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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

11-01-2022 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 

Α΄ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ  ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ 

ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔ ΣΗ ΤΝΔΥΙΗ ΑΤΣΩΝ ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔΥΡΙ 

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΙΘΩΣΗ  ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ηζνγείνπ επηθαλείαο  73,94 

κ2, κεζ΄ππνγείνπ   επηθαλείαο 73,94κ2,   ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗΝ ΛΑΜΙΑ ΣΗΝ ΟΓΟ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 

ΑΡ.17,  πξνεξρνκέλνπ από  ην  θιεξνδόηεκα   κε ηελ επωλπκία  « Κ. Διαζζώλα  -Κ. Κνηξωληά»   ΣΟ 

ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ  Ω ΔΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΣΑΣΗΜΑ Η΄ ΚΑΣΑΣΗΜΑ   

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΥΡΗΔΩΝ    

                                                          

Σν Ν.Π.Γ.Γ  κε ηελ επσλπκία Γεληθφ Ννζνθνκείν Λακίαο  πνπ εδξεχεη ζηελ Λακία ζην ηέξκα 

ηεο νδνχ Παπαζηνπνχινπ, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, κεηά ηελ αξ.30/13-12-2021 ΘΔΜΑ ΔΗΓ 2
ν
 

(ΑΓΑ:6ΩΞ4690ΒΜ-ΙΩΥ)    απόθαζε  ηνπ Γ..  απηνύ,   

 

     Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ Α165) πεξί ηνπ εθζπγρξνληζκνχ Δ..Τ. 

3.      Σηο  δηαηάμεηο  ηνπ Ν.4412/2016 (  ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεχρνο Α) 
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                                             Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

 Α΄ Δπαλαιεπηηθφ Γεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο κε ηε 

ζπλέρηζε απηψλ ζε αλνηθηέο  πξνζθνξέο κέρξη αλάδεημεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε ζε επξψ γηα 

ην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα γηα ηελ εθκίζζσζε Καηαζηήκαηνο  πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαθείο ινηπέο  ρξήζεηο   κε θαηψηαην κεληαίν κίζζσκα πνπ απνηειεί ηελ 

ηηκή εθθίλεζεο,  θαζνξηδνκέλνπ, γηα ην ηζφγεην εκβαδνχ 73,94η.κ. ζην πνζφ ησλ 

142.852,08,30x3%=4.285,56/12=357,13€ κεληαίσο θαη γηα ην ππφγεην εκβαδνχ 73,94η.κ. ζην 

πνζφ ησλ 19.046,94x3%=571,41/12=47,62€ κεληαίσο, ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ  

ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (404,75€),  γηα ην πξψην   έηνο  ηεο κίζζσζεο θαη  

ζηε ζπλέρεηα απηφ ζα πξνζαπμάλεηαη θάζε έηνο κε ην λφκηκν πνζνζηφ ηηκαξίζκνπ, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έμη (6)  έηε φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 άξζξνπ 79 Ν.3996/2011,ΦΔΚ Α 170/5.8.2011. 

 Σν  κίζζην απνηειείηαη θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεο απφ :  

 Ιζφγεην θαηάζηεκα  κεζ΄ ππνγείνπ  επηθαλείαο ηνπ κελ ηζνγείνπ  73,94 ηκ θαη ηνπ 

ππνγείνπ 73,94 κ2 

Καηψηαην κεληαίν κίζζσκα πνπ απνηειεί ηελ ηηκή εθθίλεζεο πξνζθνξψλ θαη νξίδεηαη, 

ιακβάλνληαο  ππ’ φςε ηελ εθηίκεζε ηεο θηεκαηηθήο ππεξεζίαο,  ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ  

ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (404,75€) ζπλνιηθά γηα ην ηζφγεην θαη ην ππφγεην 

θαηάζηεκα, εκβαδνχ 73,94ηκ ην ηζφγεην θαη 73,94ηκ. αληίζηνηρα.   

Γηα λα γίλεη δεθηή εθάζηε πξνζθνξά ζα  πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην φξν ηεο ηηκήο 

εθθίλεζεο θαηά πνζνζηφ 2%  ηνπιάρηζηνλ. 

        Πξνζθνξέο ζε θαηψηεξν πνζφ απφ ην θαζνξηδφκελν  άλσ κίζζσκα  ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ  ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛ

Η 

ΠΡΟΦΟ

ΡΩΝ 

 

Γ.Ν.ΛΑΜΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:ΠΑΠΑΙΟΠΟΤΛΟΤ 

ΣΔΡΜΑ Σ.Κ.35100 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:Μαξία  παζνύια   

ΣΗΛ:223156699 

 

11-01-2022 Σξίηε 

 

 

 

11:00π.κ. 

