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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στην Νίκαια Αττικής  σήµερα την 20/6/18 µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών: 

Αφενός του  Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»,-Γ.Ν.∆.Α «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», µε έδρα τη Νίκαια Αττικής, 

οδός Μαντούβαλου, αρ. 3, το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα 

από τον κο ∆ηµήτριο Μπούτο κατόπιν της από 23ης (συνεδρίαση 13η/ 22-5-

2018) απόφασης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου περί σχετικής εξουσιοδοτήσεως 

(καλούµενου εφεξής «Νοσοκοµείο» )      και 

Αφετέρου της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία 

«Ν.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»,  που εδρεύει στον ∆ήµο Ιλίου, Αττικής οδός 

Πετρουπόλεως αρ. 20, µε ΑΦΜ 999949246 ∆.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων, µε αριθµό 

ΓΕΜΗ 069386303000, νόµιµα εκπροσωπούµενης  από τον διαχειριστή αυτής  

κ. Σαράντο Σταυρόπουλο  και Κυριάκο Χαβενετίδη 

Και έχοντας υπόψη 

1. Την από 22.08.2001  έγκριση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2. Το απο 12/10/2001 µισθωτήριο συµβόλαιο των άνω συµβαλλόµενων.  

3. Η υπ΄αριθµ. πρωτ. 19193/2013 επιστολή για παράταση της άνω 

σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 2.4 αυτής. 

4. Τις υπ΄αριθµ. πρωτ 128/2001 και 285./2008 άδειες οικοδοµής καθώς 

και την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1323/2007 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών του  Νοσοκοµείου. 

5. Την υπ΄ αριθµ. 13η /22-05-2018 συνεδρίαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου 

απόφαση 23η «Πρακτικό Επιτροπής» 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

Την 12-10-2001 υπεγράφη, κατόπιν ολοκλήρωσης σχετικής διαγωνιστικής 

διαδικασίας, σύµβαση µίσθωσης,  η οποία διήρκεσε 12 έτη και παρετάθη για 6 

έτη ακόµη, κατόπιν της υπο στοιχείο 3 επιστολής της Αναδόχου, η οποία λήγει 

την .12-04-2020 και µε τους λοιπούς σε αυτή διαλαµβανόµενους ορους και 

συµφωνίες . 

Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάµει της από 13η /22-05-2018 απόφασης του 

∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την παρούσα, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν , 

συνοµολογούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά  ότι παρατείνουν την 

προααφερόµενη µίσθωση για 8 επιπλέον χρόνια απο την λήξη της και 

τροποποιούν αντίστοιχα  αυτή ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Το Νοσοκοµείο εκµισθώνει στην Ανάδοχο οίκηµα  εντός του προαυλίου 

χώρου του, επιφανείας 333™ ,όπως αυτός περίγράφεται στην υπο στοιχείο 4 

βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης του Νοσοκοµείου γιά να λειτουργήσει ως 

εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο και κυλικείο για την εξυπηρέτηση ασθενών, 

επισκεπτών και εργαζοµένων του Νοσοκοµείου. 

ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης παράτασης ορίζεται οκταετής (8 έτη),  

αρχοµένη απο την λήξη της  υφιστάµενης ήτοι αρχίζει απο την 12η Απριλίου 

του έτους 2020 και λήγει την 11η Απριλίου του έτους 2028 . Ο χρόνος 

διάρκειας της σύµβασης θεωρείται εύλογος και δίκαιος λαµβανοµένων υπόψη 

των ουσιωδών και υψηλών δαπανών της Αναδόχου µέχρι σήµερα και 

επιπλέον  της παραίτησής της απο την απαίτηση του ποσού των 91.714,00€ 

που η Ανάδοχος διατηρούσε έναντι του Νοσοκοµείου και την δέσµευσή της να 

κατασκευάσει δαπαναις της τµήµα Βραχείας Νοσηλείας στους χώρους του 

ΤΕΠ του Νοσοκοµείου αξίας περίπου 80.000,00€  

 2.2  Η υποχρέωση της Αναδόχου για καταβολή του µηνιαίου µισθώµατος 

απο την σύµβαση αυτή αρχίζει από την 12η Απριλίου του έτους 2020   

2.3   Η Ανάδοχος µε την λήξη της οκταετίας δικαιούται µονοµερώς µε έγγραφη 

ειδοποίηση της προς το Νοσοκοµείο, σε παράταση της διάρκειας για χρονικό 

διάστηµα έξι (6) ετών µε τους ίδιους όρους. 

