιεξνθνξίεο, πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Απνθιείνληαη, επίζεο, ηα Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο,
ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο Αίηεζεο θαη Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ, νη παξαπάλσ
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο. Δάλ
ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο ζην
Γηαγσληζκφ, ε ππνβιεζείζα θνηλή Αίηεζε θαη Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ απνθιείνληαη απφ ην
Γηαγσληζκφ.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φζνη απνθιείζζεθαλ νξηζηηθψο απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία, Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α., επεηδή
δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ή έρνπλ απνθιεηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ», ΓΗΜΗΣΑΝΑ 7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΣΣΙΚΗ ηελ 18-112022 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 12.00 μ.μ. ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ»
Η αμηνιφγεζε ησλ αλνηθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηελ αλαθεξνκέλε σο νξηζκέλε εκεξνκελία αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο
ν επηρεηξεκαηίαο. Καη ζηηο δχν άλσ πεξηπηψζεηο κε αληίθιεην ή αληηπξφζσπν ή εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν κε ξεηή
εμνπζηνδφηεζε πνπ ζα αθνξά ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Η Γηαθήξπμε κε ηνπο φξνπο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη θάζε
εξγάζηκε εκέξα ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ)
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κφλν εγγξάθσο, ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα, απεπζπλφκελν
ζην Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ», κε ηελ έλδεημε: «Γηα ην Γεκφζην Αλνηρηφ Πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκίζζσζε ζηεγαζκέλνπ ηζνγείνπ
ρψξνπ επηθάλεηαο 120 η.κ. (θαηαζηήκαηνο) επί ηεο νδνχ Σζάζνπ αξ. 1-3 ζην Γήκν Αζελαίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο » πξσηνθνιινχληαη ππνρξεσηηθά, ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ημείυζη: οι πποζθοπέρ θα παπαλαμβάνονηαι έυρ ηην 18-11-2022 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11.30 π .μ. από ηο Σμήμα
Ππυηοκόλλος ειδάλλυρ δεν θα γίνονηαι δεκηέρ.
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο.
Κάζε έγγξαθν πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Γηαγσληζκφ, ζα είλαη ζπληαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα είλαη ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο
έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά, είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή πηζηνπνηεκέλε απφ πξφζσπν, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν, έρεη απηφ ην δηθαίσκα. Σα δεκφζηα έγγξαθα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επηζεκείσζε Apostille ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο
05.10.1961. Σν απηφ ηζρχεη γηα ηα έγγξαθα πνπ πεξηβάιινληαη ην πκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν θαη θαζίζηαληαη δεκφζηα θαηά ην δίθαην
ηεο ρψξαο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο, καδί κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη, απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
πξναλαθέξνληαη, ζην Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» , σο εμήο:
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Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα έλα πξσηφηππν φπνπ ε πξσηφηππε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαηά θχιιν, θαη
έλα αληίγξαθν. Η πξσηφηππε πξνζθνξά ζα είλαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνπ νπνίνπ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα
αλαγξάθεηαη επθξηλψο:
α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο εηαηξίαο
γ) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ
δ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
ε) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ Απνζηνιέα.
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη:
Α) έλαο θάθεινο ζθξαγηζκέλνο κε φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ( πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) έλαο κε ηελ έλδεημε
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» (Α1) θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο (Α2) θαη
Β) ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ θάθειν ζθξαγηζκέλν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε
ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Οη θάθεινη: Α) κε ηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Β) ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΤΟ κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο καδί κε ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο, 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 ησλ Πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξαο ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη
ππφςε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ Αξκφδηα
Δπηηξνπή είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο –κηζζσηέο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθ' φζνλ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε
ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:
1. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Φπζηθφ Πξφζσπν ή ηνπ εθπξνζψπνπ εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ Πξφζσπν.
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2. Δγγςηηική Δπιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό, για ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο καηώηεπο πποηεινόμενο ελάσιζηο
μηνιαίο μίζθυμα, ( άξζξν 41, παξ.3 ηνπ ΠΓ715/79) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα επηπιένλ απφ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο,
(ζπλνιηθά 3+1 = 4 κήλεο ) θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκεξνρξνλνινγία ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
3. Παπαζηαηικά εκπποζώπηζηρ, εάν η ζςμμεηοσή γίνεηαι δια ανηιπποζώπυν.
4. Ανηίγπαθο Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ ηος ζςμμεηέσονηορ Φςζικού ή Νομικού Πποζώπος ή ζσήμαηορ (θαη θάζε
ζπκκεηέρνληνο Φπζηθνχ ή / θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε
πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία), έθδνζεο ηξηάληα (30) εκεξψλ ην πνιχ, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
5. Ανηίγπαθο Φοπολογικήρ Δνημεπόηηηαρ ηος ζςμμεηέσονηορ Φςζικού ή Νομικού Πποζώπος ή ζσήμαηορ (θαη θάζε
ζπκκεηέρνληνο Φπζηθνχ ή / θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε
πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία), έθδνζεο ηξηάληα (30) εκεξψλ ην πνιχ, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
6. Απόζπαζμα μηηπώος, όπυρ ηος ποινικού μηηπώος ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα:
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
- δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα,
- Παξάβαζε ησλ άξζξσλ: Α) 30 παξ.1,2,3,4,7,13,14,15,18 θαη β) 35 παξ.1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί
ηειεζίδηθεο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο .
7. Γενικό Πιζηοποιηηικό καηασώπηζηρ ηος ζςμμεηέσονηορ Φςζικού η Νομικού Πποζώπος ή ζσήμαηορ (θαη θάζε
ζπκκεηέρνληνο Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή ζρήκαηνο μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο απφ
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία) ζηο Γ.Δ.ΜΗ., γηα φπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο
επίζεο θαη Πηζηνπνηεηηθφ Ιζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (θαη θάζε ζπκκεηέρνληνο Φπζηθνχ ή
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή ζρήκαηνο μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε πξνζψπσλ ή
Κνηλνπξαμία).
8. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ή Έλσζεο πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίαο, απαηηείηαη επηπιένλ ε πιήξεο ζεηξά
ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ε ζχζηαζε, ε χπαξμε θαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ,
θαζψο επίζεο θαη ν νξηζκφο ηνπ / ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ / ηνπο (επηθπξσκέλεο απνθάζεηο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ή Γηνηθεηηθνχ
Οξγάλνπ, 11 ζπκβφιαηα, ζρεηηθά Φ.Δ.Κ., θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηά πεξίπησζε.
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9. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ή Έλσζεο πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίαο, απαηηείηαη επίζεο επηθπξσκέλν
πξαθηηθφ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, κε ην νπνίν:
• Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, γηα ηα ζπκκεηέρνληα Ννκηθά Πξφζσπα
εγθξίλνληαη κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ:
α) ε ζπκκεηνρή θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζην δηαγσληζκφ θαη
β) ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα).
• Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα:
α) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηνλ
Γηαγσληζκφ, θαζψο θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελζηάζεσλ, δειψζεσλ
θ.ιπ. θαη
β) λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ηα
ζπκκεηέρνληα Ννκηθά Πξφζσπα ρνξεγνχλ, κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπο, ηηο σο άλσ
εμνπζηνδνηήζεηο ζηνλ θνηλφ ή ζηνπο θνηλνχο εθπξνζψπνπο ή άιιν πξφζσπν, πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ φια
ηα κέιε ηεο.
• ε πεξίπησζε έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ην σο άλσ πξαθηηθφ πξνζθνκίδεηαη απφ θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε ή Κνηλνπξαμία.
10. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α`75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνρξνλνινγία ηελ απηή ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζεψξεζε ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο θαη κε ηελ νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη φηη:
- Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ Π.Γ. 715/79.
- Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη
αλεπηθχιαθηε γλψζε.
- Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
11. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α`75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, εκεξνρξνλνινγία ηελ απηή ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζεψξεζε ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ζηελ νπνία, ζηελ νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη:
- Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
- Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
- Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή εθκηζζψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ.
- Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή εθκηζζψζεσλ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ή
Κνηλνπξαμίαο θ.ιπ. απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ / ηεο, φπνπ ζα δειψλνληαη επαθξηβψο φηη: α) « … ωο ζπκκεηέρνληεο ζην
Δεκόζην Αλνηρηό Πιεηνδνηηθό δηαγωληζκό γηα ηελ εθκίζζωζε αθηλήηνπ.επί ηεο νδνύ Τζάηζνπ αξ. 1-3 …., έρνπκε ιάβεη πιήξε
γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθεξύμεωο, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξωο θαη αλεπηθπιάθηωο.», β) «έρνπκε επηζθεθηεί ην πξνο
Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο …………… για την εκμίσθωση ακινήτου
8 από 19

