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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ 23/2022 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 ΣΟΤ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΣΑΞΑ 

«Για τθν Εκμίςκωςθ Ακινιτου επί τθσ οδοφ Π. Ζερβοφ 23 ςτο 
Π. Ψυχικό»  
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Αναρτθτζα ςτο Διαφγεια 

Και ςτο site του Νοςοκομειου 
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1.1 τοιχεία Αναθέτουςασ Αρχήσ  
Επωνυμία Γ.Α.Ν.Ρ. «ΜΕΤΑΞΑ» 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999233397 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΡΟΤΑΣΘ 51 

Ρόλθ ΡΕΙΑΙΑΣ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 18537 

Χϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS3 EL307 

Τθλζφωνο 21 0452 0835 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) prommet@yahoo.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 ΣΟΥΛΤΑΤΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ  

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://www.metaxa-hospital.gov.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 4/11/2022 

ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 4/11/2022 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Αμφικζατρο του ΓΑΝΡ «ΜΕΤΑΞΑ» 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6 Νοςοκομείο (Ν.Ρ.Δ.Δ.), «μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι» κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016 και ανικει ςτθν 2θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ και Αιγαίου. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.  

  

                                                           
1
  

Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
 

4 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 

υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

5 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
 

6 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)»  ι “μθ κεντρικι 

ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

7 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) 

Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
 

mailto:prommet@yahoo.gr
https://www.metaxa-hospital.gov.gr/
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Θεςμικό πλαίςιο  
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του Π.Δ. 715/1979  
2. τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ 
3. Β.Δ. τησ 12ησ Απριλίου 1924 (ΦΕΚ 84 Α΄/1924)  «περί Οικοδομικοφ Συνοικιςμοφ Ψυχικοφ» 
4. Π.Δ. τησ 15ησ Απριλίου 1988 (ΦΕΚ 353 Δ΄/1988)   
5. Την υπ’ αρ. 28/21-10-2022 (θζμα 2) Απόφαςη Δ.Σ. ςχετικά με τη διενζργεια του διαγωνιςμοφ  

 
 

Προθεςμία παραλαβήσ προςφορών  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 4/11/2022 και ϊρα 13:00 

 

Αρχέσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςία ςύναψησ  
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,8  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 

και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  
 

Το ΓΑΝΡ «ΜΕΤΑΞΑ» προκθρφςςει Δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό, βάςει ανοιχτϊν προςφορϊν και ςυνζχιςθ του 
διαγωνιςμοφ με προφορικζσ προςφορζσ μζχρι αναδείξεωσ του πλειοδότθ, ςφμφωνα με τα ΡΔ 715/79 ,  το Β.Δ. τθσ 
12ησ Απριλίου 1924 «περί Οικοδομικοφ Συνοικιςμοφ Ψυχικοφ», το Ρ.Δ. 15-4-1988 κακϊσ και τισ εκάςτοτε 
τροποποιιςεισ τουσ, για τθν Εκμίςκωςθ Ακινιτου επί τθσ οδοφ Ρ. Ηερβοφ 23 ςτο Ρ. Ψυχικό (ιτοι μόνο για 
κατοικία). 
 

Άρκρο 1ο : 

Θ ενοικίαςθ αρχίηει από τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό εκμίςκωςθσ ιτοι 01 Ιανουαρίου 2023  
με χρονικι διάρκεια τα δϊδεκα (12) ζτθ  ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 1 & 2 του Ρ.Δ.715/79, κατόπιν ςυμφωνίασ 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν. Σε περίπτωςθ ενςτάςεων , άςκθςθσ ζνδικων μζςων  ι και άλλων λόγων 
κακυςτζρθςθσ θ παραπάνω θμερομθνία ζναρξθσ ενδζχεται να αλλάξει κατόπιν ςυμφωνίασ των ςυμβαλλόμενων 
μερϊν. 

                                                           
8
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 2ο : 

Το μίςκωμα είναι πλθρωτζο ςτθν Εκνικι Τράπεηα (ςε αρικμό λογαριαςμοφ του Νοςοκομείου που κα δοκεί ςτον 
πλειοδότθ) το πρϊτο πενκιμερο κάκε μινα, δθλαδι προκαταβολικά, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ του Μιςκωτι. Θ 
κακυςτζρθςθ τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ ολοκλιρου ι μζρουσ αυτοφ αποτελεί αιτία καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ 
και απόδοςθσ τθσ χριςθσ του μιςκίου ςτον εκμιςκωτι.  
 

