
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ                           
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                        
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53, ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΚ.20131                      
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό - Γραφείο: Προμηθειών                
Πληροφορίες: Παπαφίλη Γ.
ΤΗΛ.27413 61857 - FAX: 27410-20529
E.mail: gpapafili@hospkorinthos.gr

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ενοικίαση 
τηλεοράσεων και ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους των νοσηλευόμενων ασθενών  του Γ.Ν.Κ 

CPV:51312000-2 με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα για (1) ένα έτος και με 
δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
ΈΔΡΑ: Λ. Αθηνών 53 Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Αρμόδιοι για πληροφορίες: ΠΑΠΑΦΙΛΗ Γ. 
Τηλέφωνο: 27413-61857 - ΦΑΞ: 27410-20529

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: http://www.hospkorinthos.gr/

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ενοικίαση τηλεοράσεων  και ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους 
των νοσηλευόμενων ασθενών  του Γ.Ν.Κ. για (1) ένα έτος και με δικαίωμα 
ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ  (CPV) 51312000-2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα  και με ελάχιστη μηνιαία τιμή 
εκκίνησης χίλια ευρώ (1.000,00 €) 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 
Λ. Αθηνών  53 Κόρινθος, ΤΚ. 20131

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 16/09/2022 Ώρα:   10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δευτέρα 19/09/2022 Ώρα:   10:00 π.μ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ www.hospkorinthos.grΔιακηρύξεις  Γρ. Προμηθειών

0001180578

mailto:gpapafili@hospkorinthos.gr
http://www.hospkorinthos.gr/


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 
177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/143/14-07-2014). 
1.2 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄/45/9-3-1999)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»                                    
όπως ισχύει.
1.3 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».
1.4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
1.5 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.6 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
1.9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.
1.10Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
1.11του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων 
ως και εκτελέσεως εργασιών…». όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει τον Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.
1.12του ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των  υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού με  τίτλο «Πόροι των 
νοσοκομείων και των κέντρων υγείας» 
1.13του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.14του ν.3518/2006, άρθρο 63, παρ. 2. «Αναδιάρθρωση των κλάδων ……. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
1.15Το αρ. πρωτ 4845/14-03-2012 της 6ης ΥΠΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αρ.πρωτ 18677/28-02-2012 του 
Υπουργείου Υγείας με θέμα “ Άμεσες ενέργειες για την αξιοποίηση – αύξηση εσόδων κυλικείων και λοιπών 
καταστημάτων των Νοσοκομείων ΕΣΥ”
1.16Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 56/19-11-2014 (θέμα 4ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. σχετικά με την “ 
Εκμίσθωση κυλικείων, οικοπέδων, λοιπών καταστημάτων (κουρείων, ανθοπωλείων, αυτόματων πωλητών κ.τ.λ), 
διαμερισμάτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λ.π
1.17του Ν.4316/2014(Α’270/24-12-2014)άρθρο 71 με το οποίο ορίζεται ότι: «  Τα έσοδα από εκμετάλλευση χώρων και 
εγκαταστάσεων για μη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους , επισκέπτες καθώς και στο προσωπικό, εκτός αν άλλως 
έχει συμφωνηθεί συμβολαιογραφικώς, σε περιπτώσεις κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών υπό όρο. Τα νοσοκομεία 
δύνανται να λειτουργούν ή να εκμισθώνουν χώρους και εγκαταστάσεις τους ως κυλικεία, ανθοπωλεία κλπ με την 
εξαίρεση της ανωτέρω συμβολαιογραφικής δεσμεύσεως.» Περαιτέρω κατά την παρ. (κγ) της ιδίας ως άνω διάταξης ως 
έσοδα νοούνται και αυτά «…..που προέρχονται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία». 