ΑΔΑ: 6Δ3Ο46904Ν-ΓΔΡ

22PROC011534459 2022-11-03

εθκίζζωζε αθίλεην, έρνπκε ελεκεξωζεί πιήξωο γη’ απηό, γλωξίδνπκε επαθξηβώο ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ε ρξήζε γηα ηελ
νπνία ην πξννξίδνπκε είλαη επηηξεπηή από ην λνκηθό θαζεζηώο από ην νπνίν απηό δηέπεηαη θαζώο θαη από ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, γλωξίδνπκε επαθξηβώο ηνπο ρξόλνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
θηηξίνπ ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην πξννξίδνπκε θαη είλαη ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο καο», γ) «ην πξνζθεξόκελν ζηελ νηθνλνκηθή
καο πξνζθνξά κεληαίν κίζζωκα, ην ζεωξνύκε εύινγν θαη δίθαην, αληαπνθξηλόκελν πιήξωο ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ζέζε θαη
ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο καο δπλαηόηεηεο» θαη δ) «ην
πξνο εθκίζζωζε αθίλεην, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε λόκηκε ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαζώο θαη
ηνλ θαλνληζκό ηεο νηθνδνκήο , ρξήζε ε νπνία είλαη απνιύηωο ζύλλνκε κε ηα πξνβιεπόκελα από θάζε δεκόζηα αξρή (Υπεξεζίεο
Δόκεζεο, Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θ.ιπ.) θαη δελ παξεθθιίλεη από ηηο νξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο δηαθήξπμεο εθκίζζωζήο ηνπ.».
ΠΡΟΦΟΡΔ ΥΧΡΙ ΣΑ ΑΝΧΣΔΡΧ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Χ
ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΓΔ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη έγγξαθε
πξνζθνξά, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ζαθψο, εγγξάθσο, ην θαζαξφ πξνζθεξφκελν κίζζσκα, απνθιεηζηηθά ζε επξψ, νινγξάθσο
θαη αξηζκεηηθψο απφ ην ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ζρήκαηνο θ.ι.π. απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν κίζζσλα, ηφηε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.
Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνζθνξψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζα απνζθξαγηζηνχλ νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζσλ
ζπκκεηερφλησλ θαηέζεζαλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαη ζα ζπλερηζηεί ε
δηαδηθαζία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε αλνηρηέο πξνζθνξέο κέρξη ηελ αλάδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ θαη ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο Μηζζσηηθήο χκβαζεο, ν πιεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ζε νξηζηηθφ πιεηνδφηε θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η
ΔΛΠΙ» επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο πιεηνδφηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε Μηζζσηηθή χκβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
ή / θαη αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ηεο Δγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ» ε εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη ην Ννζνθνκείν ζπλερίδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά πιεηνδφηε
θ.ν.θ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ην πνιχ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Μηζζσηηθήο χκβαζεο.
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ε πεξίπησζε ππνβνιήο κίαο κφλν πξνζθνξάο, ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζε απηφλ πνπ ηελ ππέβαιιε, κφλν εθφζνλ είλαη
πιήξεο ν ππνθάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη δελ ζπληξέρεη ιφγνο εμαίξεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηαπηφρξνλα ην κεληαίν
κίζζσκα πνπ πξφζθεξε ζηνλ ππνθάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν ή πςειφηεξν απφ ην ειάρηζην
πξνηεηλφκελν κεληαίν κίζζσκα ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ:
-

Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο.

-

πνπ απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, ή απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο
ηκήκαηα ηεο κίζζσζεο.