Για να ασκήσει το πιο πάνω δικαίωµά της η Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκοµείο τουλάχιστον έξι (6) µήνες προ της 

παρελεύσεως της οκταετίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

3.1  Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται στο ποσό έντεκα χιλιάδων εβδοµήντα πέντε 

ευρώ και 58 λεπτών (11075,58 €). 

Το ύψος του µηνιαίου µισθώµατος θα παραµείνει σταθερό για τα τρία (3) 

πρώτα χρόνια της παρούσης σύµβασης παράτασης . 

Το µηνιαίο µίσθωµα µετά την πάροδο των τριών (3) πρώτων ετών της 

παρούσης θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά το ύψος του ποσοστού 

µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. 

Η ετήσια αυτή αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος θα ισχύει καθ΄ όλη 

την διάρκεια της παρούσας σύµβασης ακόµη και µετά τη λήξη της οκταετίας 

και για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτή παραταθεί. 

3.2  Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται µέσα µεταξύ 12 και 18 έκαστου 

µισθωτικού µήνα από τον Αναδοχο  µε κατάθεση του χρηµατικού ποσού στον 

µε αριθµό ΙΒΑΝ GR 7801101930000019354501017 τραπεζικό λογαριασµό 
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που  το Νοσοκοµείο διατηρεί στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ. Η καταβολή του 

µισθώµατος θα αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας .  

ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ 

4.1  Η Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης 

εχει καταθέσει στο Νοσοκοµείο την υπ΄ αριθµ.101/2001 εγγυητική επιστολή 

της  την οποία και παρακρατεί, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει εκπέσει. 

Η Ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης υποχρεούται να έχει διαρκώς 

κατατεθειµένη ισχυρά εγγυητική επιστολή Τραπέζης, το ποσό της οποίας θα 

ισούται µε ποσοστό 10% του ετήσιου µισθώµατος, το οποίο θα ισχύει εκείνο 

το χρόνο. 

4.2  Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως 

στο Νοσοκοµείο και θα επιστραφεί στην Ανάδοχο µετά την λήξη της και υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει βεβαιωθεί λόγος κατάπτωσής της. 

 ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

5.1  Το Νοσοκοµείο διαθέτει στην Ανάδοχο µε τους όρους που ακολουθούν το 

δικαίωµα εκµετάλλευσης εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, και κυλικείου, που 

έχουν κατασκευαστεί µε δαπάνες της και θα παραµείνουν προς όφελος του 

Νοσοκοµείου µετά την λήξη ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπον λύση της 

παρούσας σύµβασης χωρίς η Ανάδοχος να δικαιούται οιασδήποτε 

αποζηµιώσεως. 

Η Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα ανακαίνισης συντήρησης των 

εγκαταστάσεων αυτών οποτεδήποτε κατά την κρίση της και µε δικές της 

δαπάνες. 

Η Ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται µε το νοµικό πλαίσιο και 

να εφαρµόζει τις διατάξεις που αφορούν στον υγειονοµικό έλεγχο των αδειών 

ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και των ειδικών και γενικών όρων ιδρύσεως και 

λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων, τροφίµων ή ποτών όπως 

αυτά κάθε φορά ισχύουν. 

Η Ανάδοχος έχει εκδόσει τις υπ΄αριθµόν 2284 &2285/11-03-2009  σχετικές  

άδειες λειτουργίας εστιατορίου-ζαχαροπλαστείου-κυλικείου, επιπλέον 

υποχρεούται  να ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί στον αρµόδιο 

ασφαλιστικό φορέα και να το εφοδιάζει µε βιβλιάρια υγείας κ.λ.π. Το 

Νοσοκοµείο δεν φέρει ευθύνη για την µη έκδοση άδειας λειτουργίας, από 

τυχόν προσκόµµατα κατά την έκδοση της άδειας των αρµοδίων υπηρεσιών 

της Νοµαρχίας 
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5.3  Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έκπτωση 30% για τους 

εργαζόµενους επί των ειδών του εστιατορίου και κυλικείου, εκτός των 

τυποποιηµένων προϊόντων. 