 

 

 

 

 

10-01-2022 

14:00κ.κ. 
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 Κάζε  πξνζθνξά γηα ηελ ζπκκεηνρή  ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη  απφ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, γηα πνζφ ίζν πξνο ην 

πξνηεηλφκελν ειάρηζην κεληαίν φξην κηζζψκαηνο, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα  ηξηάληα εκέξεο  επηπιένλ  απφ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο, θαη ε νπνία ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ   κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

 Σεο πξνο εγγπνδνζία ππνρξεψζεσο απαιιάζζνληαη ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη 

Οξγαληζκνί ηνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.  

 Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο εθκηζζψζεσο απηφο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν 

δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα απμήζεη ηελ θαηαηεζεηκέλε απφ απηφλ εγγχεζε, ψζηε αχηε λα 

ηζνχηαη  κε ην  δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζψκαηνο. Η εγγχεζε απηή, δχν κεληαία 

κηζζψκαηα ζα  παξακείλεη ζηα ρέξηα  ηνπ εθκηζζσηή (Γ.Ν Λακίαο )  κέρξη ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο 

σο εγγχεζε  θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα ηζνχηαη κε δχν κηζζψκαηα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο ζπκβαηηθή θαη θαηά παξάηαζε, γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 

ζπκβάζεσο. 

  

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,   ηελ εκεξνρξνλνινγία  

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ  ήηνη ηελ  11-01-2022 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε: 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979 (άξζξα 38-49) 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.  4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεχρνο Α)  

Σηο δηαηάμεηο ηνπ   Ν. 2519/1997  (ΦΔΚ Α165) «πεξί ηνπ εθζπγρξνληζκνχ Δ..Τ.» 

  

 Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη ππνβάιινληεο 

πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο.  

 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. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

 

 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ 

επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ Αιινδαπή. Δπίζεο ην 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  ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηφο  λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθέο  

πηζηνπνηήζεηο έλαξμεο  επαγγέικαηνο  θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, 

 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο: 

 α Έιιελεο Πνιίηεο 

 β Αιινδαπνί 

 γ Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

 δ πλεηαηξηζκνί 

 ε Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 2° 

Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

  Οη δηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

   

1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

(1) Γηαβηβαζηηθφ Έγγξαθν Τπνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

πξνζθνξάο θαη κε αλαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηνπ (βι. 

θαη άξζξν 4 ηεο παξνχζεο). 

(2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά. 
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(3) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία: 

α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο
1
 ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

αδηθήκαηα: 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο – 

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔL 300 ηεο 11/11/2008 ζ.342) . 

- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη νη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ – 

Μειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25/06/1997, ζ.1) θαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – 

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31/07/2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27/10/1995, ζ.48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α’48),  

- Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22/06/2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ΣΟΤ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηε πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25/11/2005, 

ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α’ 166), 

- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ ηνπ 

2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ θαη γηα ηε πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

                                                           
1 Επί αποζηολήρ ηηρ πποζθοπάρ ηασςδπομικά, ωρ ημεπομηνία ςποβολήρ είναι αςηή ηηρ καηάθεζηρ ζηην ηασςδπομική ςπηπεζία. 

 Όζερ πποζθοπέρ ςποβληθούν έηζι, θα παπαληθθούν μόνο αν ππωηοκολληθούν μέσπι ηην ημέπα διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού και 
ώπα λήξηρ. 
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πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15/04/2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηνλ λ. 4198/2013 (Α’ 2015). 

 Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο εάλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

  Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο  

   Α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

  Β) ζηηο Πεξηπηψζεηο Α.Δ., ησλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

 Γελ έρνπλ αζεηήζεη φζνλ αθνξά ηε θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 

έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχεη, 

ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία, 

 Γελ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, ηνπ 

λ.4412/2016 (Α’147), 

 Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 Γελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο κε ζηφρν ηεο 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 Γελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147), ε νπνία δε κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα, 

 Γελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηε πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147), ε νπνία δε κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα, 

 Γελ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 Γελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηε 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
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πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 

(Α’147), 

 Γελ έρνπλ επηρεηξήζεη λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ 

ακέιεηαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηε επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

γ) λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

(4) Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ εκεξνκελία  ηελ εκεξνρξνλνινγία δηελέξγεηαο ηνπ  

Γηαγωληζκνύ  θαη δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή ηα ΚΔΠ (άξζξν 3 Ν. 4250/14). 

