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Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  Α ξ η ζ κ .  6 5 Δ / 2 0 1 8  
 

Σν Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ», έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη  ΠΓ.34/1995 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, ηδίσο κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.4242/2014. 

2. ηνπ λ. 3861/2010 όπσο ηζρύεη 

3. ηνπ ΝΓ 496/1974, όπσο ηζρύεη 

4. Σελ αξηζκ. 20/20-4-2018 (ΘΔΜΑ 11
ν
 ) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 

(ΑΓΑ: ΩΒΚΤ4690ΩΝ-ΥΓ3) 

 

5. Σελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η  

Γεκόζην ηαθηηθό επαλαιεπηηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, βάζεη γξαπηώλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ,  ζύκθσλα κε ηα ΠΓ 715/79 & 34/95 θαζώο θαη ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο, γηα ηελ Δθκίζζσζε ελόο (1)  αθηλήηνπ απνηεινύκελνπ από δύν (2) νξόθνπο ηζόγεην 

θαη πξώηνο  επί ηεο νδνύ Αγ. Μαξίλεο 6, Αζήλα, επηθαλείαο 60,82 m
2 

 έθαζηνο. 

 

Άρθρο 1
ο
: 

Ζ ελνηθίαζε αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο κε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηξία (3) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δώδεθα (12) έηε. 

 

Άρθρο 2
ο
:  

Σν ελνίθην είλαη πιεξσηέν  ζηελ  Σξάπεδα Πεηξαηώο (ζε ζρεηηθό αξηζκό ινγαξηαζκνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο πνπ ζα δνζεί ζηνλ ζρεηηθό πιεηνδόηε) ην πξώην πελζήκεξν θάζε κήλα, δειαδή 
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πξνθαηαβνιηθά, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε ηνπ Μηζζσηή, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 5
εο

 εκέξαο εθάζηνπ 

κηζζσηηθνύ κελόο ην κίζζσκα ζα επηβαξύλεηαη κε λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο. 

 

 

 

Άρθρο 3
ο
: 

Διάρηζην όξην πξνζθνξάο, κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ν πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη ην πνζό ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξώ (1.200,00). 

 

  

Άρθρο 4
ο
  

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε απηέο ηα 

ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή (πιήξεο νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ΑΦΜ/ΓΟΤ 

θαη ηειέθσλα, fax, ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηελ επσλπκία ηνπο, ηελ έδξα ηνπο, ηα 

ζηνηρεία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ΑΦΜ/ΓΟΤ θαη ηειέθσλα, fax  ππνβάιινληαη γξαπηά θαη 

ζα  γίλνληαη δεθηέο εθ΄ όζνλ ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην Πξσηόθνιιν  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο (θηίξην 5), νδόο Μεζνγείσλ 154-Αζήλα κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ 11/9/2018, θαη ώξα 

14.00 κ.κ., ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο (ζηα Γξαθεία ηεο Γ.Σ.Τ.) 

4.1 ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ 

ηεο Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

4.2 Οη πξνζθνξέο λα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο, δελ ζα πεξηέρνπλ ζβεζίκαηα θαη δηνξζώζεηο 

νύηε ζα πεξηιακβάλνπλ όξνπο αληηθείκελνπο ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζε 

θάζε πεξίπησζε πνηα ζα  είλαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή θαζώο θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζθνξώλ 

4.3 Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ή από εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα πνζό ίζν κε ην πξνηεηλόκελν 

ειάρηζην κεληαίν όξην ηνπ κηζζώκαηνο, σο εγγπνδνζία ζπκκεηνρήο εηο ην δηαγσληζκό. Από ηελ 

ππνρξέσζε απηή απαιιάζνληαη ην Γεκόζην, ηα ΝΠΓΓ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

4.3 Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα απμήζεη ηελ 

εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ώζηε λα αλέιζεη ζε πνζό ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο 

κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ε νπνία παξακέλεη σο εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο, κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

4.4 ηνπο ππνινίπνπο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, ζα επηζηξαθεί ε εγγπνδνζία κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

 

Άρθρο 5
ο
: 

5.1 Ο δηαγσληζκόο δηελεξγείηαη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο , απνθιεηόκελεο ηεο δηα πξνθνξηθώλ 

πξνζθνξώλ ζπλερίζεσο ηνύηνπ. 
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5.2 Σα κέιε ηεο  Δπηηξνπήο απνζθξαγίδνπλ θαη κνλνγξάθνπλ ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία θαη ώξα ε νπνία έρεη γλσζηνπνηεζεί κε θάζε λόκηκν κέζν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηε 

ζπλέρεηα αλαθνηλώλνληαη ζηνπο ηπρόλ παξηζηάκελνπο πιεηνδόηεο.   

