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Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η      180/2018 
 

1. Ανακοινϊνεται ότι τθν   24/09/2018  και ϊρα 12:00μ.μ. κα διενεργθκεί ςτο 
Νοςοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  Επαναλθπτικόσ Πλειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ, με 
γραπτζσ ανοικτζσ προςφορζσ που κα ςυνεχιςτεί με προφορικζσ, για τθν εκμίςκωςθ 

του ακινιτου επί τθσ οδοφ Αιόλου 77 & Ευριπίδου, Ακινα, ςυνολικοφ εμβαδοφ 573 
τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο 140 τ.μ., ιςόγειο 161 τ.μ., πατάρι 92 τ.μ. και 

1οσ όροφοσ 180 τ.μ., με ελάχιςτθ τιμι εκκίνθςθσ τα 9.500,00€ ευρϊ μθνιαίωσ πλζον 
χαρτοςιμου (3,6%) και διάρκεια μίςκωςθσ δϊδεκα (12) ζτθ.  
 

2. Θ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ του ανωτζρω ορίηεται κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων του Π.Δ. 715/79, του Π.Δ. 34/1995 "Περί εμπορικϊν μιςκϊςεων", του Ν. 
3853/2010 και του Ν. 3996/2011 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα, 
αρχίηει δε από τθν θμερομθνία υπογραφισ του μιςκωτθρίου. 
 
3. Κάκε ενδιαφερόμενοσ ςτθν προςφορά του πρζπει νϋ αναφζρει ποςό μθνιαίου 
μιςκϊματοσ, ακριβι χριςθ του χϊρου, «’Οτι ζλαβε γνϊςθ των Όρων τθσ 
διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ» και «Ότι 
επιςκζφτθκε το μίςκιο και το βρικε τθσ τζλειασ αρεςκείασ του και ςφμφωνο προσ 
τον ςκοπό για τον οποίο επικυμεί να μιςκϊςει τοφτο».  
 
4. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και ςτισ διαπραγματεφςεισ ορίηεται το 
ποςό ίςο προσ το προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο όριο ενόσ μιςκϊματοσ. 

 
5. Ο πλειοδότθσ που κα προκφψει από το διαγωνιςμό κα επιβαρυνκεί, με τα ζξοδα  

δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

6. Σασ γνωρίηουμε ότι ςτθν περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν να 
επιςκεφτοφν το προσ ενοικίαςθ ακίνθτο, ζχουν κακοριςτεί οι θμζρεσ Δευτζρα και 

Τρίτθ και ϊρα από 12:00 μ.μ. ζωσ 14:00 μ.μ., κατόπιν ςυνεννοιςεωσ ςτο τθλζφωνο 
επικοινωνίασ 2132041198 με τον κ. Ηάτα Βαςίλθ (Γραφείο Προςοδοφόρου 

Περιουςίασ).  
 

7. Πλθροφορίεσ : Τηάρτηου Μ.  τθλ. επικοινωνίασ 2132041633, 2132045060  
fax:2132041838, e-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr 

 
 

 

 

 

 Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

 

 

Ημερομηνία:  

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π. ΓΚΟΤΛΑΚΗ – ΜΗΣΑΚΗ 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 77 & ΕΥΙΡΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ» 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 
Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ αφορά τθν εκμίςκωςθ του ακινιτου επί τθσ οδοφ Αιόλου 77 & 
Ευριπίδου, Ακινα, ςυνολικοφ εμβαδοφ 573 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο 

140 τ.μ., ιςόγειο 161 τ.μ., πατάρι 92 τ.μ. και 1οσ όροφοσ 180 τ.μ., με ελάχιςτθ τιμι 
εκκίνθςθσ τα 9.500,00€ ευρϊ μθνιαίωσ πλζον χαρτοςιμου (3,6%) και διάρκεια 

μίςκωςθσ δϊδεκα (12) ζτθ.  
 

