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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 6η Υ.Π.Ε 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ                             
Ταχ. ∆/νση: 3χιλ.εθν.οδού ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 
Ε-MAIL : gnaprom@gmail.com 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.  ΑΡΙΘ    12521/24-9-2019      
 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.1),  16,52 τ.µ. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Υψηλότερη Τιµή 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρασκευή 04/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πέµπτη  03/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.1),  16,52 τ.µ. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µε επιχειρηµατική δραστηριότητα την µαζική εστίαση ετοίµου 
γεύµατος και αρτοποιήµατα - χωρίς παρασκευαστήριο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτηµα Γ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.  ΟΙ  παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα  και Ρυθµίσεις 
Συναφών Θεµάτων» οι οποίες παραµένουν σε ισχύ σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016. 
2. Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 
/27-11-1995) 
3. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) 
4. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
5. Το Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 
279 /10-11-2005) 
6. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007) 
7. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν. 
3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό 
εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 
8. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 
9. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 
10. Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003) 
11. Το Π.∆. 715/71979 τµήµα ΙΙ «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.∆.∆. προµηθειών µισθώσεων και εκµισθώσεων εν 
γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων – κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3996/2011 άρθρο 79 παρ.1. 
12. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24-9-1983, άρθρο 48). 
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13.Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 άρθρο 379 παρ.11, όπως ισχύει µε το Ν.4412/2016.  

14. Την µε αριθ. πρωτ. :Γ4β/Γ.Π.οικ.4195/16-01-2018 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας  «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων 
∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Αιτωλοακαρνανίας» αρµοδιότητας της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 45 /τ. Υ.Ο.∆.∆./30-01-2018 ). 

15. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
16.  Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις. 
17. Τις   διατάξεις του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/13-09-2017) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 
18. Την µε αριθ. πρωτ. :Γ4β/Γ.Π.οικ.96526/10-12-2018 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας  «∆ιορισµός ∆ιοικητή στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας» αρµοδιότητας της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 756 /τ. Υ.Ο.∆.∆./18-12-2018).  
19. Την από 23-9-2019 Απόφαση του ∆ιοικητή του νοσοκοµείου για έγκριση διενέργειας ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.1),  16,52 τ.µ. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.1),  16,52 τ.µ.  ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 

1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήµατα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης.   

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού. 
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντας ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει 

υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
5. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 

το αντικείµενο του έργου: 
α)  Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
β)  Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ)   Συνεταιρισµοί. 
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση / κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η 
σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπής Προµηθειών Υγείας) , η περιβολή ορισµένης 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

6. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

1.  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

   

7. Σε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός πέντε (5) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

8. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. 
Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν 
και σε όλους τους υποψηφίους, εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και 
έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγµατοποιηθεί το 
αργότερο µέχρι και έξι  (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών του Φορέα ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού και συγκεκριµένα του Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και θα ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν 
διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 
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Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  
Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Προς  διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από 
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hospital-agrinio.gr) και στη διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.  
Σε  περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ’ επέκταση την 
εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, 
αριθµ. Τηλεφώνου, αριθµ. Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail (κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων.  
Φορέας ∆ιενέργειας – ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού είναι το Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆ιεύθυνση : 3ο χιλ. εθνικής οδού Αγρινίου-Αντιρρίου 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ 
Τηλέφωνο:  26413-61233-230 
Fax: 26410 25955 
Στοιχεία του ιδιωτικού συµφωνητικού 
1. Ιδιωτικό συµφωνητικό: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 
2.  Αναθέτουσα Αρχή - Φορέας: Το « Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» που θα υπογράψει µε τον  Ανάδοχο τη 
σύµβαση για την εκτέλεση της προµήθειας/υπηρεσίας. 
3. Προκριθέντα πλειοδότη: Οι προκρινόµενοι του διαγωνισµού που θα κληθούν να υπογράψουν  τα ιδιωτικά 
συµφωνητικά. 
4. Συµβατικά τεύχη: το τεύχος της, το ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον προκριθέντα 
πλειοδότη και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. το 
ιδιωτικό συµφωνητικό, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του 
Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
5. Επίσηµη γλώσσα του ιδιωτικού συµφωνητικού είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
6. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη  του διαγωνισµού και 
θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν ανάλογη εφαρµογή οι 
διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περι προµηθειών µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων 
– κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισµών περί των πόρων των Ταµείων 
και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισµού. 

