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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12Π/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηα Τπεξεζία ελνηθίαζεο ηδηόθηεηωλ αθηλήηωλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνίθεζε
(CPV 70210000-6)
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίωλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟΦ.Σ.»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Πξόρεηξνο Δπαλαιεπηηθόο Γηαγωληζκόο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Ζ ρακειόηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018, ώξα 13.00 κκ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίωλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Τπεξεζία ελνηθίαζεο ηδηόθηεηωλ αθηλήηωλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα θαηνίθεζε ΔΓΔΜ (CPV
70210000-6)

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

0813

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

27.600 € ζπκπ. ΦΠΑ
ΜΖΝΗΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΓΗΑ 5 ΔΣΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΗΘΧΖ
Σο Γενικό Νοσοκομείο Υανίφν-ΦΣ έτοντας σπόυη τοσ:
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1)

Σνλ Ν.3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/Α/05) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλωληθήο
Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Κεθάιαην Β' Ννζνθνκεία Δ..Τ.Κ.Α.)

2)

Σελ ππ'αξηζκ.Τ5β/Γ.Π./57095/10-6-2002 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ
Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξωζεο - Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ - Τγείαο
& Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, «ύζηαζε Ξελώλα Φπρνθνηλωληθήο Απνθαηάζηαζεο ΔΓΔΜ
ζην Θ.Φ.Π. Υαλίωλ» (ΦΔΚ 818/Β/2-7-2002).

3)

Σν Π.Γ.715/79 πεξί κηζζώζεωλ ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. (Φ.Δ.Κ. 212/Α/10-9-79)

4)

Σελ αξηζκ.ΓΤ8/Β/νηθ.70071 /30-6-2004 Απόθαζε ηνπ ΤΤΚΑ «Πξνδηαγξαθέο Κηηξηαθήο
ππνδνκήο Μνλάδωλ Φπρνθνηλωληθήο Απνθαηάζηαζεο (Ξελώλεο & Οηθνηξνθεία) ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγώο».

5)

Ζ αξίζκ .νηθ 52487/16-11-2001(ΦΔΚ18/Β/02) απόθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ «εηδηθέο
ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα»

6)

Σελ αξηζκ. Θέκα 15/πξθ 1/18-01-2018 (ΑΓΑ 6ΖΓΤ46907Σ-ΤΦΗ) απόθαζε ηνπ Γ/θνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ¨Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο θαη δηελέξγεηαο δεκόζηνπ
ηαθηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ κίζζωζε αθηλήηνπ γηα ηελ ζηέγαζε Ξελώλα ¨ΔΓΔΜ¨ θαη
νξηζκόο επηηξνπώλ.

7)

Σελ ππ’

αξίζκ. 14/ πξθ. 6/ 02-03-2018 (ΑΓΑ Χ5ΕΡ46907Σ-ΓΥΔ) απόθαζε Γ ηνπ

Ννζνθνκείνπ πεξί Γηελέξγεηαο Δπαλαιεπηηθνύ Γηαγωληζκνύ.
8)

Σν ππ’ αξηζκόλ 7730/ 02-04-2018 ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ γηα ηελ Μίζζσζε αθηλήηνπ
πνπ ζα ζηεγάζεη ηνλ Ξελψλα ΔΓΔΜ γηα 5 έηε (CPV 70210000-6)

ΑΓΑΜ

18REQ002905683
9)

Σελ ππ’ αξηζκ. 662/03.04.2018 Απφθαζε Γέζκεπζεο ηεο Πίζησζεο (ΑΓΑ: ΧΗΚ446907ΣΛΞΦ) θαη ΑΓΑΜ (18REQ002907210)

10) Σελ πίζηωζε ζηνλ ΚΑ 0813 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείν (Φπρηαηξηθόο
Σνκέαο) .

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΗΜΟΙΟ κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζα ζηεγάζεη
ην

Ξελψλα

«ΔΓΔΜ»

γηα

ηελ

επόκελε

5εηία

κε

ζθξαγηζκέλεο

πξνζθνξέο,

πξνυπνινγηζζείζαο εηήζηαο δαπάλεο 27.600 εσρώ σσμπ. ΦΠΑ.
Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ε ΠΔΜΠΣΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018, ώξα 14.00 κ.κ
ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: ε ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018, ώξα 13.00 κκ
ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
ν

Άξζξν 1
ΓΗΜΟΙΔΤΗ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε :
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•

Γεκνζίεπζε ζην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα Γη@χγεηαο

•

Γεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ

•

ΑΝΑΡΣΖΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : ΣΟ SITE ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ www.

chaniahospital.gr
•

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δεκνζηεχνληαη ζηνλ ίδην
δηθηπαθφ ηφπν θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο.