Για τα δφο (2) πρϊτα χρόνια το μθνιαίο μίςκωμα παραμζνει ςτακερό. Από τον τρίτο 

(3ο) μιςκωτικό χρόνο και μζχρι τθσ λιξεωσ τθσ μίςκωςθσ, το μθνιαίο μίςκωμα κα 
αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ με ολόκλθρο το Δ.Τ.Κ. (100%), προςαυξθμζνο με δφο 

(2) επιπλζον ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Π.χ. Αν ο Δ.Τ.Κ. είναι 2%, το μθνιαίο μίςκωμα κα 
αναπροςαρμοςκεί ςε ποςοςτό 2+2=4%.          

 
Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47 ΑΘΘΝΑ  ςτισ 24/09/2018, θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και 
ϊρα 12:00μ.μ. ωσ Πλειοδοτικόσ, βάςει γραπτϊν ανοικτϊν προςφορϊν και κα 

ςυνεχιςτεί με προφορικζσ προςφορζσ των διαγωνιηόμενων, ενϊπιον αρμόδιασ 
επιτροπισ  και ςφμφωνα με τισ διατυπϊςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπουν οι 

διατάξεισ του Π.Δ. 715/79. 
 

Υποβολή Ρροςφορϊν 
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ 24/09/2018, θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και 
ϊρα 10:30π.μ. ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Υψθλάντου 45-47 ΤΚ106 76 
Ακινα 
Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν 

αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 
 

Ά ρ θ ρ ο 3ο 
Επανάληψη του Διαγωνιςμοφ 

Σε περίπτωςθ που τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για το 
Νοςοκομείο , ο διαγωνιςμόσ μπορεί να επαναλθφκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ, κατόπιν 
νεϊτερθσ δθμοςίευςθσ και ςφμφωνα με τισ  διατυπϊςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 
του Π.Δ. 715/79. 
 
Ά ρ θ ρ ο 4ο 
Ζξοδα Διαγωνιςμοφ 

Όλα τα ζξοδα του διαγωνιςμοφ και οι δθμοςιεφςεισ τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν εξ 
ολοκλιρου τον πλειοδότθ και κα καταβλθκοφν από αυτόν ςτο Νοςοκομείο  κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 



 3 

 
Ά ρ θ ρ ο 5ο 
Ρροςφορζσ – Εγγυοδοςίεσ 
1. Οι προςφορζσ, γραμμζνεσ ςτα Ελλθνικά, υπογεγραμμζνεσ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ι τουσ πλθρεξοφςιουσ αυτϊν, κατατίκενται ςτθν επιτροπι 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μζχρι τθν θμζρα και ϊρα για τθν διεξαγωγι του 
διαγωνιςμοφ. 

2. Οι προςφορζσ ιςχφουν μζχρι να λθφκεί απόφαςθ επί των αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ και πάντωσ όχι πζραν των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθ 

διενζργεια αυτοφ, εκτόσ αν παρατακοφν μεταγενζςτερα γραπτϊσ από τουσ 
πλειοδότεσ για χρόνο μεγαλφτερο του ανωτζρω.  

 
3. Κάκε προςφορά πρζπει : 

α. Να είναι γραπτι.  
β. Να μθ φζρει ξζςματα, αποςβζςματα, υποςθμειϊςεισ ι  υςτερόγραμμα, 