 

Άρκρο 3ο : 

Ελάχιςτο όριο προςφοράσ, με το οποίο κα ξεκινιςει ο πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν εκμίςκωςθ του ακινιτου 
είναι 750 € μθνιαίωσ. To μθνιαίο μίςκωμα κα υπόκειται ςε προςαφξθςθ τθσ τάξεωσ  2% επιπλζον κατ’ ζτοσ για τα 
δϊδεκα ζτθ . 
 

Άρκρο 4ο : 

4.1 Οι αρχικζσ προςφορζσ κα προςκομιςτοφν γραπτά εντόσ φακζλου, με ςαφι τα χαρακτθριςτικά του πλειοδοτικοφ 

Διαγωνιςμοφ, ςτθν/ςτον πρόεδρο τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ που ζχει οριςτεί για τθν Ραραςκευι 4 Νοεμβρίου 2022 και ϊρα 13:00 μ.μ., ςτο Αμφικζατρο του 

Νοςοκομείου. Ο φάκελοσ πρζπει να αναγράφει ςτθν εξωτερικι όψθ τα ςτοιχεία του Ρροςφζροντοσ (όνομα και 

επϊνυμο ι επωνυμία, διεφκυνςθ κατοικίασ και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθλζφωνο)  και «Ρροςφορά για 

Εκμίςκωςθ Ακινιτου επί τθσ οδοφ Ρ. Ηερβοφ 23 ςτο Ρ. Ψυχικό» 

Θ δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι, με ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ 750,00 ευρϊ ωσ 

μειωμζνο μθνιαίο μίςκωμα. Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ, 

μετά του ονοματεπϊνυμου του πλειοδότθ.  

Ράςα προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ δζςμευςθ αυτι μεταφζρεται 

αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον τελευταίο πλειοδότθ. 

Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο ςτθν επιτροπι, πριν τθν ζναρξθ του 

ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, άλλωσ κεωρείται ωσ μετζχων για ίδιο 

αυτοφ λογαριαςμό. 

Θ δθμοπραςία κατακυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ υπζρ αυτοφ που προςζφερε το μεγαλφτερο 

ποςό. 

Με τθν ςυμμετοχι του ςτθν δθμοπραςία ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αυτοδίκαια αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ μθ κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ι ο αποκλειςμόσ οποιουδιποτε πλειοδότθ, δε ςυνεπάγεται κανζνα δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ 

4.2 Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ, να μθν περιζχουν ςβθςίματα και διορκϊςεισ, οφτε 

να περιλαμβάνουν όρουσ αντικείμενουσ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Ρρζπει να περιζχουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 

τρόπο χριςθσ του μιςκίου από τον μιςκωτι, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν εκτίμθςθ των 

προςφορϊν. 
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4.3 Ιςχφσ προςφοράσ: 45 μζρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ΡΔ 715/79. «Εισ τθν προςφοράν δζον απαραιτιτωσ να 

αναγράφεται ότι ο προςφζρων ζλαβε γνϊςιν των όρων τθσ διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ» 

4.4 Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται από γραμμάτιο παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι από 

εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ για ποςό ίςο με το προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο όριο του 

μιςκϊματοσ, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Από τθν υποχρζωςθ αυτι απαλλάςςονται το Δθμόςιο, τα 

ΝΡΔΔ και οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  Ρριν τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εκμίςκωςθσ, ο μιςκωτισ 

υποχρεοφται να αυξιςει τθν εγγφθςθ που ζχει κατακζςει ϊςτε να ανζλκει ςε ποςό ίςο με το διπλάςιο του 

επιτευχκζντοσ μθνιαίου μιςκϊματοσ, θ οποία παραμζνει ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, μζχρι τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. 

4.5 Στουσ υπολοίπουσ που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, κα επιςτραφεί θ εγγφθςθ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο 5ο : 

5.1 Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται με ανοιχτζσ γραπτζσ προςφορζσ και ςυνεχίηεται με προφορικζσ προςφορζσ μζχρι 

αναδείξεωσ πλειοδότθ. 

5.2 Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, αφοφ ελζγξουν: 

- τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των ςυμμετεχόντων (αςτυνομικι ταυτότθτα ι αποδεικτικό μόνιμθσ παραμονισ ςτθν 

Ελλάδα για τουσ αλλοδαποφσ),  

- τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 7, ςτθν οποία δθλϊνεται θ επίςκεψθ και αποδοχι του μιςκίου και 

- τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ του άρκρου 4, 

αποςφραγίηουν και μονογράφουν τισ προςφορζσ ςτθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα, θ οποία ζχει 

γνωςτοποιθκεί με κάκε νόμιμο μζςο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτθ ςυνζχεια ανακοινϊνεται θ ςειρά τθσ 

πλειοδοςίασ ςτουσ τυχόν παριςτάμενουσ πλειοδότεσ. 