2.  Τις  Αποφάσεις:

2.1 Την υπ.αριθμ.Υ4α/οικ.112159 (ΦΕΚ τ.Β΄/3284/10-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας περί Οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.2 Την υπ.αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590 (ΦΕΚ 5/10-01-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί διορισμού του Διοικητή τoυ Γ.Ν. 
Κορίνθου
2.3 Την αριθ. πρωτ:2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:Ψ4ΣΞΗ-Η07) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: 
«Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
2.4 Την υπ’ αριθ.πρωτ.Β2.α/Γ.Π.16039/22-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΨΤ465ΦΥΟ-6ΙΕ) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου».
2.5 Την υπ’ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.33850/17.06.2022 (ΑΔΑ:651Η465ΦΥΟ-Ι2Β) Απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου».
2.6 Την υπ’ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.43468/02.08.2022 (ΑΔΑ:ΨΑΓΧ465ΦΥΟ-ΒΧΣ) Απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου».

3. Τα έγγραφα

3.1 Την αρ.42/12-11-2021 (θ:8ο) απόφαση Συνεδρίασης  ΔΣ του Γ.Ν. Κορίνθου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα 
διενέργειας  του εν λόγω πλειοδοτικού  διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ενοικιάσεως τηλεοράσεων και 
ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους των νοσηλευόμενων ασθενών του Γ. Ν. Κορίνθου, CPV:51312000-2 με 
κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα  και με ελάχιστη μηνιαία τιμή εκκίνησης χίλια 
ευρώ (1.000,00 €) για (1) ένα έτος και με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 53, Κόρινθος - ΤΚ.20131,  Τηλέφωνο: 27413-
61857,835 Φαξ: 27410-20529, E mail: prom@hospkorinthos.gr

2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρωτόκολλο  Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου, σε κλειστό φάκελο

Ημέρα: Παρασκευή
16/09/2022

Ώρα:   10:00 π.μ.

Ημέρα: Δευτέρα 
19/09/2022

Ώρα:   10:00 π.μ.

mailto:%20prom@hospkorinthos.gr%20&%20xpanagopoulou@hospkorinthos.gr


Περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση:

1. Εφημερίδα : ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ.
2. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Γ.Ν.Κ.
4. Επιμελητήρια

3. Τρόπος λήψης εγγράφων, διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών

Ο  τρόπος λήψης των εγγράφων θα γίνεται διαδικτυακά σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι αιτήσεις παροχής τυχόν διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου, θα κατατίθενται στο 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού.
Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις  – 
τροποποιήσεις, οι οποίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κορίνθου Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή 
στελέχους διοίκησης του Γ.Ν. Κορίνθου. 
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο 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. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο προσφοράς στο 
πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κορίνθου μέχρι την Παρασκευή 16/09/2022 Ώρα:   10:00 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται 
μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας δεν γίνονται δεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αποσφράγιση και η 
αξιολόγηση των φακέλων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 
19/09/2022 Ώρα:   10:00 π.μ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον 
όταν αυτές ζητούνται από την Αρμόδια Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του 
Νοσοκομείου, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Αρμοδίου Οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω,  λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
-  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.
Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι στο εξωτερικό τους μέρος θα αναγράφουν 
ευκρινώς:

• Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος: την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), τηλέφωνο, fax και 
ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, email).
• Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
• Τον αριθμό της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
• Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ένας φάκελος (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») περιέχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και ο άλλος (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος 
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.



 
Προσφορές κάτω  της  μηνιαίας  τιμής εκκίνησης  δεν  γίνονται  δεκτές  και θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  
Απορρίπτεται προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
 Απορρίπτεται προσφορά που δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας 
διακήρυξης, δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια το προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα.
Οικονομική προσφορά που είναι κάτω του οριζόμενου ποσού εκκίνησης της παρούσας διακήρυξης ή ορίζει χρόνο 
ισχύος  μικρότερο των τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή παρουσιάζει κατά 
την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους, 
τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους 
υποχρεωτικούς όρους της παρούσας απορρίπτεται.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο τους 
φακέλους προσφοράς και εν συνεχεία  σε δημόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια θα προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την σύνταξη και 
υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ. για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε δύο στάδια, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:
 Έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής
 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών- Ανάδειξη Πλειοδότη

Ειδικότερα:

1ο στάδιο: Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο τις υποβληθείσες κλειστές προσφορές. Κατά την 
ημερομηνία διενέργειας αποσφραγίζει, μονογράφει ανά σελίδα, ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και της παρούσας Διακήρυξης και εν συνεχεία συντάσσει πρακτικό 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και εισηγείται στο Δ.Σ. για την έγκρισή του.