μεςόςτοιχα, παρειςγραφζσ, κενά και ςυγκοπζσ που μποροφν να κζςουν ςε 
αμφιβολία όρουσ, τιμζσ ι ταυτότθτα του πλειοδότθ. 
γ. Να αναγράφει ευκρινϊσ, ολογράφωσ και αρικμθτικά το προςφερόμενο μθνιαίο 
μίςκωμα. 
δ. Να αναγράφει ευκρινϊσ τθν ακριβι διεφκυνςθ κατοικίασ του πλειοδότθ, το 
τθλζφωνο, το Α.Φ.Μ. και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ αυτοφ. 
ε. Να αναγράφει τθν ακριβι χριςθ του χϊρου. 
ςτ. Να μθν περιζχει αιρζςεισ, όρουσ αςαφείσ ι διφοροφμενουσ  ι μθ ςφμφωνουσ 
προσ τουσ ουςιϊδεισ όρουσ των ςυμφωνιϊν. 
η. Να αναφζρει επί λζξει: "Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ".  
θ. Να αναφζρει επί λζξει: "Επιςκζφκθκα το μίςκιο και το βρικα τθσ τελείασ 
αρεςκείασ μου και ςφμφωνο προσ το ςκοπό για τον οποίο επικυμϊ να μιςκϊςω 
τοφτο". 
4. Οι τυχόν αντιπρόςωποι των ενδιαφερομζνων πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με 
ςχετικι εξουςιοδοτικι επιςτολι του αντιπροςωπευομζνου  που να ζχει επικυρωκεί 
νόμιμα για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 
5. Κάκε προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 

θ οποία να καλφπτει τουλάχιςτον ποςό ίςο προσ το  προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο 
όριο μιςκϊματοσ, με εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηασ ι 

Γραμματίου του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων.  Μετρθτά ι αυτοφςιεσ 
ομολογίεσ δεν γίνονται δεκτά. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ, πλθν του 

πλειοδότθ, επιςτρζφονται ςτουσ υπόλοιπουσ  ςυμμετζχοντεσ εντόσ 5 θμερϊν από 
τθσ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Θ εγγυθτικι επιςτολι του 

πλειοδότθ κα αυξθκεί ϊςτε να ανζλκει ςτο διπλάςιο ποςό του προςφερκζντοσ 
μθνιαίου μιςκϊματοσ και κα παραμείνει ςτο Ταμείο του Νοςοκομείου μζχρι τθ 
λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Ά ρ θ ρ ο 6ο 
Ζλεγχοσ προςφορϊν - Ενςτάςεισ 

1. Κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ καταχωρεί, κατά ςειρά λιψθσ, τισ 

προςφορζσ ςε πρακτικό.  
2. Προςφορά που δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ διακιρυξθσ και δεν περιζχει τθν 

ανάλογθ εγγυοδοςία, απορρίπτεται. Οι προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά που τισ 
ςυνοδεφουν  μονογράφονται από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ. 

3. Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τισ τιμζσ και τουσ όρουσ  των 
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό και ςυνεχίηεται ο διαγωνιςμόσ με προφορικζσ 

προςφορζσ μζχρι ανάδειξθσ του τελευταίου πλειοδότθ.  
4. Θ προφορικι προςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ του ελάχιςτου ορίου κατά 2% 

τουλάχιςτον αυτοφ.  
5. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό, θ δε 

υποχρζωςθ αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από του πρϊτου εισ τουσ επόμενουσ 
και επιβαρφνει οριςτικά τον πλειοδότθ. 

6. Οι προςφορζσ εγγράφονται ςτο Πρακτικό διενζργειασ του  πλειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ, το οποίο υπογράφεται και από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

7. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, τθσ ςυμμετοχισ  Πλειοδότθ ι τθσ 
νομιμότθτασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, επιτρζπεται  υποβολι ενςτάςεων 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικά επί τοφτων. Οι εν λόγω 
ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό εγγράφωσ, 
κατά τθν διάρκειά του ι εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθ λιξθ διενζργειασ 
αυτοφ. 
8. Μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ κλείνεται από τθν επιτροπι το ςυνταχκζν 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτι και τον πλειοδότθ. Άρνθςθ τθσ 
υπογραφισ του πρακτικοφ εκ μζρουσ του πλειοδότθ, δεν τον απαλλάςςει από τισ 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του διαγωνιςμοφ.  
 