5.3 Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ και θ υποχρζωςθ αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από 

τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.  

5.4 Εάν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι και να προςκομίςει το 

νόμιμο πλθρεξοφςιο. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να εκδοκεί ςτο όνομα του άμεςα 

ενδιαφερόμενου. 

5.5 Οι προςφορζσ εγγράφονται ςτο πρακτικό διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, το οποίο υπογράφεται και από τουσ 

πλειοδότεσ. 

5.6 Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ Διακιρυξθσ τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ, επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικά για αυτζσ.  

5.7 Οι ενςτάςεισ αυτζσ υποβάλλονται μόνο από αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, γραπτά κατά τθ 

διάρκεια του ι μζςα ςε είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ από τθν λιξθ του. 

 

Άρκρο 6ο : 
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6.1. Ο μιςκωτισ δε δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ μετά τθν κατακφρωςθ τθσ μίςκωςθσ. 

6.2. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όριά του και γενικά 

το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, να το προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ με τισ απαραίτθτεσ αγωγζσ οι οποίεσ 

εκχωροφνται ςε αυτόν με τθ ςφμβαςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 

6.3. Ο εκμιςκωτισ ζχει δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςφμβαςθσ, όταν καταςτεί αναγκαία θ ιδιόχρθςθ του 

ακινιτου. 

6.4. Το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται ςε καμία περίπτωςθ ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτο μίςκιο, οφτε 

απαλλάςςεται ο μιςκωτισ τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ εάν δεν κάνει χριςθ αυτοφ. 

6.5. Σα ζξοδα δθμοςιεφςεων τθσ Διακιρυξθσ κα επιβαρφνουν το Νοςοκομείο. 

 

Άρκρο 7ο : 

7.1 Το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να μθν αποδεχκεί το αποτζλεςμα του 

διαγωνιςμοφ αν το κρίνει αςφμφορο ι να αποφαςίηει με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςι του υπζρ τθσ 

κατακυρϊςεωσ ςτο όνομα όχι του τελευταίου πλειοδότθ ι και να ακυρϊςει το διενεργθκζντα διαγωνιςμό, εφ’ 

όςον τοφτο υπαγορεφουν τα ςυμφζροντά του, χωρίσ να δικαιοφται κανείσ ενςτάςεωσ ι διαμαρτυρίασ και χωρίσ να 

δθμιουργείται δικαίωμα αποηθμίωςθσ υπζρ των μθ προκρικζντων. 

7.2 Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το 

μίςκιο και για τθν οποία ζλαβε ι όφειλε να λάβει γνϊςθ ο μιςκωτισ και δθλϊνει ότι το βρικε κατάλλθλο και τθσ 

απολφτου αρεςκείασ και υπζβαλε τθν προςφορά του και δε δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ, επομζνωσ το 

Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται για το λόγο αυτό ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ. Ραρατυπία του 

διαγωνιςμοφ δε δθμιουργεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ του μιςκωτι ι οποιουδιποτε ςυμμετζχοντοσ, ο δε τελευταίοσ 

πλειοδότθσ δεν ζχει καμία αξίωςθ απζναντι ςτο Νοςοκομείο εάν δεν εγκρικεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ επικυμίασ των υποψθφίων να επιςκεφκοφν το ακίνθτο, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ κατάρτιςθ τθσ 

προςφορά τουσ, αυτοί δφνανται να επικοινωνοφν με τον υπεφκυνο Διαχείριςθσ τθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ του 

Νοςοκομείου κ. Λεωνίδα Ακαναςιάδθ, ςτο τθλζφωνο επικοινωνίασ 2132079743. 

7.3 Ο πλειοδότθσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ καλείται εγγράφωσ (με απόδειξθ) να προςζλκει για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μιςκϊςεωσ μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ. Θ μίςκωςθ κα ξεκινιςει από τθν 

θμερομθνία που  αναγράφεται  ςτο ςυμφωνθτικό εκμίςκωςθσ ιτοι 01 Ιανουαρίου 2023. 

7.4 Εάν ο πλειοδότθσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ, το 

Δ.Σ. του Νοςοκομείου μασ τον κθρφςςει ζκπτωτο και θ εγγφθςθ που ζχει κατατεκεί καταπίπτει υπζρ του 

Νοςοκομείου το οποίο ςτθ ςυνζχεια προβαίνει ςε νζα εκμίςκωςθ. 