•

Γεκνζίεπζε ζε 3 εθεκεξίδεο

•

Σνηρνθφιιεζε ζην Γήκν - Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην - TEE

•

Έλσζε Ξελνδφρσλ Ννκνχ Υαλίσλ
ν

Άξζξν 2
ΑΡΜΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ απφ ηελ επηηξνπή
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
λνζνθνκείνπ. Πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξεζνχλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ είλαη ηα παξαθάησ:
α) Σα κέιε ηεο επηηξνπήο
β) Οη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ (εθφζνλ
ζπκκεηέρνπλ κε εθπξφζσπν ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο παξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο).

ν

Άξζξν 3
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη φηη απνδέρεηαη
απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.(2 αληίγξαθα)
• Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
•Ο

ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ

παξάπησκα
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ
ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ


Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο

παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.


Ο δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο

πξνθήξπμεο.


Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ

αληίζηνηρε αξρή.
2. Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα εθκίζζσζε αθηλήηνπ θαη ζρεδηάγξακκα ή ζθαξίθεκα
απηνχ.
3. Οηθνδνκηθή άδεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ.
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ν

Άξζξν 4
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ:

α) Όλα τα υυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) πλεηαηξηζκνί
γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά

ΑΡΘΡΟ 5ν
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ

Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ή απφ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνζνχ
ίζνπ κε ην εηθνζηφ (1/20) ηνπ εηήζηνπ δεηνπκέλνπ κηζζψκαηνο, σο εγγχεζε γηα ην φηη νη
δηαγσληδφκελνη ζα πξνζέιζνπλ ζε ζχληαμε ηνπ νηθείνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ
νξηζκέλε πξνζεζκία θαη ζα παξαδψζνπλ ην κίζζην ζηελ ρξήζε ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ζπκθσλήζεθε θαη θαηά ηνλ νξηδφκελν ζηελ δηαθήξπμε ρξφλν.