5.4  Η Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τόσο στον εσωτερικό χώρο 

του εστιατορίου όσο και στον εξωτερικό χώρο αυτού τόσα καθίσµατα όσα εκ 

του νόµου επιτρέπονται. 

5.5  Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί η Ανάδοχος θα είναι δικής της 

επιλογής και ευθύνης, θα τελεί υπό την άµεση µε αυτήν εργασιακή σχέση, 

χωρίς καµία ανάµειξη και ευθύνη του Νοσοκοµείου. Όλες οι υποχρεώσεις της 

Αναδόχου προς το προσωπικό (αποδοχές- κοινωνική ασφάλιση κ.λ.π. 

δικαιώµατα) θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν. 

5.6  Το Νοσοκοµείο µε την παρούσα ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για 

τον εξοπλισµό και κάθε αναγκαίο πράγµα για τη λειτουργία της επιχείρησης 

που θα λειτουργήσει µε την παρούσα σύµβαση και ρητά συµφωνείται ότι 

πάντα ταύτα αποτελούν υποχρέωση της Αναδόχου. 

Η Ανάδοχος επίσης διατηρεί το δικαίωµα ανανέωσης του εξοπλισµού 

οποτεδήποτε κατά την κρίση της και µε δικές της δαπάνες. 

5.7  Οι υπηρεσίες που υποχρεούται η Ανάδοχος να προσφέρει στο κοινό είναι 

ιδίως: 

Α. Πώληση φαγητών. 

Β. Πώληση αναψυκτικών και ποτών κατά Νόµο 

Γ. Πώληση όλων των ειδών κυλικείου και τυποποιηµένων προϊόντων 

∆. Πώληση ειδών ζαχαροπλαστείου 

5.8 Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη έναντι των Αγορανοµικών Αρχών και 

υποχρεούται να εφαρµόζει τις κείµενες διατάξεις και να εκδίδει για τα 

πωλούµενα είδη νόµιµες αποδείξεις ταµιακής µηχανής. 

5.9  Το Νοσοκοµείο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα και υποχρεούται στην 

εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή γκάζι και νερό στην Ανάδοχο. Το κόστος 

αυτών θα βαρύνει την Ανάδοχο. Την Ανάδοχο επίσης θα βαρύνει κάθε 

λογαριασµός επιχείρησης κοινής ωφέλειας που θα χρησιµοποιείται από 

αυτήν. Το Νοσοκοµείο επίσης θα παρέχει εσωτερική γραµµή τηλεφώνου, που 

θα βαρύνει το Νοσοκοµείο και εξωτερική γραµµή που θα βαρύνει την 

Ανάδοχο. 

5.10  Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να 

ασφαλίσει µε δαπάνες της, από κίνδυνο πυρκαγιάς, το εστιατόριο-
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ζαχαροπλαστείο-ανθοπωλείο-κυλικείο υπέρ του Νοσοκοµείου. Η ασφάλιση θα 

περιλαµβάνει κάθε κίνδυνο.  

Σε περίπτωση που επισυµβεί ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος κατά τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας σύµβασης, δικαιούχος του ποσού της ασφάλειας θα 

είναι η ανάδοχος στο µέτρο που η αποζηµίωση θα καλύπτει την προκληθείσα 

ζηµιά στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου-ζαχαροπλαστείου-ανθοπωλείου-

κυλικείου. Η Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει το 

προκατασκευασµένο αυτό κτίριο, καθώς και τον εξοπλισµό αυτού ( ενδεικτικά 

αναφέρουµε τα ψυγεία, τραπέζια, καθίσµατα, κλιµατιστικά µηχανήµατα, 

τηλεοράσεις) . 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1 Ο χώρος της επιχείρησης θα παραµείνει αυτός καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης και των τυχόν  παρατάσεων αυτής. 