 

Άρκρο 8ο : 

α) Απαγορεφεται απολφτωσ θ μερικι ι ολικι υπομίςκωςθ ωσ και θ με οποιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ τθσ 

χριςθσ του μιςκίου όπωσ επίςθσ απαγορεφεται οποιαδιποτε μεταβολι τθσ χριςεωσ του μιςκίου εκτόσ εάν θ 

Διοίκθςθ του Νοςοκομείου αποφαςίςει ςχετικά και δϊςει τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ 

υπομίςκωςθσ ο μιςκωτισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο αντίγραφο του υπομιςκωτθρίου, 

εξακολουκεί δε ευκυνόμενοσ ςε ολόκλθρο ζναντι του Νοςοκομείου με βάςθ τουσ όρουσ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ.  
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β) Σιωπθρι αναμίςκωςθ δε χωράει και ςυμφωνείται από τϊρα ότι ο μιςκωτισ με τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ 

ςυμβάςεωσ με οποιανδιποτε τρόπο, υποχρεοφται να αποδϊςει το μίςκιο, ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ του 

Νοςοκομείου που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Διοικιςεωσ του Νοςοκομείου, ςε καλι κατάςταςθ και ςε 

περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ παραδόςεωσ ι αρνιςεωσ του ο μιςκωτισ υπόκειται ςε ζξωςθ με βάςει τισ διατάξεισ του Κ. 

Ρολ. Δικ. υποχρεοφμενοσ να καταβάλει για κάκε μζρα παραμονισ του πζρα τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ ωσ 

αποηθμίωςθ χριςθσ ποςό ίςο με τα 2/30 του καταβαλλομζνου μθνιαίου μιςκϊματοσ, εκτόσ από τισ άλλεσ 

ςυνζπειεσ. 

 

Άρκρο 9ο : 

α) Ο μιςκωτισ κα πρζπει να δθλϊςει  υπεφκυνα ότι κα αναλάβει τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ του κτιρίου,    με 

ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ φψουσ 300.000€ πλζον ΦΠΑ, (ποςό ενδεικτικό ενδζχεται να τροποποιθκεί λόγω τθσ 

ενεργειακισ κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID-19) και κα ζχει τθν 

υποχρζωςθ να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ και να χρθςιμοποιεί τοφτο αποκλειςτικά ο ίδιοσ και μόνο 

για τθ ςυμφωνθκείςα χριςθ. Απαγορεφεται κάκε μεταβολι τθσ ςυμφωνθκείςασ χριςεωσ του μιςκίου χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι. 

Τον ανάδοχο - μιςκωτι βαρφνουν όλεσ ανεξαιρζτωσ οι ςχετικζσ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ του 

κτθρίου οι οποίεσ ςυμφϊνα με τον παρακάτω αναλυτικό  προχπολογιςμό  αφοροφν: 

 Εκτεταμζνεσ – επικίνδυνεσ – ρθγματϊςεισ ςε όλθ τθν τοιχοποιία του 4ου επιπζδου του ακινιτου και 
ςθμαντικζσ ρθγματϊςεισ ςτθν τοιχοποιία των υπολοίπων ορόφων. 

 Εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτο δομικά ςτοιχεία του 4ου επιπζδου (ρθγματϊςεισ ςε βάκοσ με ταυτόχρονθ 
αποκάλυψθ κι οξείδωςθ του οπλιςμοφ)όπωσ επίςθσ και φκορζσ παρόμοιου μεγζκουσ ςε όλα τα εμφανι 
ςκυροδζρματα (δομικά και διακοςμθτικά) και ςτθκαία των εξωςτϊν ςε όλα τα επίπεδα.  

 Φκορά του ςυνόλου των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων με αποτζλεςμα τθν καταςτροφι διαφόρων δομικϊν 
και μθ ςτοιχείων του ακινιτου. 

 Υγραςία ςτο ςφνολο τθσ τοιχοποιίασ του κτιρίου 

 Φκορά εξωτερικϊν και εςωτερικϊν κουφωμάτων 

 Κατά κζςθ ςθμαντικι παραμόρφωςθ των ξφλινων δαπζδων ςτο εςωτερικό του κτιρίου 

 Ραλαιότθτα θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και θ ζλλειψθ ςυντιρθςισ τουσ 

 Φκορζσ ςτο υποςτατικό – αποκικθ (εξωτερικά κουφϊματα, κεραμοςκεπι, θλεκτρολογικι και υδραυλικι 
εγκατάςταςθ) 