 

5.3 Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν  

πιεηνδόηε. 

 

5.4 Δάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή θαη λα 

πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ άκεζα ελδηαθεξόκελνπ. 

 

5.5 Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ.  

 

5.6 Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

απνθαίλεηαη νξηζηηθά γηα απηέο. 

 

5.7 Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη κόλν από απηνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό, γξαπηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ή κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ ιήμε ηνπ.   

  

Άρθρο 6
ο
: 

6.1 Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη ζε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο κεηά ηε θαηαθύξσζε ηεο κίζζσζεο. 

6.2 Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη (απμάλεηαη) εηεζίσο ζε πνζνζηό ίζν  κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 

δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή όπσο αλαθνηλώλεηαη από  ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ( 

ΔΛΣΑΣ).   

6.3 6.3 Ο κηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζηεύζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηηο λόκηκεο 

θξαηήζεηο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ηα ηέιε  ζύκβαζεο θαζώο θαη ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν επί 

ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο (βαξύλεη εμ΄ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή). 

6.4 Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππεξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα 

ηνπ θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ην πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε, 

δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

6.5. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεσο ηεο ζύκβαζεο κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηόρξεζε ηνπ αθηλήηνπ, 

θαηόπηλ πξνεηδνπνηήζεσο θνηλνπνηνύκελεο επί απνδείμεη ζηνλ κηζζσηή ηξείο ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

πξηλ από ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο.  

  

6.6 Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ θάλεη ρξήζε απηνύ. 

 

Άρθρο 7
ο
: 

 
7.1 Σν Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δύλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ λα κελ απνδερζεί ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ αλ ην θξίλεη αζύκθνξν ή λα απνθαζίδεη κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηνπ ππέξ ηεο θαηαθπξώζεσο ζην όλνκα όρη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή θαη λα αθπξώζεη 

ην δηελεξγεζέληα δηαγσληζκό, εθ’ όζνλ ηνύην ππαγνξεύνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ ρσξίο λα 
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δηθαηνύηαη  θαλείο ελζηάζεσο ή δηακαξηπξίαο θαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

ππέξ ησλ κε πξνθξηζέλησλ. 

7.2 Σν Ννζνθνκείν δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην κίζζην θαη γηα ηελ νπνία έιαβε ή όθεηιε λα ιάβεη γλώζε ν κηζζσηήο θαη δειώλεη όηη 

ην βξήθε θαηάιιειν  θαη ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο θαη ππέβαιε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δελ 

δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζύκβαζε,  επνκέλσο ην Ννζνθνκείν δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν 

απηό ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο Παξαηππία ηνπ δηαγσληζκνύ δελ δεκηνπξγεί 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή ή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληνο, ν δε  ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο 

δελ έρεη θακία αμίσζε απέλαληη ζην Ννζνθνκείν εάλ δελ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Σν κίζζην ρξήδεη επηζθεπώλ θαη νη ππνςήθηνη κηζζσηέο έρνπλ δηθαίσκα επίζθεςεο ηνπ κηζζίνπ 

πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζε όιεο ηηο επηζθεπέο ηνπ 

κηζζίνπ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κηζζίν εθκηζζώλεηαη σο έρεη ρσξίο θακία 

αμίσζε ηνπ κηζζσηή έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρόλ δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηελ 

επηζθεπή ή δηαξξύζκηζε ηνπ. Σν λνζνθνκείν θαηόπηλ γξαπηνύ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή ζα 

ζπλαηλέζεη ζηελ έθδνζε θάζε αλαγθαίαο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο 

ηνπ κηζζίνπ.    