 

2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

ε πεξίπησζε ηζρχνο δηαηάμεσλ πεξί απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε 

(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα 

ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν Λακίαο φια ηα απαξαίηεηα Δηαηξηθά ζηνηρεία (Ννκηθφ πξφζσπν) 

θαζψο θαη ηα Αηνκηθά ζηνηρεία (Φπζηθφ πξφζσπν), ηνπ -απφ ην Νφκν νξηδφκελνπ- ππεχζπλνπ. 

Έηζη, θαηά πεξίπησζε, ην Ννζνθνκείν Λακίαο Διιάδαο ζα πξνρσξήζεη ζηελ απηεπάγγειηε 

αλαδήηεζε ησλ θάησζη πηζηνπνηεηηθψλ: 

 

Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 
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- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔL 300 ηεο 11/11/2008 ζ.342) . 

- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη νη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ – 

Μειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25/06/1997, ζ.1) θαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – 

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31/07/2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27/10/1995, ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λ.2803/2000 (Α’48),  

- Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22/06/2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ΣΟΤ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25/11/2005, ζ.15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α’ 166), 

- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ ηνπ 2011, γηα 

ηε πξφιεςε θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ θαη γηα ηε πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15/04/2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηνλ λ. 4198/2013 (Α’ 2015). 

Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζε ηνπο σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ β΄ εδαθίνπ 

ηεο παξ,1, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.4412/2016 (Α’147) 

 

Ή έιιεηςε 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 ελ ιφγσ 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 
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(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 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) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπησλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Οηθνλνκηθφο 

Φνξέαο 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (ή ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο), κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε. 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 

δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα 

πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή δε ζπκπιεξσζνχλ απφ ην ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

    ΟΛΑ  ΣΑ ΑΝΩΣΔΡΩ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΝΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 

ΠΡΟΚΔΙΜΔΝΟΤ ΝΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘΔΙ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΎ 

ΣΟΝ ΠΛΔΙΟΓΟΣΗ 

  

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξναλαθέξνληαη, ζην Γ.Ν. Λακίαο, σο εμήο: 

 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα απφ ηα νπνία, ε πξσηφηππε ζα είλαη 

ππνγεγξακκέλε θαηά θχιιν, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλψο:  

 α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα  

 β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο   αξρήο ( ΝΠΓΓ  Γεληθφ Ννζνθνκείν Λακίαο ) 

  γ) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο  πνπ αθνινπζεί ηνλ δηαγσληζκφ  

 δ) θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ( εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ) 

           ε) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο  

 δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

 ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ Απνζηνιέα. 

 Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη: 1) έλαο θάθεινο 

ζθξαγηζκέλνο κε ηελ  κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ »  θαη  πεξηέρεη  α) 

ηελ  ππεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ( 2 )  β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο,   γ) Σα  απνδεηθηηθά 

έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ  ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  θαη δ) 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο  αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο   ζπκκεηέρνπλ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ  θνξέσλ πνπ ππνβάιινλ θνηλή πξνζθνξά , ππνβάιινπλ  ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ  α θαη β γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ



                                                                                                  11 

ζπκκεηέρεη. 2) έλαο θάθεινο ζθξαγηζκέλνο κε ηελ  κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζε επξψ  

 Οη θάθεινη: 1) κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 2) 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 

    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 ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηαδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο Πξνκεζεπηέο γηα εμήληα (60) εκέξεο. Η 

έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

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 ηελ Τπεξεζία πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4° 

Δλζηάζεηο 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο  ζχλαςεο ηεο ζχβαζεο  επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο. Η 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κέρξη πέληε εκέξεο απφ ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο πξνζβαιινκέλεο  πξάμεο ζηνλ 
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ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε  έλζηαζεο θαηά ηεο  δηαθήξπμεο ε έληαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη 5 εκέξεο  πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία ππνβνιήο  πξνζθνξψλ.  

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ , κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζή 

ηεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ίζνπ κε 1%  επη ηεο εθηηκσκέλεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ( ελ πξνθεηκέλσ 6 έηε Υ12 κήλεο Υ κίζζσκα πνπ  νξίδεηαη  σο  θαηψηαην ήηνη…..επξψ 

Υ 1%). 

Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί Γεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη  κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο αλ  ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην  απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ  φξγαλν. 

 Γηα ηελ άζθεζε  έλζηαζεο θαηά ηεο  δηαθήξπμεο ε έληαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 5 εκέξεο  πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία ππνβνιήο  πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ 

ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

Β) Γηα ηηο αλαθεξφκελεο άλσ ελζηάζεηο εμππαθνχεηαη φηη  εθαξκνγή έρεη  ην άξζξν 127 

ηνπ Ν 4412/2016 .  

Γ )Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο, απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο δε γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5° 

Πξνζθεξόκελε Σηκή 

 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ γηα θάζε κηζζωηηθό κήλα. Πξνζθνξά πνπ δίλεη 

ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε νη  ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ κηζζσηή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί θαη γηα ηελ παξάηαζε απηήο. 

Απνθιείεηαη ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ηεο  ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ κηζζσηή 

πέξαλ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 6° 

Καηαθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ 

 

Σν θξηηήξην  γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ κηζζσηή  

είλαη ε πςειφηεξε πξνθνξά. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Η ηηκή 

2) Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

3) Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα  ηνπ ζπκκεηέρνληα ε νπνία ζα πξνθχπηεη 

απφ πξφζθαηα ηξαπεδηηηθά έγγξαθα ή απφ ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξίαο θαη απφ 

δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ην δηάζηεκα ησλ 

ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο αλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο 

θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. 

Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο  είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Η επηηξνπή παξαιαβήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) 

ππνβάιιεη ζην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν  ηνπ Γ.Ν. 

Λακίαο πνπ είλαη ην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ,  νιφθιεξν ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

γλσκνδφηεζε ηεο, κε ηελ νπνία πξνηείλεη:  

α)ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο δηελεξγείηαη θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ηνπ  αλαδφρνπ . 

β)Μαηαίσζε   ησλ   απνηειεζκάησλ   ηνπ   δηαγσληζκνχ   θαη   επαλάιεςε   ηνπ   κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε, ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ)Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο (εμαηξεηηθή ή απ' επζείαο αλάζεζε).  

δ)Μαηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ ζρεηηθή κίζζσζε. 

Ο Γηνηθεηήο  ηνπ Ννζνθνκείνπ  απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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 Γηνηθεηή  ηνπ Γ.Ν. Λακίαο θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Μηζζσηή . Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο 
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είθνζη (20) εκεξψλ   γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  πνζνχ  ίζνπ κε ην δηπιάζην ηνπ  επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο θαη  ε νπνία  ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηε ζειίδα 3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζα παξακείλεη 

ζην Γ.Ν. Λακίαο κέρξη ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο κηζζσηήο  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 θ. Γηνηθεηή θαη ηνπ  Γ.. ηνπ Γ.Ν. Λακίαο θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο απφ ηνπο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ λφκνπο Ν. 4412/2016 θαη ην Π.Γ 715/1979. 

 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Γηάξθεηα ύκβαζεο 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθηεί ζα ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο γηα 6 ρξφληα κε 

δηθαίσκα  κνλνκεξνχο  παξάηαζεο απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα έλα επηπιένλ έηνο. 

 

Άξζξν 8
ν
 

Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 

 

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 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο.  Η κε άκεζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

απφ ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο, δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε αηνλία ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ,  

β.  ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη   απνδεκίσζεο. 

 

 

Άξζξν 9ν 

Σξόπνο Πιεξωκήο 

 

  Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληφο ησλ 

πξψησλ πέληε (5) εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ αθνξά, κε ηελ έθδνζε αληηζηνίρνπ 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. 

ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ



                                                                                                  15 

 

ΑΡΘΡΟΝ 10
ν
  

 

  Ιζρύο έλαξμεο  ηεο  ύκβαζεο, Δγθαηάζηαζε Μηζζωηή, Καηαβνιή κηζζώκαηνο, 

Σξόπνο πιεξωκήο. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο λα αξρίζεη ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη δηακφξθσζε ηνπ Καηαζηήκαηνο   ψζηε λα είλαη ζε ζέζεη  λα  ιεηηνπξγήζεη ε 

επηρείξεζε ζην κίζζην. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο  δελ 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν  

Η πιεξσκή  ζα  γίλεηαη βάζεη Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο,  πνπ ζα εθδίδεη ην Σακείν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ην ηέινο ραξηνζήκνπ 3,6 % θάζε κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ή 

νπνηαδήπνηε άιιε κειινληηθή επηβάξπλζε επηβιεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. Οη 

επηβαξχλζεηο   θαηαβάιινληαη  καδί κε ην κεληαίν κίζζσκα. 