 Φκορά των κιγκλιδωμάτων τθσ πρόςοψθσ 

 Φκορζσ λόγω παλαιότθτασ γενικά εξαιτίασ ζλλειψθσ ςυντιρθςθσ τα τελευταία κατ’ ελάχιςτο 12 ζτθ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ Π.ΖΕΡΒΟΤ 23 ΣΟ Π.ΨΤΧΙΚΟ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ 

Επιςκευι Δομικϊν Στοιχείων - Επιςκευι 

Επιχριςμάτων - Αποξθλϊςεισ - Κακαιρζςεισ - 

Απομάκρυνςθ προϊόντων κατ' αποκοπι 

τμχ 1 15.000 15.000 

Αντικατάςταςθ Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

και Ανακαίνιςθ WC κατ' αποκοπι 
τμχ 1 30.000 30.000 



Γ.A.N.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»:ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                      8                                                                                ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΨΝΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 ΕΚΜΙΣΘΨΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Π. ΧΥΦΙΚΟΥ Α.Δ. 23/22 

Αντικατάςταςθ Εξωτερικϊν Κουφωμάτων 

Αλουμινίου  
m2 200 300 60.000 

Αντικατάςταςθ Εςωτερικϊν Ξφλινων 

Κουφωμάτων  - Ερμαρίων 
τμχ 40 400 16.000 

Αντικατάςταςθ Ξφλινων Δαπζδων  m2 250 100 25.000 

Αντικατάςταςθ Κιγκλιδωμάτων τρζχον μζτρο 120 80 9.600 

Αντικατάςταςθ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 

κατ' αποκοπι 
τμχ 1 35.000 35.000 

Χρωματιςμόσ όψεων Εςωτερικϊν Χϊρων m2 4000 10 40.000 

Αντικατάςταςθ Κεραμικϊν Ρλακιδίων m2 200 30 6.000 

Επιςκευι και Αντικατάςταςθ Μαρμάρινων 

Επενδφςεων 
τμχ 1 15.000 15.000 

Επιςκευι Αποκικθσ και Αντικατάςταςθ Στζγθσ  τμχ 1 30.000 30.000 

Απρόβλεπτα        18.400 

    ΤΝΟΛΟ   300.000 

  
ΦΡΑ  0,24 72.000 

  
ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ  372.000 

 

β) Σο μίςκιο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Π. Ζερβοφ 23 ςτο Π. Ψυχικό. Πρόκειται για κτίςμα, το οποίο ζχει εμβαδόν 

618,75 τ.μ. καταςκευισ του 1960 και βρίςκεται ςε οικόπεδο 699,81 τ.μ. 

γ) Ο μιςκωτισ δεν επιτρζπεται να επιχειριςει τροποποιιςεισ, διαρρυκμίςεισ ι καινοτομίεσ επί του μιςκίου χωρίσ 

τθν άδεια του εκμιςκωτι. Κάκε οικοδόμθμα, εγκατάςταςθ, παράπθγμα κ.λ.π. που γίνεται από τον μιςκωτι ςτο 

μίςκιο, παραμζνει ςε όφελοσ του μιςκίου και περιζρχεται ςτθν κυριότθτα του Νοςοκομείου μετά τθ λιξθ ι λφςθ 

τθσ μίςκωςθσ χωρίσ καμία αποηθμίωςι του θ δυνατότθτα αφαιρζςεωσ των καταςκευαςμάτων εκτόσ αν 

ςυμφωνικθκε διαφορετικά. 

δ) Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να μεταχειρίηεται το μίςκιο με επιμζλεια, να το διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ και 

να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ και να αποκακιςτά τισ βλάβεσ που προξενικθκαν από κακι χριςθ. 

ε) Ο μιςκωτισ ςε περίπτωςθ παράνομθσ διαταράξεωσ ι αποβολισ αυτοφ από το μίςκιο ζχει κατά παντόσ τρίτου 

όλεσ τισ αγωγζσ του Νοςοκομείου για τθν προςταςία τθσ νομισ και κατοχισ τοφτου, υποχρεοφμενοσ να ειδοποιεί 

αμζςωσ και εγγράφωσ τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου για κάκε παράνομθ ενζργεια τρίτου επί του ακινιτου. 