2ο στάδιο: Με την απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στη 
συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
κρίθηκαν πλήρη και δεν απερρίφθησαν από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές 
προσφορές καταχωρούνται σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά), ο οποίος 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των 
οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εν συνεχεία  
συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και εισηγείται στο 
Δ.Σ. για την έγκρισή του.

Οι οικονομικές προσφορές των απορριφθέντων από τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί.
(β) Ενώσεις  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους.
(γ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους.



6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι συμμετέχοντες ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο 
δικαιολογητικών μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 16/09/2022 Ώρα:   10:00 
π.μ. τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α.   Φυσικά, Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 200,00 €.

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE 
C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

 υπεξαίρεση,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  ψευδορκία,  δωροδοκία,   δόλια χρεοκοπία 
 Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν 
εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής είναι:
 Φυσικά πρόσωπα
 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
 Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 



ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό σχετική με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

7. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 
Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.):

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων,  
 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας,
 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή,
 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι 

τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού,
 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο 

πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας,

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται 
ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα 
εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για 
τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

8. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση μισθώσεων του δημοσίου,
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς  μισθώσεων του δημόσιου 
τομέα.

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:

 Αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και όλων των άρθρων του   
Π.Δ. 715/1979 παραιτούμενος οποιουδήποτε δικαιώματος μείωσης του συμβατικού τιμήματος.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους «ΟΡΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ», όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για 

αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 Δεν δικαιούται σε μείωση του συμβατικού τιμήματος από της κατακυρώσεως του διαγωνισμού και εφεξής.
 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού



9. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015  

Β.    Συνεταιρισμοί 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α 
Διευκρινίζεται ότι: το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

Γ.     Ενώσεις  που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης. 
2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, ο 
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου 
από τον διαγωνισμό. 
Προσφερόμενη τιμή  – αναπροσαρμογή 
Το μηνιαίο προσφερόμενο ποσό  θα δοθεί σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε αριθμητικώς και ολογράφως.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσό, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα εγκατάστασης, εξοπλισμός, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο.
Το προσφερόμενο ποσό θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των  τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

7. Εγγύηση συμμετοχής

1.  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  ποσού 200,00 €.
2.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.



Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος  της 
παρούσας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 
υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Νοσοκομείου.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς, 
ήτοι συνολικά τέσσερις (4) μήνες και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και 
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μισθωτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

{σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (άρθρο 42)}
Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού 
επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα 
επί αυτών.
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εγγράφως κατά την διάρκεια 
αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού.
 Οποιαδήποτε παρατυπία  του  διαγωνισμού, για την οποία δεν έγινε εμπρόθεσμα ένσταση δεν παράγει κανένα 
δικαίωμα για τον πλειοδότη και  τους  συμμετέχοντες.

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή. 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/79.
Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να ματαιώσει ή 
να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 
1) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
2) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό (ασύμφορο),
3) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με τον υπό ενοικίαση εξοπλισμό,
4)     και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 715/79.
Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση, το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τη ένωση να 
συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

10. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ

1. Η υποχρέωση έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών (νόμιμη απόδειξη ταμειακής μηχανής ή χειρόγραφη) 
θεωρημένη από ΔΟΥ σε κάθε ασθενή που ενοικιάζει εκ μέρους του εκμισθωτή τηλεοράσεων – ανακλινόμενων 
πολυθρόνων και συναφών ειδών.
2. -Η τιμή ενοικίασης της τηλεόρασης ή ανακλινόμενης πολυθρόνας (του ενός αντικειμένου) ανά ημέρα δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των 3€ (τριών ευρώ) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.