                                                                  

                                                                                     Ο ∆ιοικητής  
 
                                                                                                                          
                        ΤΣΩΛΗΣ ΣΤ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 
                                                                                                                                         
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ) 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ.Μ. τιµή ενοικίασης (µήνα) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ.Ν.1 16,52 τ.µ. 800,00€ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ 

 
 
Το τελικό ποσό που θα προκύψει θα αναπροσαρµοστεί ως εξής :“Η ετήσια αύξηση του ενοικίου θα ακολουθεί τον 
επίσηµο τιµάριθµο της χώρας” 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΠΟΣ, ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το «Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Προκηρύσσει ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µε επιχειρηµατική δραστηριότητα την µαζική εστίαση ετοίµου γεύµατος- 
και αρτοποιήµατα - χωρίς παρασκευαστήριο. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών 
προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 
κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 212/1979), οι οποίες τυγχάνουν εν προκειµένω ανάλογης 
εφαρµογής. 
 
Άρθρο 2ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν φάκελο προσφοράς ο οποίος θα αναγράφει: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  12521/2019 
 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
 Ηµεροµηνία λήξης υποβολής Προσφορών:  Πέµπτη  03/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 

 

Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
και στον οποίο περιέχονται τα εξής: 
i) Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά» στον οποίο θα περιέχονται: 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος (ή του νόµιµου εκπροσώπου του, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), στην 

οποία θα αναφέρετε: 1) ότι τελεί σε γνώση των όρων που διέπουν τον υπό διενέργεια πλειοδοτικό διαγωνισµό, 2) ότι 
γνωρίζει καλώς τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979, βάσει των οποίων προκηρύσσεται και διενεργείται ο παρών διαγωνισµός, 
3) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, 4) ότι επισκέφτηκε και 
γνωρίζει καλός τον προς εκµίσθωση χώρο 5) ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων είναι 

ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4)Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ από την αρµόδια υπηρεσία για παρασκευή και διάθεση φαγητών και εδεσµάτων. 
5)Α∆ΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ µαγειρεµένου φαγητού, ειδική άδεια κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς τροφίµων και βεβαίωση 

καταλληλότητας από την Αρµόδια Υπηρεσία.  
 

Β) ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
α. να διαθέτουν και να έχουν εγκατεστηµένο και σε ορθή λειτουργία σύστηµα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και 

της υγιεινής των τροφίµων,σύµφωνα µε τις αρχές του Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου ( 
HACCP) βάσει του οδηγού υγιεινής υπ' αρίθµ. 5 του ΕΦΕΤ ή ισοδύναµο σε ισχύ . 

β. να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆αχείρισης Ποιότητας σχετικό µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά ISO 
9001:2015 ή ισοδύναµο σε ισχύ . 

γ. να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήµατος Ασφαλείας ∆αχείρισης Τροφιµων κατά ISO 22000:2005 ή ισοδύναµο 
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών καθώς και κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δσικαιολογητικών της παρ. 
3.2 της παρούσας διακήρυξης. 
 