ςτ) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί όλεσ τισ ιςχφουςεσ για τθν περιοχι όπου βρίςκεται το ακίνθτο πολεοδομικζσ 

διατάξεισ και να μεριμνά για τθν ζκδοςθ των αναγκαίων αδειϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 

προαναφζρκθκαν. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ τουσ κάκε κφρωςθ που τυχόν επιβλθκεί από οιαδιποτε αρμόδια 

δθμόςια αρχι κα βαρφνει το μιςκωτι.  
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η) Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι παντόσ τρίτου για κάκε αιτία ςχετικι με παραβίαςθ των πολεοδομικϊν 

διατάξεων. Σε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο κλθκεί να καταβάλλει οποιοδιποτε ποςό ςε δθμόςια αρχι ι ςε 

ιδιϊτθ λόγω παραβίαςθσ των πολεοδομικϊν διατάξεων που ικελε χωριςει εκ μζρουσ του μιςκωτι, ο τελευταίοσ 

κα υποχρεοφται ςε πλιρθ και εντελι αποκατάςταςθ του Νοςοκομείου. 

θ) Το Νοςοκομείο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να κεωρθκεί κφριοσ του ζργου ι εργοδότθσ ωσ προσ τισ εργαςίεσ 

αποκατάςταςθσ που προαναφζρκθκαν. 

κ) Τα τζλθ και φόροι υπζρ οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ κ.λ.π. τυχόν φόροι ακαλφπτων χϊρων 

βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο το μιςκωτι κακϊσ και κάκε άλλοι ςυναφείσ φόροι (ι τζλοσ) δθμόςιοι ι δθμοτικοί 

βαρφνουν τον μιςκωτι. Ομοίωσ και θ κατανάλωςθ νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

ι) Για κάκε παράβαςθ των προαναφερομζνων υποχρεϊςεων από τθν οποία προξενικθκε ηθμιά ςτο Νοςοκομείο 

(εκμιςκωτι) ο μιςκωτισ υπόκειται ςε αποηθμίωςθ, που βεβαιϊνεται με καταλογιςμό που ενεργεί θ Διοίκθςθ του 

Νοςοκομείου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ και ειςπράττεται με τθ διαδικαςία ειςπράξεωσ Δθμοςίων εςόδων. 

ια) Ο μιςκωτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιτρζπει τθν επίςκεψθ του μιςκίου μία φορά το μινα από όργανο του 

Νοςοκομείου και τουσ ζξι (6) τελευταίουσ μινεσ τθσ μίςκωςθσ κακθμερινά. Θ προ τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ 

καταγγελία τθσ από τον μιςκωτι, ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ αυτοφ να καταβάλει όλα τα μιςκϊματα μζχρι τθν 

λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ κακιςταμζνων λθξιπροκζςμων και απαιτθτϊν και τθν κατάπτωςθ υπζρ του εκμιςκωτι τθσ 

εγγυιςεωσ ωσ αποηθμίωςι του.  

ιβ) οι εργαςίεσ αυτζσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί το αργότερο ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ και αν μετά από ζγκριςθ του αρμόδιου οργάνου γίνει αποδεκτι ολιγόμθνθ παράταςθ των 

εργαςιϊν.  Ρριν τθν εκτζλεςθ των προαναφερόμενων εργαςιϊν κα υποβλθκοφν για ζλεγχο και ζγκριςθ από το 

Νοςοκομείο οι ςχετικζσ μελζτεσ που κα εκπονθκοφν.  

ιγ) Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ανωτζρω κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ του ςυμφωνθκζντοσ μιςκωτικοφ 

χρόνου. Το κόςτοσ αυτϊν  κεωρείται ότι ςυνιςτά μζροσ του οφειλόμενου μιςκϊματοσ. Σε περίπτωςθ που κατά τθ 

λιξθ τθσ μίςκωςθσ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι αναφερόμενεσ εργαςίεσ κα οφείλεται θ αξία των εργαςιϊν που 

υπολείπονται. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ εκτελζςει εργαςίεσ κόςτουσ μεγαλφτερου από το προαναφερκζν δεν δικαιοφται 

ουδεμία αποηθμίωςθ ι μείωςθ του μθνιαίου μιςκϊματοσ ζνεκα του λόγου αυτοφ. 

 

Άρκρο 10ο : 

α) Οποιαδιποτε μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να αποδεικνφεται εγγράφωσ και μόνο, αποκλειομζνου 

κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου.  

β) Πλοι οι όροι τθσ ςυμβάςεωσ λογίηονται κφριοι και ουςιϊδεισ και θ παράβαςθ οποιουδιποτε ςυνεπάγεται κατά 

τθν κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου τθν καταγγελία τθσ μιςκϊςεωσ, τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ και τθν 

βιαία αποβολι του μιςκωτι κατά τθ διαδικαςία του Κ. Ρολ. Δ. πζρα από τισ άλλεσ επιηιμιεσ για τον μιςκωτι 

ςυνζπειεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του Ρ.Δ. 715/79 . 