-

δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,

-

δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο,

-

δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα, εάλ ε πξνζθνξά είλαη θάησ ηνπ νξηδφκελνπ πνζνχ
εθθίλεζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

-

ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ,

-

παξνπζηάδεη θαηά ηε πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεο απνθιίζεηο
απφ ηνπο φξνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο,

-

δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΝΣΑΔΙ

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42 ηνπ ΠΓ 715/79 Καηά ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδφηε ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δπηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επί ηνχησλ.
Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλνλ ππφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηνλ δηαγσληζκφ εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνχηνπ ή εληφο
είθνζη ηεζζάξσλ(24) σξψλ απφ ηεο ιήμεσο δηελεξγείαο απηνχ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σν Ννζνθνκείν
δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπ θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηή, λα απνξξίπηεη ή λα
απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο.
Σν Ννζνθνκείν επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, ή λα αλαβάιιεη, είηε ηέινο ππαλαρσξεί απ’ απηφλ.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
-

Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα.

-

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.

-

Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
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Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) πξνηείλεη καηαίσζε σλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 715/79.
Δπίζεο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη΄απηφ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη
ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:
1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο.
2. εάλ ην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα είλαη ππεξβνιηθά πςειφ
3. εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ( αζχκθνξν),
4. εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε κίζζσζε
5. θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Π.Γ.715/79.
Σο κπιηήπιο για ηην καηακύπυζη ηηρ μίζθυζηρ και ηην ηελική επιλογή ηος μιζθυηή θα γίνει ζηη βάζη ηος μεγαλύηεπος
μηνιαίος μιζθώμαηορ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο
θαζνξηδφκελνπο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη ηελ δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο.
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ
αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο.
Μεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε κίζζσζε, ππνγξάθεηαη
ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε-κηζζσηήξην θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηελ
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο
ζπκβάζεσο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ
αληηθξνχκελνη/αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά:
- Η παξνχζα Γηαθήξπμε,
- Η Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη
- Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
Α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
Β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο …………… για την εκμίσθωση ακινήτου
11 από 19

ΑΔΑ: 6Δ3Ο46904Ν-ΓΔΡ

22PROC011534459 2022-11-03

Δηδηθφηεξα, ην Ννζνθνκείν θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε-κηζζσηήξην, ν δε ππνςήθηνο κηζζσηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε κέζα ζε δεθαπέληε (15) απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηνπο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ λφκνπο θαη ην Π.Γ 715/1979 .
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΓΓΤΗΔΙ
1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ
Κάζε Γεζκεπηηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Διιεληθήο
Σξάπεδαο κε δηθαηνχρν ην Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ» χςνπο ελφο (1) ειάρηζηνπ πξνηεηλφκελνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο (1.200,00€) θαη λα
είλαη δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γεζκεπηηθή Πξνζθνξά πνπ
δελ πεξηιακβάλεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, δελ γίλεηαη δεθηή θαη ν Πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ην
Γηαγσληζκφ, ρσξίο ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» λα πξνβεί ζε απνζθξάγηζε ηνπ Τπνθαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ». Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Οξηζηηθφ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
Μίζζσζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο ησλ
Όξσλ ηεο χκβαζεο.
2. Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο
Ο κηζζσηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ,ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα είλαη ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ ειάρηζηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ήηνη
δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (2.400,00 €).
Η εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ κίζζσζεο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε
ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ΠΓ715/79 ηα αθφινπζα:
Α) ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο-κηζζσηεξίνπ θαη ηελ ελ ιφγσ πξνο αλάζεζε κίζζσζε θαη
Β) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηνπο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ λφκνπο θαη ην Π.Γ 715/1979 .
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», σο θάησζη:
1. Απφζπαζκα κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο,έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα:
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
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- δσξνδνθία
- απάηε
- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.