ii) Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα περιέχονται: 
α) όλες οι απαιτήσεις και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Γ 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
 Υποψήφιοι που δεν προσκοµίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλείονται 
από την περαιτέρω συµµετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι 
οικονοµικές τους προσφορές .  
ΙΙΙ) Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη: « Οικονοµική προσφορά» υπογεγραµµένη από το συµµετέχοντα (ή 
νόµιµο εκπρόσωπο του, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), στον οποίο θα περιέχεται η περιγραφή του (ΑΚΙΝΗΤΟ, 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ, Τ.Μ.) από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ), και το προτεινόµενο ποσό του µηνιαίου 
µισθώµατος ολογράφως και αριθµητικώς σε €. 
Στην οικονοµική προσφορά δηλώνεται επίσης ρητά από τον συµµετέχοντα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 
α) τον όρο  11 στο  Άρθρο 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ της σελ.6 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
διακήρυξης. 
β) τον όρο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσης διακήρυξης περί της επιβαρύνσεως του αναδόχου µε τα τέλη, 
τους φόρους κι τις λοιπές προσαυξήσεις που αναλογούν επί του µηνιαίου µισθώµατος. 
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Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµά ή είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιµήσεως ή υπό αίρεση, καθώς και όσες 
φέρουν ξάσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις που δεν έχουν µονογραφεί από τον προσφέροντα, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θα είναι ισχύος δύο (2) µηνών από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
 
Άρθρο 3ο  ΦΥΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 
Με τη σύµβαση που θα συναφθεί έπειτα από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, το «ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  πρόκειται να ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Κ.Ν.1),  16,52 τ.µ.  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µε επιχειρηµατική δραστηριότητα την µαζική 
εστίαση ετοίµου γεύµατος και αρτοποιήµατα -  χωρίς παρασκευαστήριο. 
1. Η σύµβαση θα διέπεται από τις διατάξεις: 
• Π.∆. 715/1979 « Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών, 

µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών και εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και 
εκτελέσεως εργασιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 212/1979),  

• Ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Ν.Π.∆.∆.) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/1974) και 
λοιπής συναφούς νοµοθεσίας που διέπει τη διαχείριση της περιουσίας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 
Αποκλείονται ρητά, ως εκ της φύσεως της συµβάσεως και του ειδικού χαρακτήρα των πιο πάνω διατάξεων, η 
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εµπορικών και επαγγελµατικών µισθώσεων. 

2. Η διάρκεια του ιδιωτικού συµφωνητικού ορίζεται ανωτέρω στα  (4) ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ. 
3. Το « Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης του ιδιωτικού 

συµφωνητικού,  έπειτα από ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά το νόµο οργάνου ∆ιοίκησης, εφόσον 
καταστεί αναγκαία η χρησιµοποίηση του χώρου, εφαρµοζόµενων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
46 του Π.∆. 715/1979. Στην περίπτωση αυτή ουδεµία αποζηµίωση οφείλεται υπέρ του προκριθέντος πλειοδότη. 

4. Πέραν του µηνιαίου µισθώµατος, ο προκριθέντας πλειοδότης βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε το προβλεπόµενο τέλος 
χαρτοσήµου καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο τέλος, φόρο, εισφορά ή άλλου είδους προσαύξηση που ενδεχόµενος 
επιβληθεί µελλοντικά επί του µηνιαίου µισθώµατος. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν µε την προσφορά τους 
ότι συµφωνούν µε τον όρο αυτό και αποδέχονται όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

 
Άρθρο 4ο  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ο διαγωνισµός είναι πλειοδοτικός, θα διενεργηθεί ως εξής:. 
 
1. Την προκαθορισµένη ηµεροµηνία  στο Γραφείο Προµηθειών του « Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» θα 

ανοιχτούν και θα µονογραφούν οι υποβληθείσες προσφορές και τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, από την αρµόδια Επιτροπή. 

2. Η επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς συντάσσει 
πρακτικό αξιολόγησης το οποίο και θα υποβληθεί για έγκριση στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και 
ανακοινώνεται στις εταιρείες  εγγράφως από την Υπηρεσία.  