γ) Για τθ δικαςτικι επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που κα προκφψει μεταξφ εκμιςκωτι και μιςκωτι, ορίηονται 

κατά το νόμο αρμόδια δικαςτιρια του Ρειραιά.  

 

 



Γ.A.N.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»:ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                      10                                                                                ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΨΝΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΚΜΙΣΘΨΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Π. ΧΥΦΙΚΟΥ Α.Δ. 23/22 

Άρκρο 11ο : 

Ρερίλθψθ τθσ πιο πάνω διακιρυξθσ δθμοςιεφκθκε ςτον Ελλθνικό Τφπο: 

1. ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ & ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΩΝ  

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ, 

δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Εκτόσ τθσ δθμοςίευςθσ αυτισ θ διακιρυξθ 

αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου και ςτθ Διαφγεια. 

 

Άρκρο 12ο :  

α) Πλεσ οι επωφελείσ δαπάνεσ και καταςκευζσ, ςτισ οποίεσ κα προβεί ο μιςκωτισ ςτο μίςκιο κατά τθν διάρκεια τθσ 

μίςκωςθσ, κα παραμείνουν ςτο μίςκιο ςε άριςτθ κατάςταςθ προσ όφελοσ του εκμιςκωτι και γι αυτζσ ουδεμία 

απαίτθςθ ι αξίωςθ δφναται προβάλλει ο μιςκωτισ. 

β) Το ΓΑΝΡ «ΜΕΤΑΞΑ» δεν ζχει καμία υποχρζωςθ για πρόςκετεσ εργαςίεσ βελτίωςθσ, διαρρφκμιςθσ, καλλωπιςμοφ 

κλπ. του ακινιτου. Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία υποδθλϊνει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των 

όρων. 

γ) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ αγορανομικζσ, αςτυνομικζσ, φορολογικζσ, διοικθτικζσ και λοιπζσ διατάξεισ 

κακϊσ και τισ διατάξεισ για τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι 

δ) Ο ίδιοσ επίςθσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ φόρων τελϊν, δικαιωμάτων και λοιπόν 

επιβαρφνςεων ι υποχρεϊςεων, προσ πάντα τρίτο κακϊσ και των καταναλϊςεων φδατοσ, θλεκτρικοφ και 

τθλεφϊνου. 

ε) Ο μιςκωτισ οφείλει να αποηθμιϊςει το Διμο για κάκε ηθμία που κα υποςτεί από τθν παράβαςθ των όρων τθσ 

ςυμβάςεωσ. 

ςτ) Ο ίδιοσ μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςε περίπτωςθ που λυκεί θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ προ τθσ λιξεωσ τθσ από 

υπαιτιότθτα του ςε αποηθμίωςθ του Νοςοκομείου ίςθ με τα αναλογοφντα μιςκϊματα, μζχρι λιξεωσ τθσ 

μιςκωτιριασ ςφμβαςθσ. 

η) Εκτόσ από τθ μονομερι καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από το Διμο κατά τα προθγοφμενα, θ λιξθ τθσ ςυμβάςεωσ 

χωρεί αυτοδικαίωσ ςτισ περιπτϊςεισ κανάτου ι νομικισ ανικανότθτασ του μιςκωτι. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το 

μίςκιο περιζχεται ςτθν κατοχι του Νοςοκομείου. Στουσ κλθρονόμουσ του μιςκωτι δεν αναγνωρίηεται κανζνα 

μιςκωτικό δικαίωμα και δεν ζχουν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα επί του πάγιου εξοπλιςμοφ του κτιρίου. 

θ) Τυχόν παραλείψεισ ι παρατυπίεσ τθσ παροφςθσ και τθσ διαδικαςίασ ανακιρυξθσ, δεν παράγουν κανζνα 

δικαίωμα υπζρ οιουδιποτε ςυμμετζχοντοσ. Επίςθσ θ κακ' οιονδιποτε τρόπο ςυμμετοχι ςτθν παροφςα 

ςυνεπάγεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ διακζτει τθν κατάλλθλθ οικονομοτεχνικι οργάνωςθ, τα τεχνικά και οικονομικά 

μζςα κακϊσ επίςθσ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ αυτισ. 