ν

Άξζξν 6
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1.Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο
πξνζθνξέο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Κηίξην Γηνίθεζεο).
2.Οη πξνζθνξέο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.
3.Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα έρνπλ πεξηέιζεη λφκηκα ζηελ αξκφδηα
Τπεξεζία, κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ επί πνηλή απόξξηςεο.
4.ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ
πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
4.1.Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απαξαηηήησο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, κε αληίγξαθν.
Όια ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα είηε
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή, επηθπξσκέλε απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή άιιν
αξκφδην θαηά ην λφκν πξφζσπν επί πνηλή απόξξηςεο.
4.2 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Δάλ ππάξρεη δηφξζσζε ζηελ πξνζθνξά απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
4.3 Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν ηεο θχξηαο πξνζθνξάο, φζν θαη ηνπ αληηγξάθνπ ηεο
ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ίδην θάθειν, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Θα
θέξνπλ ππνγξαθέο, ζθξαγίδα θιπ. Σνπ πξνκεζεπηή, ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα prospectus θαη
ινηπά ζηνηρεία πνπ νξίδεη δηαθήξπμε θαη ζα είλαη νπσζδήπνηε ηνπνζεηεκέλα-ζπλδεδεκέλα ζε
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δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηά θιαζέξ, κε ηηο ελδείμεηο «θχξηα πξνζθνξά» θαη
«αληίγξαθα πξνζθνξάο».
4.4 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο εθηόο θαη αλ αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηνπο όξνπο πνπ είλαη
δηαθνξεηηθνί από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ. Μεηά ηελ
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε
δηεπθξίληζε ή ηξνπνπνίεζε ή απφθξπςε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
4.5.ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο:
1 .H ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
2.Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
3.Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
4.Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
5.ηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
4.6. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο:
Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα αληίγξαθα, ηνπνζεηνχληαη ζε
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα είλαη θιεηζηφο, ζα γξάθεη κε επθξηλή ηξφπν ηνλ ηίηιν
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε/εθπξνζψπνπ ζην εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο. Ο
θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ φια ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Σεύρνο κεγέζνπο Α4 κε α) πιήξε ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε/ζπληδηνθηεηώλ
(νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν).
ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεηψλ ζα κπνξεί λα νξίδεηαη κε λφκηκν ηξφπν εθπξφζσπφο
ηνπο, β) αληίγξαθν πθηζηάκελνπ Φύιινπ Αδείαο απφ ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν θαη
αληίγξαθν ηνπ παξαβφινπ ζε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην
Ν.4014, γ) ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη ππνγεγξακκέλα
απφ ηνλ ηδηνθηήηε/ηδηνθηήηεο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο. Σν Φχιιν Αδείαο ζα πξέπεη λα
είλαη ζεσξεκέλν σο γλήζην αληίγξαθν. Πξνζθφκηζε Έγθξηζεο Γφκεζεο απφ ηελ
Πνιενδνκία είλαη πξναηξεηηθή ζε απηή ηε θάζε, ε χπαξμή ηεο φκσο ζα ζεσξεζεί
ζεηηθφ ζηνηρείν (ζηελ επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε είλαη λα εμεηάζεη εάλ ην πξνζθεξφκελν
αθίλεην είλαη ηθαλφ λα αδεηνδνηεζεί ζε πεξίπησζε πξφθξηζήο ηνπ).
2. Σεύρνο κεγέζνπο Α4 κε πεξηεθηηθή Λεηηνπξγηθή Πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ
(πθηζηάκελε θαηάζηαζε) ε νπνία ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζε όια θξηηήξηα ηα
νπνία ζίγνληαη ζην παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (δει. πεξηγξαθή ζέζεο,
πξνζβαζηκφηεηαο, εκβαδφλ, ρψξνη θιπ) θαζψο θαη φ,ηη άιιν θξίλεη ν ηδηνθηήηεο
απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θηεξίνπ.
3. Σεύρνο Α4 κε πεξηεθηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ ζηελ νπνία ζα
πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ν θέξσλ νξγαληζκφο, ηα δνκηθά ζηνηρεία (ηνίρνη, δάπεδα
θιπ) ηνπ θηεξίνπ θαη νη πθηζηάκελεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο ζα
αλαθέξεηαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία
απαηηνχληαη πξφζζεηεο εξγαζίεο. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ζα είλαη ζθξαγηζκέλεππνγεγξακκέλε είηε απφ ηνλ ηδηνθηήηε είηε απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ.
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4. Γήισζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ζθξαγηζκέλε-ππνγεγξακκέλε απφ δηπισκαηνχρν
πνιηηηθφ κεραληθφ (ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο).
5. Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηεο ηδηνθηεζίαο, ζθξαγηζκέλν-ππνγεγξακκέλν είηε απφ
ηνλ ηδηνθηήηε είηε απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ.
6. Τπεύζπλε Γήισζε ηδηνθηήηε/ηδηνθηεηψλ φηη α) έρεη αλά ρείξαο ηα πξσηφηππα ησλ
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία πξνζθνκίδεη ζε αληίγξαθα β) ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ πξνζθνξάο πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ γ)
απνδέρεηαη πιήξσο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ δ) φηη ζε πεξίπησζε κεηνδνζίαο ζα πξνρσξήζεη άκεζα γηα ηελ
έθδνζε άδεηαο αιιαγήο ρξήζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ ην θηήξην λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
7. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξηζηηθή απνδνρή ηνπ, ν ηδηνθηήηεο πξνζθνκίδεη:
1_Σν θχιιν ηεο Άδεηαο Γφκεζεο (γηα ηελ αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε). ε
πεξίπησζε απζαηξέηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Γφκεζεο ζα πξέπεη εθ
ησλ πξαγκάησλ λα έρεη νινθιεξσζεί ε λνκηκνπνίεζή ηνπ,
2_Πιήξε ζεηξά ζεσξεκέλσλ ζρεδίσλ ηεο παξαπάλσ αδείαο θαη ησλ
ζρεηηθψλ
κειεηψλ, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,
3_Θεσξεκέλε κειέηε ππξαζθάιεηαο απφ ηελ παξαπάλσ άδεηα,
4_Τπεχζπλε δήισζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ φηη νη ζρεηηθέο κειέηεο ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο ππξαζθάιεηαο έρνπλ εθαξκνζζεί πιήξσο,
5_ε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ην δηακνξθσκέλν θηήξην
πξνθεηκέλνπ λα ην απνδερηεί.
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα αληίγξαθα, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν,
επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