-Η τιμή ενοικίασης της τηλεόρασης και ανακλινόμενης πολυθρόνας (και των δύο αντικειμένων) ανά ημέρα δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των 5€ (πέντε ευρώ) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
3. Το ποσό που θα προσφέρεται στο Νοσοκομείο ανά μήνα και ανεξάρτητα των τηλεοράσεων – ανακλινόμενων 
πολυθρόνων που θα ενοικιάζονται δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000,00 €  (χιλίων ευρώ).
4. Οι τηλεοράσεις και οι ανακλινόμενες πολυθρόνες θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά του αναδόχου στους 
θαλάμους των ασθενών. 
5. Η χρέωση θα γίνεται από τον ανάδοχο στον εκάστοτε νοσηλευόμενο  ασθενή σύμφωνα με την ανωτέρω τιμή για όσο 
χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
6. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος.
7. Η εταιρεία υποχρεώνεται στις δέκα (10) πρώτες ημέρες εκάστου μηνός να  καταβάλει το καθορισμένο από την 
σύμβαση μηνιαίο μίσθωμα και να  λαμβάνει ισόποση απόδειξη.
8. Καθυστέρηση καταβολής του μισθίου πέραν των δέκα (10) ημερών αποτελεί λόγο παράβασης της σύμβασης και 
καταγγελία αυτής.
9.  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει τη σύμβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι 
διαταράσσεται η σωστή λειτουργία  του ή δεν τηρούνται οι όροι της σύμβαση.
10. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις – ανακλινόμενες πολυθρόνες θα πρέπει να είναι σε άριστη  κατάσταση.
11. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι έγχρωμες 14 έως 20 ιντσών, θα λειτουργούν με τηλεχειριστήριο και θα 
φέρουν ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή ψηφιακής λήψης σήματος. Ο ανάδοχος να παρέχει τα απαιτούμενα 
καλώδια σύνδεσης τηλεοπτικού σήματος των ενοικιαζόμενων τηλεοράσεων. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
(προεκτάσεις, πολύμπριζα) που πιθανόν απαιτηθούν για την ηλεκτρική τροφοδότηση των ενοικιαζόμενων 
τηλεοράσεων (λόγω απόστασης του σημείου τοποθέτησης της τηλεόρασης από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος) θα 
είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και ασφαλή στην χρήση τους. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
ελέγχου των καλωδίων αυτών και της υπόδειξης αντικατάστασής τους σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτά δεν είναι 
ασφαλή και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα στις υποδείξεις αυτές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει με δική του δαπάνη πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες TV, οι οποίες θα έχουν υποστεί φθορά ή θα 
έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με νέες 
πρίζες (οι οποίες θα είναι ποιοτικές και ασφαλείς και εγκεκριμένες από το Νοσοκομείο) και αυτές θα αντικαθίστανται 
από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Η προμήθεια και αντικατάσταση των συσσωρευτών των 
τηλεχειριστηρίων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
  12. Το Νοσοκομείο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη απέναντι στην ανάδοχο εταιρεία για τυχόν απώλειες τηλεοράσεων – 
ανακλινόμενων πολυθρόνων ή εξαρτημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή για τυχόν οικονομικές ζημιές λόγω 
μη ενοικίασης των προβλεπόμενων από τον ανάδοχο ειδών ή σε περίπτωση μη καταβολής του ενοικίου από τον 
ενοικιαστή ασθενή.
13. Η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύει τηλεοράσεις – ανακλινόμενες πολυθρόνες εφόσον ζητηθούν από τους 
νοσηλευόμενους. Η μίσθωση αυτών των ειδών είναι ελεύθερη και εναπόκειται στην βούληση των νοσηλευομένων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια από την εταιρεία η οποία τείνει στον εξαναγκασμό ή πίεση της μίσθωσης προς τους 
νοσηλευόμενους απαγορεύεται αυστηρά με ποινή τη λύση της σύμβασης.
14. Το Νοσοκομείο θα υποδεικνύει στην εταιρεία τους χώρους ανάρτησης των στοιχείων του εκμισθωτή τηλεοράσεων 
– ανακλινόμενων πολυθρόνων και συναφών ειδών καθώς και τον τρόπο διάθεσης οποιουδήποτε έντυπου υλικού.
15. Ο ανάδοχος θα φροντίζει να μην παρακωλύει το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο τηρώντας τους κανονισμούς 
λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και τις υποδείξεις των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
όσον αφορά ώρες επισκέψεων στους θαλάμους των ασθενών.
16. Το Νοσοκομείο μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ανά ασθενή είναι η αναγραφόμενη 
στην σύμβαση.
17. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να παρέμβει προς επίλυση διαφορών που τυχόν 
προκύψουν μεταξύ του αναδόχου και των νοσηλευομένων ασθενών.
18. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της αναδόχου εταιρείας έναντι οποιασδήποτε αρχής (εφορία κ.λ.π) 
για τις υποχρεώσεις της που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή της σύμβασης.
19. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας που θα προκύψουν από τη 
σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία είναι υπόχρεη υπέρ τρίτων (π.χ. ΑΕΠΙ κλπ).



20. Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που τυχόν προκληθούν 
από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα διαθέτει κατά την ενοικίαση.
21. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου στις Η/Μ εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος – πρίζες τηλεόρασης κλπ). Παραβίαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση 
καταγγελία και διακοπή της σύμβασης.
22. Τα τηλεκοντρόλ θα παραδίδονται στους ασθενείς, εφόσον έχουν απολυμανθεί από την προηγούμενη ημέρα. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών των τηλεοράσεων.
23. Η τοποθέτηση των τηλεοράσεων θα γίνεται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θα προσδιοριστούν 
από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Νοσηλευτικού 
Τμήματος.
24. Σε τετράκλινους  και τρίκλινους θαλάμους θα τοποθετούνται έως δύο τηλεοράσεις και σε δίκλινους θαλάμους θα 
τοποθετείται μία τηλεόραση σε βάσεις. 
25. Οι ανακλινόμενες πολυθρόνες θα παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
26. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων σε οποιουδήποτε άλλους χώρους πλην των 
θαλάμων νοσηλείας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ζητηθεί η ενοικίαση τηλεοράσεων – ανακλινόμενων 
πολυθρόνων από άλλους χώρους ή Τμήματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται σχετικό αίτημα προς την Διοίκηση 
του Νοσοκομείου από τον ενδιαφερόμενο και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης θα είναι δυνατή η ενοικίαση. 
27.Η μη αυστηρή τήρηση των ανωτέρω θα επιφέρει λύση της σύμβαση.
28. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79.

11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διενέργειας αυτού συντάσσει Πρακτικό και εισηγείται στο Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου την κατακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή του Πρακτικού να λάβει απόφαση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού ή να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αφού το κρίνει ως ασύμφορο και 
να ακυρώσει τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσέφεραν το ίδιο τίμημα ο πλειοδότης προκύπτει από 
κλήρωση που θα διενεργηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  δημιουργείται  δικαίωμα  αποζημίωσης  υπέρ  των  μη  προκριθέντων.

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στέλνεται το κατακυρωτικό 
έγγραφο γνωστοποίησης στον πλειοδότη και καλείται εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει στο 
Νοσοκομείο για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

Το Συμφωνητικό καταρτίζεται δια συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε 
άλλου αποδεικτικού μέσου.