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος                                                                                  
ή το αρµόδιο όργανο ∆ιοίκησης του« Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο 
µπορεί  να επαναλάβει το διαγωνισµό µε τους ίδιους ή νέους όρους, χωρίς να δηµιουργείται από την απόφαση του 
αυτή οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση των διαγωνιζοµένων κατά του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 43, παρ. 3 του Π.∆. 715/1979. 

4. Από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί η έγκριση του πρακτικού, το ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε οριστικά. 

 
Άρθρο 5ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
1. Η απόφαση του ∆ιοικητή έως την σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου περί κατακυρώσεως του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού ανακοινώνεται στον προκριθέντα πλειοδότη εγγράφως. Με την κοινοποίηση αυτή ο 
πλειοδότης προσκαλείται να υπογράψει εντός δεκαπέντε ηµερών το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, αφού καταθέσει 
ως εγγύηση ποσό ίσο µε δυο µηνιαία µισθώµατα τα οποία θα συµψηφιστούν µε τη λήξη της χρονικής διάρκειας της 
σύµβασης.  

2. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών, το αρµόδιο όργανο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου 
κηρύσσει τον πλειοδότη έκπτωτο, και αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού ή κατακυρώνει τον διαγωνισµό 
στον επόµενο κατά σειρά πλειοδότη.  Η απόφαση µε την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο  προκριθέντα πλειοδότη 
κοινοποιείται σ’  αυτόν και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά όσα ειδικός αναφέρονται στο άρθρο 44 παρ. 3 του Π.∆. 
715/1979 

 
Άρθρο 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
1. Το κατάστηµα που βρίσκεται στην είσοδο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (30 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –

ΑΘΗΝΩΝ) καταλαµβάνουν το  κατάστηµα µε συνολική επιφάνεια 16,52 m2. αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
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αναδόχου και ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης, να εξασφαλίσει µε δική του 
αποκλειστικά  µέριµνα τις  απαιτούµενες διοικητικές άδειες για την λειτουργία του καταστήµατος. Αντίγραφο των 
αδειών θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών. ∆εν επιτρέπεται να τεθεί  σε λειτουργία το κατάστηµα   
πριν από τη λήψη των σχετικών αδειών. 

2. Το «Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν 

προκληθούν στο χώρο εκµίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά: από σεισµό, πληµµύρα, ή άλλα 

περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωµα ή 

άλλο λόγο, έστω και να αυτός δεν κατονοµάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και για ζηµιές έναντι των κινδύνων που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζηµιές προξενούµενες στο Νοσοκοµείο ή σε τρίτους κατά 

τη λειτουργία των µηχανηµάτων ή εξαιτίας αυτής. 

3. Ο προκριθέντας πλειοδότης, κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού, οφείλει 
να αποσυνδέσει µε προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδρευσης και να τα αποµακρύνει  µε δική του 
ευθύνη από το ενοικιαζόµενο κατάστηµα. Η αποµάκρυνση αυτή αφορά και τις κατασκευές που θα πραγµατοποιήσει ο 
προκριθέντας πλειοδότης εφ΄ όσον δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του καταστήµατος. Η µη έγκαιρη 
αποµάκρυνση των ανωτέρω συνιστά άνευ ετέρου παράνοµη παρακράτηση του µίσθιου χώρου. 

4. Εάν παρά ταύτα ο προκριθέντας πλειοδότης αδρανήσει, το  « Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει το 
δικαίωµα, µετά από προηγουµένη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου τουλάχιστον προ δέκα (10) ηµερών και χωρίς 
υποχρέωση αποζηµίωσης του αναδόχου να αποσυνδέσει τα µηχανήµατα και να τα µεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο 
χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από την αιτία αυτή θα βαρύνει ενοικιαστή. 

5. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ δεν φέρει καµία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν προκληθούν στο κατάστηµα και στα µηχανήµατα από οποιαδήποτε αιτία, όπως 
ενδεικτικά: από σεισµό, πληµµύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή 
λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωµα ή άλλο λόγο, έστω και να αυτός δεν κατονοµάζεται ρητά στην παρούσα, 
καθώς και για ζηµιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζηµιές 
προξενούµενες στο Νοσοκοµείο ή σε τρίτους κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων ή εξαιτίας αυτής. 