4.7. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα έρνπλ ζεκεηώζεη επ' απηώλ
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
δύλαηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη ζπλδηαγσληδόκελνη. Η
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
Γηα ηελ επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη γεληθά όισλ ησλ ζηνηρείσλ
ηεο πξνζθνξάο, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από ην επξεηήξην ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε.
ν

Άξζξν 7
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ. Όζνη παξεπξίζθνληαη
ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
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δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Μεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ. ε θακία πεξίπησζε δελ δίλαηε λα ιάβνπλ αληίγξαθα ή θσηνγξαθίεο ησλ
πξνζθνξψλ ησλ άιισλ εηαηξεηψλ.
2. Ζ επηηξνπή απνζθξάγηζεο & αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε απνζθξάγηζεο,
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ
απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
3. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη νη ππφινηπνη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ
φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζην δηαγσληζκφ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη
ζθξαγίδεη.
Καηά ηελ πξνεπηινγή απνξξίπηνληαη θαηαξρήλ θηήξηα ηα νπνία είλαη ζαθψο αθαηάιιεια
επεηδή δελ πιεξνχλ ζαθψο θάπνην απφ ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ παξφληνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ελδερφκελα ειαηηψκαηα θαη απνθιίζεηο απφ ηα θξηηήξηα απηά δελ ζα
αληηκεησπίδνληαη θαηαξρήλ σο θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
απηά κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ/αξζνχλ ζρεηηθά εχθνια θαη ρσξίο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο. ηα θηήξηα ηα νπνία θξίλνληαη θαη' αξρήλ θαηάιιεια εληνπίδνληαη ηπρφλ ζεκεία
πνπ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο θαη θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο. Δάλ θξηζεί
ζθφπηκν, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δεηά πξφζζεηα ζηνηρεία θαη επηζθέπηεηαη ην/ηα θηήξηα.
4. Σν νξηζηηθφ πξαθηηθφ ζα ππνβιεζεί ζην Γ. γηα έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
5. Τπνγξάθεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε.
6. ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλεη ε ελεκέξσζε θαηαθχξσζεο θαη επηζηξνθή ηεο
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη.

ν

Άξζξν 8

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ε πξνζθεξόκελε ηηκή.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δνζεί ζε Δπξψ γηα ην κεληαίν κίζζσκα ηνπ θηεξίνπ, ε
αλαζεψξεζε/ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα
γίλνπλ κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ αλαδόρνπ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ θηηξίνπ γηα κίζζσζε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθεξζέληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη
αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή
ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν
πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνκεζεηψλ
ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε εθκηζζσηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
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απηά. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ
αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ αξρηθνχ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην λνζνθνκείν, κεηά ηελ κίζζσζε ηνπ θηεξίνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε
ζπληήξεζεο κφλνλ γηα ηα αλαιψζηκα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ελδεηθηηθά αιιαγή
ιακπηήξσλ θαη αζθαιεηψλ πίλαθα, απιέο πδξαπιηθέο βιάβεο, ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ). Ζ
γεληθή ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θχξην
ηνπ αθηλήηνπ (ελδεηθηηθά ζπληήξεζε αλειθπζηήξα, κνλψζεηο, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θιπ).

ν

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ
Γηα ηελ ζεηξά ηεξάξρεζεο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ιακβάλεηαη ππόςε:
1. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
2. Ζ λνκηκφηεηα ηνπ θηεξίνπ.
3. Ζ ζέζε ηνπ ζηελ πφιε.
4. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ ρψξσλ.
5.
6.
7.
8.
9.