12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για υπογραφή του Συμφωνητικού εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου τον κηρύσσει έκπτωτο και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. Το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει σε ανάδειξη νέου αναδόχου  χωρίς διαγωνισμό σε βάρος του 
τελευταίου πλειοδότη, του τελευταίου υποχρεουμένου σε πληρωμή της τυχόν προς τα κάτω διαφοράς του τιμήματος  



μέχρι λήξεως του (όπως αυτή ορίζεται από την διακήρυξη), λόγω της αθετήσεως της υποχρέωσης αυτού, για 
υπογραφή του Συμφωνητικού.

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιώνονται δια καταλογισμού, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το δε καταλογιζόμενο ποσό, εισπράττεται κατά την διαδικασία 
εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων

13. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δύναται μονομερώς να λύση την σύμβαση εφόσον δεν τηρούνται η όροι της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων και των όρων ενοικίασης τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων  χωρίς ο ανάδοχος να 
δύναται να αξιώσει αποζημίωση.  

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Διαγωνισμός και το Συμφωνητικό που θα προκύψει διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 
715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212): Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών ως και εκτελέσεως 
εργασιών.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή του συμφωνητικού, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που θα είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια του Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εδρεύουν στην Κόρινθο Ν. 
Κορινθίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ……………………..
ΑΦΜ :…………………………………..
ΔΟΥ: ……………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :………………………… 
ΤΗΛ: …………………………………….
FAX: ……………………………………..
Εmail: …………………………………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ………………. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – 
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ. ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΈΤΟΣ  
& ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ…….

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των όρων ενοικίασης τηλεοράσεων – 
ανακλινόμενων πολυθρόνων τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα προσφέρω το ποσό των 
……………….………………………………………. (ολογράφως) ……….…. € (αριθμητικώς) ανά μήνα ως τίμημα για την ενοικίαση 
τηλεοράσεων και ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους των νοσηλευόμενων ασθενών του Γ.Ν.Κ

                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ (σφραγίδα)

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με 
διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια 
και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην  Κόρινθο  σήμερα …………. του έτους 2022, ημέρα ……………. στο Γενικό νοσοκομείο Κορίνθου , οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι:

• Αφενός το Γ.Ν. Κορίνθου , ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στην 
Κόρινθο ( Λ. Αθηνών 53) και εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Γ.ΚΑΡΠΟΥΖΗ  Διοικητή  του Γ. Ν. Κορίνθου και 
• Αφετέρου η εταιρεία ………… με ΑΦΜ …………. που εδρεύει στο …………… Τ.Κ. ………… Τηλ…………… Email. …………….. 
και εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ……………………………….. με ΑΔΤ …………………….. κάτοικο 
………………………….. συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:

 Με την υπ’ αριθμ……….., θέμα …….ο απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η διενέργεια  πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές 
σφραγισμένες προσφορές και τιμή εκκίνησης ανά μήνα …….. ευρώ (………..€) για την ενοικίαση τηλεοράσεων – 
ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους των νοσηλευόμενων ασθενών του Γ.Ν.Κ. για (1) ένα έτος και με 
δικαίωμα ανανέωσης για …………….

 Ο διαγωνισμός βάσει της υπ’ αριθμ………….. διακήρυξης διενεργήθηκε από την ορισθείσα επιτροπή με την υπ’ 
αριθμ……….., θέμα …ο Απόφαση του Δ.Σ. 

 Με την υπ’ αριθμ…………. απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην πλειοδότρια 
εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ενοικίαση τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων στους θαλάμους των 
νοσηλευόμενων ασθενών του Γ.Ν.Κ.