2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
3. Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ
θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ.
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η ζύμβαζη πος θα ςπογπαθεί θα ιζσύει από ηην ημέπα ηηρ ςπογπαθήρ για δώδεκα (12) έηη με βάζη ηος απθ.38 ηος
Π.Γ.715/79 θαη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο ζα θαζνξίδεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο- πνπ ζα θαηαξηηζηεί γηα απηήλ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Λφγνη θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ην Ννζνθνκείν ζα είλαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε ησλ φξσλ απηήο πνπ ζεσξνχληαη φινη
σο ζπνπδαίνη θαη ζεκαληηθνί, αιιά θαη πιένλ ηνχησλ :
α. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο, πεξηζζφηεξν απφ πέληε εκέξεο απφ ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία ηεο
παξνχζεο.
β. Καη’ εμαθνινχζεζε παξαβάζεηο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαινγηζηεί πνηληθέο ξήηξεο ζηνλ
αλάδνρν.
γ. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο
πξνκήζεηεο λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ δηαθήξπμε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο.
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο-κηζζσηεξίνπ πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
ΑΡΘΡΟ 23
ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο κεηά
απφ δχν επηπιήμεηο πνπ γίλνπλ κε απνδεδεηγκέλε επίδνζε ζηνλ αλάδνρν κηζζσηή .
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ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΔΚΥΧΡΗΗ Δ ΑΛΛΟ ΠΡΟΧΠΟ ΣΧΝ ΔΚ ΣΗ ΤΜΒΑΔΧ ΑΠΟΡΡΔΟΤΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΙ
Η ΔΚΥΧΡΗΗ Η ΔΝΔΥΤΡΙΑΗ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΣΟΤ Δ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΣΡΙΣΟ ΦΤΙΚΟ Η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ.
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή
γιψζζα.
Γηα φ,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» Νφκνη θαη Γηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 24
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ
1. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη ζε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηεο θαηαθπξψζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο, γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν ή αηηία.
2. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κίζζηνπ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα πξνζηαηεχεη απηφ θαη
λα ην αζθαιίδεη, θαηά ησλ θηλδχλσλ ππξφο (ζε αμία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ εθάζηνηε αμία πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ
ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο) θαη αζηηθήο επζχλεο. Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο
ππξφο, ζε πεξίπησζε επειεχζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ζα είλαη νπσζδήπνηε ν εθκηζζσηήο.
3. Καηά ηνλ ρξφλν ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ν κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη θάζε κέηξν
αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή νηνπδήπνηε πξνζηίκνπ ή άιινπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνο νπνηαδήπνηε αξρή ή ηξίηνλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. Δάλ ζε ν
εθκηζζσηήο θιεζεί λα θαηαβάιεη απηφο ην σο άλσ ρξεκαηηθφ πνζφ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη απηφ απφ ηνλ κηζζσηή, αζθψληαο
φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ηνπ.
4. Δπηηξέπεηαη ζην κηζζσηή, κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή, λα επηθέξεη ζην κίζζην πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο ή
κεηαξξπζκίζεηο, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο
ηνπ, γηα ηε ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο (Πνιενδνκία), ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ.ιπ., θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηεο παξνχζεο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεξψληαο
απαξέγθιηηα ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο (Πνιενδνκία), ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ.ιπ., αλάινγεο θαη
πξνζήθνπζεο κε ηε ρξήζε απηνχ θαη εθφζνλ δε ζίγεηαη ε επάξθεηα (ζηαηηθή ή / θαη άιιε), σο θαη νη εγθαηαζηάζεηο απηνχ, θαζψο
θαη ε αζθάιεηα ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ
5. ε θάζε πεξίπησζε, ν εθκηζζσηήο θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη πξηλ ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζε απηφλ, δηθαηνχηαη λα
αμηψζεη ηελ κε επηκέιεηα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, επαλαθνξά ηνπ κηζζίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, εθείλε πνπ ήηαλ
θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην κίζζην εγθεθξηκέλεο κε
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία απφ ην Γ.. ηνπ εθκηζζσηή, ή ζηε κνξθή πνπ πήξε, κεηά ηελ έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ πξνζαξκνγψλ απφ ην κηζζσηή.
6. Ο εθκηζζσηήο δε θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ κηζζίνπ, γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηηο πάζεο
θχζεσο ακνηβέο θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα απεπθηαία
εξγαηηθά ή γεληθά αηπρήκαηα πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ. Όια απηά, θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή,
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο κε ηε θξνληίδα ηνπ θαη ηηο δαπάλεο ηνπ ζα
πξνκεζεπηεί ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη ζα πξνβεί ζηα αλαγθαία εμαζθαιηζηηθά θαηά παληφο θηλδχλνπ κέηξα, σο νθείιεη. Κάζε
είδνπο δαπάλε (έμνζα κεηαθνξάο, έμνδα εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκφο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ι.π.)
επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή.
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7. Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηνπ αθηλήηνπ, φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο, αιιά θαη
γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή θαηαζηξνθή επέιζεη ζε απηφ ή γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ παξέθθιηζε
απφ ηα νξηδφκελα απφ ηηο Τπεξεζίεο Γφκεζεο (Πνιενδνκία), ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θ.ιπ., ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε πξνζηαζία
ηελ νπνία ρξήδεη ην αθίλεην ζχκθσλα κε ην ραξαθηεξηζκφ / έληαμή ηνπ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν κηζζσηήο, ηφζν έλαληη
ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ φζν θαη έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. Δηδηθψο, έλαληη ηνπ εθκηζζσηή, ν κηζζσηήο επζχλεηαη γηα πάζα δεκία σο
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, κε πνηλή θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο παξνχζεο, ελψ ζπγρξφλσο ν
εθκηζζσηήο δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα αμίσζεο απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
8. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο, ελεξγεηαθψλ ή
φπνησλ άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ ή εγγξάθσλ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε δηθή ηνπ
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε.
9. Ο κηζζσηήο επζχλεηαη γηα ηε ζχλδεζε κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε φισλ ησλ παξνρψλ Γ.Δ.Κ.Ο (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ), γηα
θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία απηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ηαθηηθή, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, εμφθιεζή ηνπο.
10. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθαηαζηαζεί θαη δε ρξεζηκνπνηήζεη
ην κίζζην, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή.
11. Δληφο ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ απνθιείεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα δεκηνπξγεί φριεζε απφ ζνξχβνπο, νζκέο,
αηζάιεο θ.ιπ. Δπίζεο, δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρείξεζε πνπ πξνθαιεί ην δεκφζην αίζζεκα θαη ηα ρξεζηά ήζε.
12. ε πεξίπησζε φπνπ γηα ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσο εληφο ηνπ κηζζίνπ, απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ηεο αξκφδηαο Αξρήο, ν
κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο γηα φζν ρξφλν θαζπζηεξεί ε έθδνζε άδεηαο.
13. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο κεηά ηξίηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ
εθκηζζσηή.
14. Ο εθκηζζσηήο επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, εθηφο ηνπ
Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) ή ηνπ εθάζηνηε αληίζηνηρνπ απηνχ, πνπ ζα πιεξψλεηαη απφ ην κηζζσηή κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
15. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ νινθιεξσκέλε πξφηαζε εθκεηάιιεπζεο γηα ην αθίλεην πνπ ζέινπλ λα
εθκηζζψζνπλ.
16. Ο εθκηζζσηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ εθκηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ππφ
κίζζσζε αθίλεην, ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη γλψζε θαη απνδέρεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία. Με ηελ ππνβνιή ηεο
ζπκκεηνρήο, ζεσξείηαη απηνδίθαηα φηη ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ηνπο νπνίνπο
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
17. Όζν δηαξθεί ε κίζζσζε ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θακία επσθειή αλαγθαία ή κε επηζθεπή ,πξνζζήθε ή
θαηαζθεπή.
18. Ο κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ην κίζζην νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ηπρφλ δεκηνπξγεζεί
εμ αηηίαο θηλεηψλ ή κε εγθαηαζηάζεσλ.
19. Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ ζα γίλνπλ κε απνθιεηζηηθή θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ κηζζσηή θαη ζα πξέπεη λα
γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη θαηφπηλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε απφ
ηνλ λφκν θαη πάληα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθκηζζσηή. Δίλαη ππνρξεσκέλνο δε, λα κεξηκλά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ρξνληθήο
ηζρχνο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη.
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20. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη
φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα θάζε
παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 715/79 άξζξν 48.
21. Σν Ννζνθνκείν κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ
δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε απηή ν αλάδνρνο.
22. Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο
πνπ ζα θαηαξηηζηεί δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε
λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ.
23. Ο ζπκκεηέρσλ ζην παξφληα δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 715/1979 .
24. Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ αλαδεηρζέληα κηζζσηή (φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη
νπζηψδεηο θαη ζπλνκνινγνχληαη σο ηέηνηνη απφ απηφλ), ην Ννζνθνκείν 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 κε ηηο
εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν 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.
25. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλαδεηρζέληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο πέξαλ ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε
κέξνπο ή ηνπ φινπ ηεο εγγχεζεο.
26. Όηαλ ν αλαδεηρζείο απφ ηνλ δηαγσληζκφ κηζζσηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο
εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο
θακία απνδεκίσζε απηνχ.
27. Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζ΄ απηήλ.
ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ην Ννζνθνκείν
ξχζκηζε.
28. Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη θαηφπηλ ελέξγεηαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζεο
Γεκνζίαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα ιχλεηαη
αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν.
29. 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, κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνχληαη κε ηελ
ζχκβαζε, αιιηψο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
30. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ θαηαζηεί ζ’ απηφ αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ
κηζζίνπ, αιιά πάληνηε θαηφπηλ πξνεηδνπνηήζεσο θνηλνπνηνπκέλεο ζηνλ κηζζσηή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.46 ηνπ Π.Γ.715/79.
31. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηαζηάζεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο ην
νπνίν δελ ζα ιεηηνπξγήζεη πξηλ ηελ έθδνζή ηεο, ζε πεξίπησζε κε ρνξεγήζεσο ηεο άδεηαο δελ ζα επζχλεηαη ην Ννζνθνκείν.
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32. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη κε βάζε ην κέγηζην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα.
33. ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε.