Ζ πξνζπειαζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε ΑΜΔΑ.
Ζ επάξθεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ.
Ζ γεληθή πνηφηεηα θαη θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ
Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
Σν ρακειφηεξν κεληαίν κίζζσκα.
ν

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ.
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε
αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη :
Α. Καηαθχξσζε ζηνλ κεηνδφηε κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηελ
ελαξκφληζε ηνπ θηηξίνπ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε.
Β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή
κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο
Τπεξεζίαο.
Γ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: i) Όηαλ ν
θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην θηίξην, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί.
ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε.
Δ. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο
ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ
δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο
πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη
ππνρξεσηηθά. ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ
πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο
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ΑΡΘΡΟ 11

ΤΜΒΑΔΙ
ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή
ζχκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Σν πξνο κίζζσζε θηίξην
Γ. Σν κεληαίν κίζζσκα
Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ αθνξά ηελ ζηέγαζε ηνπ
μελώλα «ΔΓΔΜ» πνπ ζηεγάδεη 13 έλνηθνπο γηα ηελ επόκελε 5εηία.
Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ
ή παξαδξνκψλ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ.

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Γηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 (πέληε) εηψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
.................................. κέρξη ...................................... θαη κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξήο
παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ απφθαζε Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ.
ν

ΑΡΘΡΟ 12 ΥΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΡΓΟΤ
1. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην θηήξην ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, θαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ ζα νξηζηεί απηή ώζηε λα είλαη ην θηίξην
θαηάιιειν θαη λα εμππεξεηεί άηνκα ΑΜΔΑ, επί πνηλήο απνθιεηζκνύ.
2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κπνξεί χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε
ην ΠΓ 118/07.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΚΜΙΘΩΣΟΤ- ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
1. Σν Ίδξπκα δελ ππφθεηηαη ζε θακηά απνδεκίσζε ππέξ εθκηζζσηή γηα ηηο εθ θαθήο
θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ αλ απφ ηπραίν γεγνλφο ή αλσηέξα βία επέιζνπλ βιάβεο ζην
αθίλεην.
2. Δάλ ην αθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν
ηξφπν ζηελ θπξηφηεηα, λνκή επηθαξπία, ρξήζε θ.ι.π. άιινπ πξνζψπνπ ε κίζζσζε
ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ν νπνίνο ζεσξείηαη
εθκηζζσηήο, ζε απηφλ δε θαηαβάιινληαη ηα κηζζψκαηα αθνχ θνηλνπνηεζεί ζην Ίδξπκα
ν λφκηκνο ηίηινο.
3. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη εθ' φζνλ δηαξθεί ε κίζζσζε λα ελεξγεί ζην αθίλεην ηηο
αλαγθαίεο επηζθεπέο θαη λα επαλνξζψζεη ηηο θζνξέο απφ ηε ζπλήζε ρξήζε, κέζα ζε
εχινγε πξνζεζκία απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ηε ζηεγαδφκελε κνλάδα ηνπ
λνζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο εθκηζζσηή, ην λνζνθνκείν έρεη δηθαίσκα ή λα
δηαθφςεη ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή λα
πξνβεί ζηελ κνλνκεξή ιχζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ κε δηαγσληζκφ ε απ' επζείαο
κίζζσζε άιινπ αθίλεηνπ ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή. Σν πνζφλ ηεο δαπάλεο
παξαθξαηείηαη απφ ηα πξψηα κεηά ηελ επηζθεπή κηζζψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
πιεξσζνχλ, κεηά απφ βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ.
4. Σν λνζνθνκείν σο κηζζσηήο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ρσξίο θακία
απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ κίζζσζε εάλ :
•
•
•
•

•

Καηαξγεζεί ην ζχλνιν ή κέξνπο ησλ ζηεγαδφκελσλ ππεξεζηψλ.
Μεηαθεξζνχλ νη ζηεγαδφκελεο ππεξεζίεο ζε αθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ.
Πξνζθεξζεί απφ ηξίην ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ην ππφινηπν
ρξφλν ηεο κίζζσζεο.
Αλαδηνξγαλσζεί ε ζηεγαδφκελε Μνλάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο,
ψζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην
.
Μεηαθεξζεί ζε άιιν ηφπν ε ζηεγαδφκελε Μνλάδα έζησ πξνζσξηλά.

Γηα λα ιπζεί ε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ
εθκηζζσηή εμήληα (60) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ
θαζνξηδφκελε εκεξνκελία ιχζεο ηεο κίζζσζεο βάζεη ηεο νπνίαο παχεη θαη θάζε
ππνρξέσζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο.