6. Επίσης, το « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» δεν φέρει 
καµία ευθύνη για την κάθε είδους θετική ή αποθεµατική ζηµιά του αναδόχου, οφειλόµενη σε τυχόν αναστολή ή 
απαγόρευση της λειτουργίας του καταστήµατος  κατόπιν αποφάσεως της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής. 

 

Άρθρο 7ο  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 
1. Το προβλεπόµενο από το ιδιωτικό συµφωνητικό µηναίο µίσθωµα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθήµερου (5 

ηµερών) κάθε µήνα στο ταµείο του « Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» εκδιδόµενου σχετικού γραµµατίου 
είσπραξης ή άλλου αντίστοιχου παραστατικού ή σε συνεργαζόµενη τράπεζα και αποστολή µε fax αποδεικτικού της 
κατάθεσης στο ταµείο του « Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Η καθυστέρηση καταβολής µηνιαίου 
µισθώµατος πέρα των πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του, αποτελεί λόγω καταγγελίας του 
ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 
Άρθρο 8ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο προκριθέντας πλειοδότης υποχρεούται στην αποκατάσταση, µε δική του αποκλειστικά δαπάνη, οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ενοικιαζόµενου καταστήµατος, εντός 
της Ν. Μ. Αγρινίου  από την µη προσήκουσα  χρήση του µίσθιου . 

2. Το « Γ. Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» καθ’  όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, δεν υποχρεούται σε καµιά 
ανακαίνιση, βελτίωση, προσθήκη ή επισκευή  στον χώρο, εφόσον οι εργασίες αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και 
µόνον τη λειτουργία του ενοικιαζόµενου καταστήµατος. 

3. Από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και εφεξής, ο προκριθέντας πλειοδότης δεν δικαιούται να 
ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µείωση του καταβαλλόµενου υπέρ του « Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ» µηνιαίου µισθώµατος.  

Η ετήσια αύξηση του ενοικίου θα ακολουθεί τον επίσηµο τιµάριθµο της χώρας. Απαγορεύεται απολύτως η 
µερική ή ολική µίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραχώρηση της χρήσης του ενοικιαζόµενου 
καταστήµατος, σε τρίτους. 
4. Το « Γ. Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει το δικαίωµα να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους µέσω των 

αρµοδίων οργάνων του για να εξακριβώνει την κατάσταση του καταστήµατος, την τήρηση των κανόνων καλής 
λειτουργίας τους, την ποιότητα και την καθαριότητα των διατιθεµένων ειδών, και γενικά την συµµόρφωση του 
αναδόχου προς τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και τη 
σύµβαση που θα συναφθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους 
της διακήρυξης και τις συµβατικές υποχρεώσεις, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ∆ιοίκησης του « ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ»» και έπειτα από προηγούµενη ακρόαση 
του αναδόχου, µπορεί να επιβάλλεται (καταπίπτει) εις βάρος του τελευταίου χρηµατική ποινή (ποινική ρήτρα) ποσού 
300€ έως 1.000€, για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή της σύµβασης επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων 
του , που προβλέπονται ευθύς κατωτέρω (παρ.8). Η επιβολή της ποινής δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζηµιάς στο « 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» , ούτε η επιβολή της αποστερεί απ’ 
αυτό την δυνατότητα να κάνει παράλληλη χρήση κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατος του. 

5. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης ή το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα συναφθεί 
(των οποίων οι όροι κηρύσσονται στο σύνολο τους βασικοί και ουσιώδεις, καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύς τους), και 
πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα ποινικών ρητρών, το « Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει 
δικαίωµα να καταγγείλει το ιδιωτικό συµφωνητικό και να ζητήσει δικαστικά την αποβολή του προκριθέντα µειοδότη 
και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώµατα απ’  αυτόν καθώς και την αποµάκρυνση του από τους χώρους του 
καταστήµατος. Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης, το « Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει 
δικαίωµα, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του αναδόχου, να προβεί µονοµερώς της µίσθωσης. 