Ά ρ θ ρ ο 7ο 
Αποκλειςμόσ ςυμμετοχήσ ςτο Διαγωνιςμό  
Πρόςωπα που δεν εκπλιρωςαν ι ζδειξαν δυςτροπία κατά τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ από άλλθ ςφμβαςθ και ζχουν αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ, 
δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό.  

 
Ά ρ θ ρ ο 8ο 
Κατακφρωςη του Διαγωνιςμοφ 
1. Μετά το τζλοσ του διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι διενζργειασ , ςυντάςςει πρακτικό με 
το οποίο προτείνει αιτιολογθμζνα ςτο ΔΣ του Νοςοκομείου τθν εκμίςκωςθ του 
ακινιτου ι τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. 
2. Το ανωτζρω πρακτικό μαηί με τον πίνακα του πλειοδοτικοφ  διαγωνιςμοφ 
υποβάλλεται ςτο ΔΣ, το οποίο αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 

του διαγωνιςμοφ  
Ο πλειοδότθσ υποχρεοφται να αναμείνει τθν ωσ άνω εγκριτικι απόφαςθ για χρονικό 
διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν τουλάχιςτον από τθν θμζρα που ζγινε ο 
διαγωνιςμόσ. Μετά τθν παρζλευςθ του άνω διαςτιματοσ και ςε περίπτωςθ που δεν 
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ζχει εκδοκεί εγκριτικι απόφαςθ, ο πλειοδότθσ μπορεί να ηθτιςει να απαλλαγεί από 
κάκε υποχρζωςθ και να αναλάβει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό χωρίσ 
καμία άλλθ απαίτθςθ, ςε ςχζςθ με τθν προςφορά του. 
3. Το ΔΣ του Νοςοκομείου μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του  να μθν 
αποδεχκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εάν αυτό κρικεί  αςφμφορο ι να 

αποφαςίςει με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι του υπζρ τθσ κατακφρωςθσ επ’ 
ονόματι όχι του πλειοδότθ ι και να ακυρϊςουν τον διενεργθκζντα διαγωνιςμό. 

4. Στθν περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι πλειοδότεσ προςφζρουν το ίδιο 
μίςκωμα, το ΔΣ  αποφαςίηει αιτιολογθμζνα τθν κατακφρωςθ ςτον πλειοδότθ που 

ςυγκεντρϊνει τα περιςςότερα ουςιαςτικά προςόντα. Εάν οι πλειοδότεσ 
παρουςιάηουν τα ίδια ουςιαςτικά προςόντα, θ κατακφρωςθ ενεργείται με κλιρωςθ, 

θ οποία γίνεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ του ΔΣ. Σε κάκε περίπτωςθ δεν 
δθμιουργείται κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ για τουσ μθ προκρικζντεσ.  

5. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακφρωςθσ τθσ 
μίςκωςθσ και εφεξισ. 

 
Ά ρ θ ρ ο 9ο 
Εγγυοδοςία - Υπογραφή Σφμβαςησ 
1. Ο πλειοδότθσ, ςτο όνομα του οποίου κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, υποχρεοφται 
όπωσ, μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του, προςζλκει 
ςτο Νοςοκομείο για τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, αφοφ 
προθγουμζνωσ καταβάλει μιςκϊματα δφο μθνϊν, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι τιρθςθ 
των όρων τθσ μίςκωςθσ, ωσ και το  μίςκωμα του πρϊτου μινα του χρόνου 
μίςκωςθσ, πλζον χαρτοςιμου δθμοςίου, υπζρ ΟΓΑ κρατιςεων και των εξόδων  
δθμοςίευςθσ των διακθρφξεων του διαγωνιςμοφ. 
2. Τα τζλθ χαρτοςιμου και υπζρ ΟΓΑ κρατιςεισ για ολόκλθρο το ποςό του 
μιςκϊματοσ ωσ και κάκε άλλο τζλοσ ςχετικό, βαρφνουν εξ’  ολοκλιρου και 
αποκλειςτικά το μιςκωτι,  απαλλαςςομζνου από κάκε τζτοια υποχρζωςθ. 
3. Θ μθ προςζλευςθ του πλειοδότθ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ αυτοφ, τθν αυτοδίκαια κατάπτωςθ υπζρ του 
Νοςοκομείου τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυοδοςίασ, τθν αποκατάςταςθ από τον 
πλειοδότθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ του Νοςοκομείου  που προιλκε από 
αυτι τθν αιτία κακϊσ και τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ  με επιβάρυνςθ του 