6.2  Το Νοσοκοµείο υποχρεούται στην µη παραχώρηση άλλης αδείας 

εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου ή ανθοπωλείου ή κυλικείου σε οιονδήποτε 

χώρο εντός του Νοσοκοµείου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύµβασης και των παρατάσεων αυτής. 

6.3  Η από την Ανάδοχο περαιτέρω παραχώρηση της χρήσεως χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση του Νοσοκοµείο απαγορεύεται. 

6.4  Σε περίπτωση µετατροπής, συγχώνευσης ή απορρόφησης της αναδόχου 

εταιρείας, όπου σύµφωνα µε το νόµο το νέο νοµικό πρόσωπο υποκαθιστά 

πλήρως το µετατραπέν, συγχωνευθέν ή απορροφηθέν η συµβατική σχέση 

που ιδρύεται µε την παρούσα σύµβαση θα συνεχιστεί υπέρ του νέου νοµικού 

προσώπου που θα υποκαταστήσει πλήρως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

της την Ανάδοχο. 

Επίσης επιτρέπεται στους εταίρους της Αναδόχου Εταιρείας η µεταβίβαση της 

µερίδας συµµετοχής τους σε άλλο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο κατά τις 

∆ιατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

7.1 Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (λήξη συµβατικού χρόνου, καταγγελία 

σύµβασης κ.λ.π.) λύση της σύµβασης, η Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει το κτίριο του εστιατορίου-ζαχαροπλαστείου- κυλικείου, σε καλή 

κατάσταση λαµβανοµένου υπ΄ όψιν και του διαδραµόντος χρόνου λειτουργίας 

και σε κάθε περίπτωση λειτουργικό. 

Σε περίπτωση αρνήσεως της Αναδόχου αυτή υποχρεούται για κάθε µέρα 

καθυστέρησης της παράδοσης να καταβάλει το 1/30 του τελευταίου 

καταβαλλόµενου µισθώµατος. 

ΑΔΑ: ΨΒ7Λ46906Ψ-ΖΧ1



6 

 

7.2 Εφ΄ όσον εκτιµηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ότι η κατάσταση του 

κτιρίου δεν ανταποκρίνεται στην αναµενόµενη κατά τον χρόνο παράδοσης 

αυτού, τότε θα καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η στο άρθρο 4 της 

παρούσας συµφωνηθείσα εγγύηση, χωρίς να αποκλείεται η ικανοποίηση 

οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που θα γεννηθεί υπέρ του Νοσοκοµείου. 

7.3  Όλοι οι όροι της παρούσης συµβάσεως είναι ουσιώδεις και καµία 

συµπλήρωση ή τροποποίηση αυτής δεν επιτρέπεται και δεν θα έχει ισχύ, εάν 

δεν γίνει γραπτώς και δεν υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

7.4  Η παρούσα σύµβαση καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συµφωνηθεί 

µεταξύ των µερών σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης και αντικαθιστά 

και καταργεί όλες τις τυχόν προηγούµενες µεταξύ τους συµφωνίες. 

7.5  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της 

παρούσας σύµβασης κριθεί από το ∆ικαστήριο ότι είναι αντίθετη µε τον Νόµο 

τότε η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας 

σύµβασης δεν παραβλάπτεται. Στην περίπτωση αυτή τα µέρη θα 

προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα µε µια άλλη έγκυρη, 

ούτως ώστε η ουσιαστική ρύθµιση στην οποία απέβλεπαν τα µέρη να έχει 

αποδεκτή διατύπωση. 

Αφού συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα παραπάνω , 

συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό σε δύο (2) πρωτότυπα και έκαστος των 

συµβαλλοµένων έλαβε από ένα (1), το δε Νοσοκοµείο, θα δηλώσει την 

µίσθωση εντός της νόµιµης προθεσµίας µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος της Γ.Γ.∆.Ε, και ο µισθωτής θα αποδεχθεί την µίσθωση αυτή.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ........................................................... Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΒ7Λ46906Ψ-ΖΧ1
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