34. Καηά ηελ ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή, απηφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη άκεζα ην νηθφπεδν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνβάιιεηαη βηαίσο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαβάιιεη πνζφ ίζν κε ην 1/10 ηνπ θαηαβαιιφκελνπ θαηά ηε ιήμε ή δηάιπζε ηεο κίζζσζεο κεληαίνπ κηζζψκαηνο, γηα θάζε κέξα
παξακνλήο ηνπ απφ ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία ζπλέπεηα ηεο κε έγθαηξεο
παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ.
ΑΡΘΡΟ 25
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr),
θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2879/2018/18 απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ
θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ879/Β’/13-32018) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο:
10 ΝΟΔΜΒΡΊΟΤ 2022
Η δαπάνη ηυν δημοζιεύζευν ζηον ηύπο θα επιβαπύνει ηον μιζθυηή.
ΑΡΘΡΟ 26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» Οδφο Γεκεηζάλαο
7 Ακπειφθεπνη Αηηηθήο θαη ζην ηειέθσλν 213 2039136 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 10.00 π.κ -14.00κ.κ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Α΄: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ
ΣΑΣΟΤ ΑΡ. 1-3
Σν κίζζην απνηειείηαη απφ εληαίν ρψξν κε κηθξνρσξίζκαηα.
Χο ειάρηζην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα (ηηκή εθθίλεζεο), ζχκθσλα κε ηελ απφ 71 / 03-08-2022 Απφθαζε Γ.., νξίδεηαη ην
πνζφ ησλ 1.200 επξψ πιένλ νιφθιεξνπ ηνπ εθάζηνηε αλαινγνχληνο ηέινπο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν ζα βαξχλεη ην κηζζσηή.
Όζνη ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζεσξνχληαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε φηη γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ
κίζζηνπ αθηλήηνπ θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ηεο
δηαθήξπμεο.
Η κίζζσζε ζα ηειεί ππφ ηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο φξνπο:
1)