Ο ανάδοχος για την ενοικίαση των τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων θα τηρεί τους παρακάτω όρους και 
συμφωνίες.
1. Η υποχρέωση έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών (νόμιμη απόδειξη ταμειακής μηχανής ή χειρόγραφη) 
θεωρημένη από ΔΟΥ σε κάθε ασθενή που ενοικιάζει εκ μέρους του εκμισθωτή τηλεοράσεων – ανακλινόμενων 
πολυθρόνων και συναφών ειδών.
2. α) Η τιμή ενοικίασης της τηλεόρασης ή ανακλινόμενης πολυθρόνας (του ενός αντικειμένου) ανά ημέρα δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των ….€ (….. ευρώ) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

β) Η τιμή ενοικίασης της τηλεόρασης και ανακλινόμενης πολυθρόνας (και των δύο αντικειμένων) ανά ημέρα δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των…..€ (……. ευρώ) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
3. Οι τηλεοράσεις και οι ανακλινόμενες πολυθρόνες θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά του αναδόχου 
στους θαλάμους των ασθενών.
4. Η χρέωση θα γίνεται από τον ανάδοχο στον εκάστοτε νοσηλευόμενο ασθενή σύμφωνα με την ανωτέρω τιμή για 
όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
5. Η εταιρεία υποχρεώνεται στις δέκα (10) πρώτες ημέρες εκάστου μηνός να  καταβάλει το καθορισμένο από την 
σύμβαση μηνιαίο μίσθωμα και να  λαμβάνει ισόποση απόδειξη.
6. Καθυστέρηση καταβολής του μισθίου πέραν των δέκα (10) ημερών  αποτελεί λόγο παράβασης της σύμβασης και 
καταγγελία αυτής.
7. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει την σύμβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι 
διαταράσσεται η σωστή λειτουργία  του ή δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης. 
8. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις – ανακλινόμενες πολυθρόνες θα πρέπει να  είναι σε άριστη κατάσταση.



9. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι έγχρωμες 14 έως 20 ιντσών, θα  λειτουργούν με τηλεχειριστήριο και θα 
φέρουν ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή ψηφιακής λήψης σήματος. Ο ανάδοχος θα παρέχει τα απαιτούμενα 
καλώδια σύνδεσης τηλεοπτικού σήματος των ενοικιαζόμενων τηλεοράσεων. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
(προεκτάσεις, πολύμπριζα) που πιθανόν απαιτηθούν για την ηλεκτρική τροφοδότηση των ενοικιαζόμενων 
τηλεοράσεων (λόγω απόστασης του σημείου τοποθέτησης της τηλεόρασης από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος) θα 
είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και ασφαλή στην χρήση τους. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
ελέγχου των καλωδίων αυτών και της υπόδειξης αντικατάστασης τους σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτά δεν είναι 
ασφαλή και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα στις υποδείξεις αυτές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει με δική του δαπάνη πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες TV, οι οποίες θα έχουν υποστεί φθορά ή θα 
έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με νέες 
πρίζες (οι οποίες θα είναι ποιοτικές και ασφαλείς και εγκεκριμένες από το Νοσοκομείο) και αυτές θα αντικαθίστανται 
από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Η προμήθεια και αντικατάσταση των συσσωρευτών των 
τηλεχειριστηρίων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
10. Το Νοσοκομείο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη απέναντι στην ανάδοχο εταιρεία για τυχόν απώλειες τηλεοράσεων – 
ανακλινόμενων πολυθρόνων  ή εξαρτημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή για τυχόν οικονομικές ζημιές λόγω 
μη ενοικίασης των προβλεπόμενων από τον ανάδοχο ειδών ή σε περίπτωση μη καταβολής του ενοικίου από τον 
ενοικιαστή ασθενή.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύει τηλεοράσεις – ανακλινόμενες πολυθρόνες εφόσον ζητηθούν από τους 
νοσηλευόμενους. Η μίσθωση αυτών των ειδών είναι ελεύθερη και εναπόκειται στην βούληση των νοσηλευομένων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια από την εταιρεία η οποία τείνει στον εξαναγκασμό η πίεση της μίσθωσης προς τους 
νοσηλευόμενους απαγορεύεται αυστηρά με ποινή τη λύση της σύμβασης.
12. Το Νοσοκομείο θα υποδεικνύει στην εταιρεία τους χώρους ανάρτησης των    στοιχείων του εκμισθωτή 
τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων και συναφών ειδών καθώς και τον τρόπο διάθεσης οποιουδήποτε 
έντυπου υλικού.
13. Ο ανάδοχος θα φροντίζει να μην παρακωλύει το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο τηρώντας τους κανονισμούς 
λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και τις υποδείξεις των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
όσον αφορά ώρες επισκέψεων στους θαλάμους των ασθενών.
14. Το Νοσοκομείο μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ανά ασθενή είναι η αναγραφόμενη 
στην σύμβαση.
15. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να παρέμβει προς επίλυση διαφορών που τυχόν 
προκύψουν μεταξύ του αναδόχου και των νοσηλευομένων ασθενών.
16. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της αναδόχου εταιρείας  έναντι οποιασδήποτε αρχής (εφορία 
κ.λ.π) για τις υποχρεώσεις της που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή της σύμβασης.
17. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας που θα προκύψουν από τη 
σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία είναι υπόχρεη υπέρ τρίτων (π.χ. ΑΕΠΙ κλπ)
18. Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που τυχόν προκληθούν 
από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα διαθέτει κατά την ενοικίαση.
19. Απαγορεύεται αυστηρά ή οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου, στις Η/Μ εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος – πρίζες τηλεόρασης κλπ) Παραβίαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση 
καταγγελία και διακοπή της σύμβασης.
20. Τα τηλεκοντρόλ θα παραδίδονται στους ασθενείς εφόσον έχουν απολυμανθεί από την προηγούμενη ημέρα. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών των τηλεοράσεων
21. Η τοποθέτηση των τηλεοράσεων θα γίνεται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα προσδιοριστούν 
από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του νοσηλευτικού 
τμήματος.
22. Σε τετράκλινους και τρίκλινους  θαλάμους θα τοποθετούνται έως δύο τηλεοράσεις και σε δίκλινους θαλάμους θα 
τοποθετείται μία τηλεόραση σε βάσεις  
23. Οι ανακλινόμενες πολυθρόνες θα παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
24. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων – ανακλινόμενων πολυθρόνων σε οποιουδήποτε άλλους χώρους πλην 
των θαλάμων νοσηλείας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ζητηθεί η ενοικίαση τηλεοράσεων – 
ανακλινόμενων πολυθρόνων από άλλους χώρους ή Τμήματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται σχετικό αίτημα 



προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου από τον ενδιαφερόμενο και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης θα είναι δυνατή η 
ενοικίαση. 
25. Η μη αυστηρή τήρηση των ανωτέρω θα επιφέρει λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από …….. και λήγουσα την ……….., με δικαίωμα ανανέωσης για.., το οποίο ασκείται 
με τν υποβολή σχετικού αιτήματος του αναδόχου προς το νοσοκομείο ή σχετικής δήλωσης του νοσοκομείου προς τον 
ανάδοχο και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης απαγορεύεται ρητώς. 
Η τυχόν παραμονή του μισθωτή μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου δεν θεωρείται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως 
παράταση ή ανανέωση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΜΙΣΘΩΜΑ 
Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται για τους ……….. στο ποσό των ……………….€  και θα προκαταβάλλεται στις πρώτες δέκα (10) 
ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα με κατάθεση στο λογαριασμό του Νοσοκομείου …………….. της Τραπέζης ALPHA 
BANK ή στο ταμείο του Νοσοκομείου. Κάθε πληρωμή θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του Νοσοκομείου ή της 
Τράπεζας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένου και του όρκου. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής εκτός και 
εάν η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποφασίσει διαφορετικά με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας 
εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Κορίνθου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 
Ουδεμία σχετική αξίωση ή δικαίωμα έχει ή διατηρεί από το Νοσοκομείο Κορίνθου, άλλως ρητά παραιτείται 
οποιασδήποτε σχετικής απαιτήσεως ή δικαιώματος. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη 
για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την υπογραφή αυτού. 
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και 
συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν 
υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους ως κάτωθι.»



Πεδία Υπογραφών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Συντάκτης)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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