 

7.3 Ο πλειοδόηης ζηον οποίο καηακσρώθηκε ο διαγωνιζμός καλείηαι κε έγγξαθν (κε απόδεημε) λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο. 

7.4 Δάλ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εληόο ηεο πξναλαθεξόκελεο 

πξνζεζκίαο, ην Γ..ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ηνλ θεξύζζεη έθπησην θαη ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα απεπζπλζεί ζηνλ επόκελν θαηά ζεηξά 

πιεηνδόηε.   

 

Άρθρο 8
ο
 :  

 

α) Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε κεξηθή ή νιηθή ππνκίζζσζε σο θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ όπσο επίζεο απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο 

ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ εθηόο εάλ ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίζεη ζρεηηθά θαη δώζεη ηελ 

έγγξαθή ζπλαίλεζε ηεο. 

ε πεξίπησζε ππνκίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ππνβάιιεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθν ηνπ 

ππνκηζζσηεξίνπ, εμαθνινπζεί δε επζπλόκελνο ζε νιόθιεξν έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηνπο 

όξνπο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

 

β) ησπεξή αλακίζζσζε δελ ρσξάεη θαη ζπκθσλείηαη από ηώξα όηη ν κηζζσηήο κε ηε ιήμε ηεο 

κηζζσηηθήο ζπκβάζεσο κε νπνηαλδήπνηε ηξόπν, ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ην κίζζην, ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξαδόζεσο ή 

αξλήζεσο ηνπ ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε έμσζε κε βάζεη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. Πνι. Γηθ. 

ππνρξενύκελνο λα θαηαβάιεη πνηληθή ξήηξα γηα παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο γηα θάζε κέξα 

παξακνλήο ηνπ πέξα ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο πνζό ίζν κε ηα 2/30 ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κεληαίνπ 

κηζζώκαηνο, εθηόο από ηηο άιιεο ζπλέπεηεο. 

 

Άρθρο 9
ο
 : 

 

α) Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηνύην απνθιεηζηηθά ν ίδηνο θαη κόλν γηα ηε ζπκθσλεζείζα ρξήζε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη 

ε ιεηηνπξγία νίθνπ αλνρήο, ή ραξηνπαηθηηθήο ιέζρεο ή γξαθείνπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο, γεληθά 
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επηηξέπεηαη θάζε ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, βάζεη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ρξήζεσλ γεο ζύκθσλα κε ηε γεληθή 

πνιενδνκηθή ή άιιε εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη κε θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

γεο ησλ γεληθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. 

Απαγνξεύεηαη θάζε κεηαβνιή ηεο ζπκθσλεζείζαο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. 

 

β) Σα δύν (2) δηακεξίζκαηα βξίζθνληαη επί ηεο νδνύ Αγ. Μαξίλεο 6 ζηελ Αζήλα, επηθνηλσλνύλ κε 

εμσηεξηθή ζθάια, θαη απνηεινύληαη από:  

Ηζόγεην: θνπδίλα, ηνπαιέηα, 1 ππλνδσκάηην, 1 ζαιόλη 

1
νο

 όξνθνο: θνπδίλα, ηνπαιέηα, ζαινλνηξαπεδαξία, δηάδξνκνο, 1 κηθξό ππλνδσκάηην. 

Σν αθίλεην δηαζέηεη θαη απιή κε 2 βνεζεηηθνύο ρώξνπο (απνζήθεο). 

 

γ) Ο κηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα επηρεηξήζεη ηξνπνπνηήζεηο, δηαξξπζκίζεηο ή θαηλνηνκίεο επί ηνπ 

κηζζίνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ εθκηζζσηή. Κάζε νηθνδόκεκα, εγθαηάζηαζε, παξάπεγκα θ.ι.π. πνπ 

γίλεηαη από ηνλ κηζζσηή ζην κίζζην, παξακέλεη ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη πεξηέξρεηαη ζηελ 

θπξηόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο ρσξίο θακία απνδεκίσζή ηνπ ε 

δπλαηόηεηα αθαηξέζεσο  ησλ θαηαζθεπαζκάησλ εθηόο  αλ ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά. 