Η νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξψλ 

απνηειεί ιφγν απνβνιήο εθ΄ φζνλ  απαηηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. 

        

ΑΡΘΡΟΝ 11
ν
  

 

Δηδηθνί  όξνη 

1. Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ζα 

απμάλεηαη θαηά ηα   αλσηέξσ.  

2. Ο κηζζωηήο  ζπλδέζεη ζην κίζζην   ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη 

ηειεθψλνπ  ζην φλνκά ηνπ   

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  κε ηα έμνδα λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ.  

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. 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 
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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. 

7. Σν Ννζνθνκείν  κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ   θαηαζηήκαηνο,   θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε απηή ν αλάδνρνο.   

8. 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.    

9. Ο ζπκκεηέρσλ ζην παξφληα δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί  ε κίζζσζε ηνπ 

Καηαζηήκαηνο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηε 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 παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί  ηεο κίζζσζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, 

θαζφζνλ ε  κίζζσζε πνπ ζα ζπλαθζεί  ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο     δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 715/1979 . 

10. 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 

θαηαξηηζνκέλεο  ζχκβαζεο.  

11. 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  παξαθξαηήζεη κέξνο ή φιε ηελ εγγχεζε.  

12.  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. 

ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ



                                                                                                  17 

13.  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. 

14. 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. 

15. Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή, ε πξάμε απηή  

ζπκπίπηεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

16.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. 

17.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. 

18. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 θαη 44 ηνπ Π.Γ. 

715/79. 

19.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.   

20.Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη κε βάζε ην κέγηζην πξνζθεξφκελν κεληαίν 

κίζζσκα. 

21.ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε. 

22. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο είλαη ίζε κε κηζζψκαηα δχν κελψλ  θαη ζα 

αλαλεψλεηαη θάζε έηνο, έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ο αλάδνρνο κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο 

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 12
ν
  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΙΘΩΣΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, θαη  λα ην θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη, π.ρ. λα 

ηνπνζεηήζεη ξάθηα , πάγθνπο, ηακεηαθή κεραλή θ.ι.π. 

 

ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ



                                                                                                  18 

 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 13
ν
  

 

1.  ΥΡΗΗ  ΣΟΤ  ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

κηζζίνπ απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρξήζε εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο  θαη  ζπλαθψλ ινηπψλ ρξήζεσλ .  

 

ΑΡΘΡΟ 14° 

 

Αλ ν κηζζσηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γ.Ν. Λακίαο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κίζζηνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη 

ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Ννζνθνκείν  ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην θαηαβαιιφκελν κεληαίν  

κίζζσκα (:30Υ2)  επξψ σο πνηληθή ξήηξα εκεξεζίσο γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία πνπ ην Ννζνθνκείν ζα θαηαξηίζεη λέα εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 715/1979. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην Γ.Ν. Λακίαο ζα δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη λέν κηζζσηή 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 715/1979. 

 

Κπξώζεηο-Πνηληθέο ξήηξεο 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ « κηζζσηή» θαζψο θαη ε εθρψξεζε ε ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, ν «κηζζσηήο» ππάγεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Λακίαο. 

                                                

ΑΡΘΡΟ 16° 

 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ



                                                                                                  19 

 

 

Γηα φ,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη  δηαηάμεηο ηνπ Ν.715/1979 

θαη   ηνπ Ν.4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ 17° 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ Πιεηνδφηε πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ  δηαδηθαζία. Σα ηεχρε δηαθεξχμεσλ ζα δηαηίζεληαη απφ ην Οηθνλνκηθφ 

Σκήκα, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ  WWW.lamiahospital.gr θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο 5
εο

 

ΤΠΔ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο WWW.dypethessaly.gr 

                                                                    

 

                                                                                                             Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                       ΣΟΤ  Γ. Ν. ΛΑΜΙΑ                                                                                                                   
                                                                                                       

 

 

                                                                                                   ΑΝΓΡΔΑ Ι. ΚΟΛΟΚΤΘΑ 

 

http://www.lamiahospital.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΔ64690ΒΜ-ΣΔΟ
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