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε Γψδεθα (12) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, κε δπλαηφηεηα
έγγξαθεο αλαλέσζεο κε ίδηνπο ε επνπζησδψο δηαθνξεηηθνχο φξνπο. ησπεξή αλαλέσζε ή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο
κίζζσζεο απνθιείνληαη απνιχησο.

2)

Σν κίζζην εθκηζζψλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Ο κηζζσηήο έρεη πιήξε γλψζε ηνπ ππφ
κίζζσζε αθηλήηνπ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ απνδέρεηαη θαη ζα ην παξαιάβεη αλεπηθχιαθηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο
κίζζσζεο.
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3)

Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο - κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνλ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
εγγχεζε ίζε κε δχν κεληαία ειάρηζηα κηζζψκαηα ήηνη 2.400,00€), κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνχ ζα
ππνδεηρζεί απφ ην Ννζνθνκείν. Η ρξεκαηηθή εγγχεζε ζα παξακείλεη ζηελ θαηνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ζα επηζηξαθεί
άηνθα ζηνλ κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη εθφζνλ απηφο έρεη εμνθιήζεη φια ηα κηζζψκαηα θαη έρεη εθπιεξψζεη
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο. πκθσλείηαη ξεηά φηη ν κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη
ζε θακία πεξίπησζε λα ζπκςεθίζεη ηελ εγγχεζε απηή κε ηα κηζζψκαηα ή άιιεο νθεηιέο ηνπ.