 

δ) Ο κηζζσηήο ζε πεξίπησζε παξάλνκεο δηαηαξάμεσο ή απνβνιήο απηνύ από ην κίζζην έρεη θαηά 

παληόο ηξίηνπ όιεο ηηο αγσγέο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λνκήο θαη θαηνρήο ηνύηνπ, 

ππνρξενύκελνο λα εηδνπνηεί ακέζσο θαη εγγξάθσο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα θάζε 

παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ. Δληόο ελόο κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κεηαβηβάζεη ηηο παξνρέο νξγαληζκώλ θνηλήο σθειείαο επ’ 

νλόκαηη ηνπ. 

 

ε) Σα ηέιε θαη θόξνη ππέξ νξγαληζκώλ θνηλήο σθειείαο ΟΣΑ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ  θ.ι.π. ηπρόλ θόξνη 

αθαιύπησλ ρώξσλ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην κηζζσηή θαζώο θαη θάζε άιινη ζπλαθείο 

θόξνη (ή ηέινο)δεκόζηνη ή δεκνηηθνί πνπ βαξύλεη ηνπο κηζζσηέο. Οκνίσο θαη ε θαηαλάισζε λεξνύ 

θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

 ζη) Γηα θάζε παξάβαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππνρξεώζεσλ από ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκηά 

ζην Ννζνθνκείν (εθκηζζσηήο) ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε απνδεκίσζε, πνπ βεβαηώλεηαη κε 

θαηαινγηζκό πνπ ελεξγεί ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε θαη 

εηζπξάηηεηαη κε ηε δηαδηθαζία εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζόδσλ (Ν.Γ.356/1974 Κώδηθαο Δηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ όπσο ηζρύεη, θαη ΝΓ 496/1974, όπσο ηζρύεη) 

 

 δ) Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ηνπ κηζζίνπ κία θνξά ην κήλα από 

όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο  έμη (6) ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο κίζζσζεο ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα θάζε κήλα εκέξεο Πέκπηε θαη Παξαζθεπή θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ πξν ηεο 

ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαηαγγειία ηεο από ηνλ κηζζσηή, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε απηνύ λα 

θαηαβάιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε πνζό ίζν κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, όπσο απηό έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ην ρξόλν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο, θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ εθκηζζσηή 

ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ. 

 

Άρθρο 10
ο
 : 

 

α) Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο θαη κόλν, 

απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ. 
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β) Όινη νη όξνη ηεο ζπκβάζεσο ινγίδνληαη θύξηνη θαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε 

ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο κηζζώζεσο, ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαη ηελ βηαία απνβνιή 

ηνπ κηζζσηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Κ. Πνι. Γ. πέξα από ηηο άιιεο επηδήκηεο γηα ηνλ κηζζσηή 

ζπλέπεηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 715/79. 

 

γ) Γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ εθκηζζσηή θαη 

κηζζσηή , νξίδνληαη θαηά ην λόκν αξκόδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.  

 

Άρθρο 11
ο
: 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη κε ρξνληθή δηάξθεηα ηξία (3) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ην 

αλώηεξν ζηα δώδεθα (12) έηε. 

 
Άρθρο 12

ο
: 

 
Πεξίιεςε ηεο πην πάλσ δηαθήξπμεο δεκνζηεύζεθε ζηηο εθεκεξίδεο Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ θαη 

Απγή δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Δθηόο ηεο δεκνζίεπζεο απηήο ε δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ  

(www.gna-gennimatas) θαη ζηνλ ηζηόηνπν δηαύγεηα. 

 

 

 

Άρθρο 13
ο
 :  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 37 ηνπ ΠΓ 715/79, ηνπ ΠΓ 34/95 & ηνπ Ν. 

2741/1999 θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά εμνπζηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ λόκσλ. 

 
 
Ο Συντάξασ  Η Υπεφκυνθ Γραφείου   Η Προϊςτ. Τμθμ.   Ο Προίςτ. Οικ/κθσ      Η Προϊςτ. Διοικθτικισ    Ο Διοικθτισ 

                                Προμθκειών              Προμθκειών            Υποδ/νςθσ                          Δ/νςθσ 
                                         α/α 
Εμμ. Ζωγραφάκθσ     Χ. Τζηα                Δ. Παναγιωτοποφλου     Ι. Πιλάτθσ        Αργυρώ Παπαχριςτου     Β. Κεκερισ 
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