6. Το Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ», δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζηµιάς, την 
οποία τυχόν θα υποστεί από την παράβαση του ιδιωτικού συµφωνητικού. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στις 
περιπτώσεις που ο προκριθέντας πλειοδότης αρνείται να συµµορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις και συστάσεις 
των οργάνων «ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ», εφόσον αυτές γίνονται κατ’ ενάσκηση σχετικού 
δικαιώµατος του τελευταίου που προβλέπεται από το νόµο, την παρούσα διακήρυξη ή το ιδιωτικό συµφωνητικό που 
θα συναφθεί. Η καταγγελία του ιδιωτικού συµφωνητικού γίνεται χωρίς αποζηµίωση του προκριθέντα πλειοδότη 
. 

7. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση εκ µέρους του « Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» των δικαιωµάτων του 
που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και το ιδιωτικό συµφωνητικό, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
θεωρηθεί ή να ερµηνευτεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά, την άσκηση των οποίων µπορεί το « Γ. Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» να επιδιώξει οποτεδήποτε, αλλά και ούτε ως συναίνεση ή έγκριση ενεργειών 
του αναδόχου που αποκλίνουν από τους όρους του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

8. Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους αναδόχους έχει χαρακτήρα ρητής και ανεπιφύλακτης παραίτησης από 
σχετικές µε την προστασία της επαγγελµατικής στέγης διατάξεις καθώς και από κάθε άλλη µελλοντική διάταξη που 
ενδεχόµενος παρατείνει αναγκαστικά την ισχύ του ιδιωτικού συµφωνητικού πέραν της προβλεπόµενης. 

9. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης – συγγραφής υποχρεώσεων καταλαµβάνουν και το αντίστοιχο ιδιωτικό 
συµφωνητικό που θα καταρτισθεί, έστω και αν δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι 
της παρούσας δεν συµπίπτουν µ’  αυτούς του ιδιωτικού συµφωνητικού, θα ισχύουν οι ευµενέστεροι για το   « Γ. Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 

10. Οποιοδήποτε ζήτηµα δεν προβλέπεται ή δεν ρυθµίζεται επαρκώς από την παρούσα διακήρυξη –συγγραφή 
υποχρεώσεων και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα καταρτισθεί, ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις του 
Π.∆. 715/1979, αναλόγως εφαρµοζόµενες, του Ν. 496/1974 και την ισχύουσα ειδική νοµοθεσία για τη διαχείριση της 
περιουσίας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που 
προσδιορίζουν τη σύµβαση που θα συναφθεί. 

11. Ο προκριθέντας πλειοδότης - µισθωτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήµου και κάθε άλλο τέλος 
ή κράτηση που απαιτείται για την κατάρτιση του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

12. Ως τιµή εκκίνησης της εκµίσθωσης έχει ορισθεί το ποσό των 800,00 € ανά µήνα. Η ετήσια αύξηση του ενοικίου θα 
ακολουθεί τον επίσηµο τιµάριθµο της χώρας. Απαγορεύεται απολύτως η µερική ή ολική µίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο η παραχώρηση της χρήσης του καταστήµατος  σε τρίτους, καθώς και η διάθεση µέσω αυτού, ειδών άλλων από 
αυτά που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

13. Το « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» δεν ευθύνεται έναντι του 
αναδόχου για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το κατάστηµα , της 
οποίας πάντως αυτός οφείλει να λάβει επισταµένη γνώση πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται, εκ του λόγου τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή µείωση της αποζηµίωσης ή τη λύση της σύµβασης. 

14. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα συναφθεί (των 
οποίων οι όροι κηρύσσονται στο σύνολο τους βασικοί και ουσιώδεις, καθ’  όλη τη διάρκεια της σύµβασης), και πέραν 
των προβλεπόµενων στην παρούσα ποινικών ρητρών, το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να ζητήσει δικαστικά την αποβολή 
του αναδόχου και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώµατα απ’  αυτόν ή κατέχει το κατάστηµα  επ’ ονόµατι του, καθώς και 
την αποµάκρυνση του από τους χώρους του « ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης, το « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει δικαίωµα, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του αναδόχου, να προβεί 
µονοµερώς στη διακοπή της λειτουργίας του καταστήµατος. 

15. Προσθήκη όρου ή τροποποίηση της σύµβασης γίνεται µόνων εγγράφως. Σιωπηρή ανανέωση της ισχύος της ή 
παράταση της διάρκειας αυτής αποκλείονται. 

16. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος αρνείται να συµµορφωθεί προς τις έγγραφες 
υποδείξεις και συστάσεις των οργάνων ΤΟΥ« ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ», εφόσον αυτές γίνονται κατ’ ενάσκηση σχετικού δικαιώµατος του τελευταίου που προβλέπεται 
από το νόµο την παρούσα διακήρυξη ή τη σύµβαση που θα συναφθεί. Η καταγγελία της σύµβασης γίνεται χωρίς 
αποζηµίωση του αναδόχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ) 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ.Μ. τιµή ενοικίασης (µήνα) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ.Ν.1 16,52 τ.µ. 800,00€ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ 

 
 
Β.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:O µισθωτής οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών οργάνων αυτού. 

• Ο µισθωτής υποχρεούται να: 
• παρέχει στους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους του εκµισθωτή (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) τη δυνατότητα να 

εισέρχονται στους µίσθιους χώρους , προκειµένου να διενεργούν για να εξακριβώνει την κατάσταση του 
ενοικιαζόµενου καταστήµατος. Να διατηρεί το µίσθιο στην καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε µε δική του 
δαπάνη  και να το αποδώσει στον εκµισθωτή µετά τη λήξη ή για οποιονδήποτε λόγο, λύση της µίσθωσης στην 
ίδια καλή κατάσταση. 

• Ο προκριθέντας πλειοδότης οφείλει να καταβάλει εµπρόθεσµα το υπέρ του Νοσοκοµείου µηναίο µίσθωµα, το 

οποίο θα αρχίζει από την πρώτη ηµέρα και  αφού καταθέσει ως εγγύηση ποσό ίσο µε δυο µηνιαία µισθώµατα τα 

οποία θα συµψηφιστούν µε τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύµβασης 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί τον χώρο που θα του παραχωρηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη 
λειτουργία του καταστήµατος µε επιχειρηµατική δραστηριότητα την µαζική εστίαση ετοίµου γεύµατος και 
αρτοποιήµατα - χωρίς παρασκευαστήριο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του σχετικού 
συµφωνητικού που θα καταρτιστεί µετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο χρησιµοποίησης του χώρων όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το παραπάνω κατάστηµα. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου και ασφαλείας των χώρων και 
εγκαταστάσεων αυτού, µε βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρµόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. 
Οφείλει ειδικότερα να συµµορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων του Νοσοκοµείου που είναι 
αρµόδια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού. 

• Οι επιφάνειες και γενικά τα µέρη των µηχανηµάτων που έρχονται σε επαφή µε τα προϊόντα, πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των 
κανόνων υγιεινής και να καθαρίζονται ή όπου είναι αναγκαίο, να απολυµαίνονται µε ευκολία. Οι περιέκτες, τα 
στόµια εξόδου των ειδών και τα λοιπά µέρη των µηχανηµάτων που έρχονται σε επαφή µ’  αυτά, πρέπει να 
καθαρίζονται επιµελώς, κατά τον τρόπο και µε τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό για την εκτέλεση της σύµβασης, 
έναντι του οποίου θα είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία. 

 
 