4)

Όιεο νη δαπάλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θάζε είδνπο δεκφζηα ή δεκνηηθά ηέιε, πθηζηάκελα ή πνχ
ζα ζεζπηζηνχλ ζην κέιινλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζην φλνκά ηνπ φιεο ηηο
ππάξρνπζεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη λα θαηαβάιεη πξνο απηνχο ηηο ζρεηηθέο
εγγπήζεηο, ηηο νπνίεο ζα αλαιακβάλεη θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ
κειινληηθέο ζπλδέζεηο ηνλ κίζζηνπ κε δίθηπα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο.

5)

Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνλ κίζζηνπ, λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη
ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ ηπρφλ πξνμελεζεί ζην κίζζην απφ ηνλ ίδην, ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ηξίην
πξφζσπν, ππνρξενχκελνο λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηα θζαξκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

6)

Ο κηζζσηήο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην κίζζην θαζαξφ θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν πνπ λα κε
ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ.

7)

Όζν δηαξθεί ε κίζζσζε ην Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θακία επσθειή αλαγθαία ή κε, επηζθεπή,
πξνζζήθε ή θαηαζθεπή θαη δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο, αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο δεκηψλ ηνπ κίζζηνπ,
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, αιιά ε ζπληήξεζε ηνλ αθηλήηνπ ζα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε,
θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή απνδεκίσζή γηα βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην κίζζην απφ θαηξηθά θαηλφκελα ή άιιε αηηία.

8)

Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ηνλ κίζζηνπ απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηε ιήμε ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο κίζζσζεο, γελφκελεο πξνζζήθεο,
ηξνπνπνηήζεηο, κεηαξξπζκίζεηο παξακέλνπλ πξνο φθεινο ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο δηθαίσκα αθαίξεζεο απηψλ απφ ην
κηζζσηή ή απνδεκίσζήο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν ζα δηθαηνχληαη πάλησο λα αμηψζεη αλ ην ζεσξεί ζθφπηκν ηελ επαλαθνξά
ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.

9)

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο,
αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, θαη ελ γέλεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε δε παξάβαζήο ηνπο ζα επζχλεηαη
ζε πιήξε απνδεκίσζε ηεο κηζζσκέλεο πεξηνπζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφζηηκν ηπρφλ ήζειε επηβιεζεί εηο βάξνο ηεο.

10) Δμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείν δηθαηνχληαη ζε θαηάιιειεο κέξεο θαη ψξεο
α) λα επηζθέπηεηαη θαη λα επηζεσξεί ιεπηνκεξψο ην κίζζην φπνηε ην ζειήζεη, ζπλνδεία κεραληθνχ ηεο ππεξεζίαο ή
εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ, γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηπρφλ θζνξέο ή κεηαβνιέο ηνπ,
β) λα επηζθέπηνληαη ην κίζζην δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν ηεο κίζζσζεο καδί κε εθείλνπο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα ην κηζζψζνπλ.
11) Καηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ακέζσο ην κίζζην κε πξσηφθνιιν, ζε θαιή
θαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζην Ννζνθνκείν πνζφ ίζν κε ην 1/10 ηνπ
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θαηαβαιιφκελνπ θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο κεληαίνπ κηζζψκαηνο, γηα θάζε κέξα παξακνλήο ηνπ απφ ηε ιήμε ή ηε
δηάιπζε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία ζπλεπεία ηεο κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνλ κίζζηνπ.
12) Η κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ην κηζζσηή, θαζψο θαη ε
παξάβαζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο, ν λφκνο παξέρεη ζην Ννζνθνκείν
ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε κίζζσζε, θαη λα απνβάινπλ ην κηζζσηή απφ ην κίζζην θαηά ηελ
ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαπίπηεη ζαλ πνηληθή ξήηξα ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε πνπ
δφζεθε.
Σηκή Δθθίλεζεο Μεληαίνπ Μηζζψκαηνο: 1.200 Δπξψ
Η ζςνηάξαζα

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.
Παναγιώηηρ Υαλβαηζιώηηρ
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