ν

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ
ΔΚΜΙΘΩΣΗ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ λνζνθνκείνπ ε εγγπεηηθή
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ φηαλ:
1. Σνπ έγηλε ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαη δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα
ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε.
2. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ηε ζχκβαζε, πνπ ηνπ αλαηέζεθε ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.
3. ε θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ή αδηαθνξίαο θαη κε
ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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4. Ζ κίζζσζε ηνπ λένπ θηηξίνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ εθκηζζσηή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 33 παξ.3 ηνπ Π.Γ715/79.

ν

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ, κε βάζε ην N. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/2013) θαη ηηο
ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία.
Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε κήλα κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πνπ ζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά.
ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% .
ΑΡΘΡΟ 16

ν

ΓΔΝΙΚΑ
Γηα ηπρφλ ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 715/79 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ησλ αλαινγηθψλ εθαξκνδφκελσλ πξνο απηέο δηαηάμεηο
ΑΚ θαη ησλ ινηπψλ λνκνζεηεκάησλ θαη ππεχζπλα γηα ηελ επίιπζε θάζε λνκηθήο δηαθνξάο
είλαη ηα Γηθαζηήξηα.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟ ΥΑΝΙΧΝ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΔΜ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Σν κηζζσηέν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν:
1) κε ηελ αξηζκ.ΓΤ8/Β/νηθ.70071 /30-6-2004 Απφθαζε ηνπ ΤΤΚΑ «Πξνδηαγξαθέο
Κηηξηαθήο

ππνδνκήο

Μνλάδσλ

Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (Ξελψλεο &

Οηθνηξνθεία) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο» θαη
2) Με ηελ ππ' αξηζκ .νηθ 52487/16-11-2001(ΦΔΚ18/Β/02) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ «εηδηθέο
ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα»
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Να δηαζέηεη επαξθείο ρψξνπο γηα ηελ θηινμελία 13 ελνίθσλ, ζα πξέπεη δε λα βξίζθεηαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη λα δηαζέηεη:
Α) Μπάλην κε W.C. θαη ληπηήξα αλά πέληε (5) άηνκα (δηαζηάζεσλ 4 η.κ. ην θαζέλα πεξίπνπ
θαη' ειάρηζην).
Β) Δπξχρσξε θνπδίλα ηνπιάρηζηνλ 10-12 η.κ. πεξίπνπ.
Γ) Τπλνδσκάηηα ησλ 2 αηφκσλ θαηά πξνηίκεζε. Όπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ηα
ππλνδσκάηηα κπνξνχλ λα είλαη ησλ 3 αηφκσλ θαηά ην κέγηζην.
Γ) Κνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: α) θαζηζηηθφ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ ηα
2/3 ησλ ελνίθσλ ηαπηνρξφλσο, β) Σξαπεδαξία, γηα ζίηηζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/3 ησλ ελνίθσλ
ηαπηνρξφλσο, γ) αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (νκάδεο εξγαζηνζεξαπείαο - παηρλίδηα θ.ι.π),
φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Ζ χπαξμε κεγάισλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απιή -βεξάληεο) ζα
ζεσξεζεί επηπιένλ θξηηήξην επηινγήο.
Δ) Γξαθεία ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο δνκήο.
Σ) Θέξκαλζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Καηά πξνηίκεζε λα ππάξρεη θαη θιηκαηηζκφο.
Ε)

Δγθεθξηκέλν απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή

Τπεξεζία ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο (κέηξα

ππξφζβεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Γ. 71/88). Δάλ
απηφ δελ πθίζηαηαη, ν εθκηζζσηήο ζα δεζκεχεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο.
Ζ) χγρξνλε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (απαξαίηεηε ε χπαξμε ειεθηξνζηφπ).
I) ε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην ζα δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν νξφθνπο (ηζφγεην & 1νο)
ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη αζαλζέξ, ζχκθσλν πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Γ.Ο.Κ.
2831/2000.
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη πέληε (5) ρξφληα θαη ην ελνίθην δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ην πνζφ ησλ 2.300, € . Σν ζπλνιηθφ εηήζην ελνίθην είλαη 27.600€.»