Άρκρο 13ο : 

α) Εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιξθ ι λφςθ ι καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ Εκμίςκωςθσ θ Μιςκϊτρια υποχρεοφται να 

παραδϊςει το μίςκιο, ςε οριηόμενθ από τον Εκμιςκωτι Επιτροπι Ραραλαβισ, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό 

αυτό το Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ. Θ παραλαβι κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ Μιςκϊτρια και μετά από 

προθγοφμενθ ζγκαιρθ και ζγγραφθ ειδοποίθςι τθσ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ κα εκτιμιςει και το κόςτοσ τυχόν 

υπολειπόμενων εργαςιϊν, το οποίο κα εξακολουκεί να οφείλεται από το μιςκωτι ςτο Νοςοκομείο. 
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β) Θ Μιςκϊτρια υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο ςτον Εκμιςκωτι ςτθν κατάςταςθ που κα βρίςκεται αυτό 

κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ, πλιρωσ ςυντθρθμζνο, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςε 

άριςτθ λειτουργικι ετοιμότθτα. Οποιαδιποτε εργαςία, ανακαίνιςθ, τροποποίθςθ, προςκικθ αναγκαία, επωφελισ 

ι πολυτελισ ζχει γίνει, κα παραμείνει προσ όφελοσ του μιςκίου, χωρίσ να γεννάται δικαίωμα αφαίρεςθσ, απόδοςθσ 

δαπανϊν ι αποηθμίωςθσ εκ μζρουσ του Εκμιςκωτι. Επίςθσ, κατά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ παροφςασ, θ Μιςκϊτρια 

υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον Εκμιςκωτι κάκε ζγγραφο, δθμόςιο ι ιδιωτικό (άδεια, ζγκριςθ κ.λ.π.), που 

ςχετίηεται με τθ χριςθ του μιςκίου, κακϊσ και ενθμερωμζνα ςχζδια, μελζτεσ, άδειεσ κ.λ.π., που απζκτθςε θ 

Μιςκϊτρια ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ ι λφςθ τθσ.  

γ) Σε περίπτωςθ που θ Μιςκϊτρια δεν παραδϊςει, για οποιοδιποτε λόγο, το μίςκιο ςτον Εκμιςκωτι εντόσ του 

ανωτζρω οριηομζνου χρόνου, κα οφείλεται ςτον Εκμιςκωτι για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ χρθματικό ποςό ίςο με 

το διπλάςιο θμεριςιο μίςκωμα, που κα αναλογεί, υπολογιηόμενο βάςει του Μθνιαίου Μιςκϊματοσ, όπωσ κα ζχει 

διαμορφωκεί κατά το χρόνο εκείνο.  

δ) Ο Εκμιςκωτισ διατθρείτο δικαίωμα να προβεί μονομερϊσ ςτθν παραλαβι του μιςκίου και τθ ςφνταξθ και 

υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ, το οποίο κα κοινοποιιςει με δικαςτικό επιμελθτι ςτθ Μιςκϊτρια, κακϊσ 

και να αποβάλει τθ Μιςκϊτρια και οποιονδιποτε άλλο τρίτο από το μίςκιο, διατθρϊντασ ςτο ακζραιο όλα τα 

δικαιϊματα τθσ και τισ αξιϊςεισ τθσ εναντίον τθσ Μιςκϊτριασ από τθν παροφςα ςφμβαςθ και το νόμο. Επίςθσ, ςτθν 

ανωτζρω περίπτωςθ ο Εκμιςκωτισ κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν κατάπτωςθ όλων των εν ιςχφει Εγγυθτικϊν 

Επιςτολϊν, αν οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ δεν ζχουν ιδθ καταπζςει ωσ ποινικι ριτρα.  

ε) Σε περίπτωςθ υπεκμίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ ςε τρίτο, ο Εκμιςκωτισ διατθρεί το δικαίωμα να 

απαιτιςει τθν παράδοςθ του μιςκίου απευκείασ από αυτόν, για τον οποίον ιςχφει ό,τι και για τθ Μιςκϊτρια.  

 

Άρκρο 14ο :  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 26 και 37 του ΡΔ 715/79,  το Β.Δ. τθσ 12ησ Απριλίου 1924 «περί 

Οικοδομικοφ Συνοικιςμοφ Ψυχικοφ» , το Ρ.Δ. 15-4-1988 και οι αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί κατά εξουςιοδότθςθ 

των παραπάνω νόμων. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται: 

α) τθν κιρυξθ του πλειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθ 

λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

β) τθν ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο. 

γ) τθν αξίωςθ του Νοςοκομείου αποηθμίωςθσ για κάκε άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, λόγω 

υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ, λφςθ ςφμβαςθσ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο. 

δ) Θ μίςκωςθ λφνεται με τθν ςυμπλιρωςθ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου διάρκειασ τθσ 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΓΑΝΡ ΜΕΤΑΞΑ 

 

                                                                                                                                   ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΡΕΚΘΣ 
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