εκπτϊτου πλειοδότθ με τθν τυχόν επί ζλαττον  διαφορά μιςκϊματοσ μζχρι λιξθσ 
τθσ μίςκωςθσ που προβλζπεται από τον παρόντα διαγωνιςμό κακϊσ και κάκε εξ 

αυτισ, δαπάνθσ ι ηθμίασ του Νοςοκομείου. Οι ανωτζρω επιβαρφνςεισ 
ειςπράττονται κατά τθ διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων Εςόδων. 

4. Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι  κατάςταςθ 
ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο και τθσ οποίασ όφειλε να λάβει γνϊςθ αυτόσ και δεν 

υποχρεοφται από το λόγο αυτό ςτθν επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ, οφτε ςτθ 
λφςθ τθσ μίςκωςθσ. 
5. Το Νοςοκομείο  δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτο μίςκιο, κα 
ςυνταχκεί όμωσ πρωτόκολλο παράδοςθσ του ακινιτου ςτον πλειοδότθ. Επίςθσ δεν 
απαλλάςςεται αυτόσ τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ  εάν δεν ζκανε χριςθ αυτοφ, 
χωρίσ υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου . 
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Ά ρ θ ρ ο 10ο 
Υποχρεϊςεισ Μιςθωτή 
1. Θ χριςθ για τθν οποία εκμιςκϊνεται το ανωτζρω μίςκιο προςδιορίηεται με 
ακρίβεια και ςαφινεια ςτο μιςκωτιριο ςυμφωνθτικό αποκλειομζνθσ οποιαςδιποτε 

άλλθσ χριςθσ αυτοφ από τθν παράδοςθ του μιςκίου και υπογραφι του 
μιςκωτθρίου ςυμφωνθτικοφ.  

2. Εάν, κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ του μιςκίου, ο μιςκωτισ  μεταβάλει 
Διεφκυνςθ κατοικίασ, οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ γνωρίηοντασ τθ νζα του 

διεφκυνςθ, αλλιϊσ το Νοςοκομείο  ζγκυρα κα επιδίδει τισ ανακοινϊςεισ εξϊδικα ι 
δικαςτικά ζγγραφα ςτθ Διεφκυνςθ του μιςκίου. 

3. Ο μιςκωτισ δεν μπορεί για κανζναν απολφτωσ λόγο, οφτε και λόγω ανωτζρασ 
βίασ, χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι, να λφςει τθ  μίςκωςθ πριν από τθν 

παρζλευςθ του ςυμβατικοφ χρόνου αυτισ. Θ τυχόν παράβαςθ του όρου, κακιςτά 
τον μιςκωτι υπεφκυνο ςτθν καταβολι των μζχρι λιξθσ τθσ μίςκωςθσ μιςκωμάτων, 

κακιςτάμενων αμζςωσ λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν και ςυνεπάγεται τθν υπζρ 
του εκμιςκωτοφ ζκπτωςθ τθσ μιςκωτικισ εγγφθςθσ, μθ ςυμψθφιηόμενθσ προσ τισ εκ 
μιςκωμάτων και λοιπζσ οφειλζσ. 
4. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και τυχόν παράταςισ τθσ, το Νοςοκομείο  ωσ 
εκμιςκωτισ, δεν υποχρεοφται ςε καμιά απολφτωσ επιςκευι ι  τροποποίθςθ του 
μιςκίου, οφτε και εάν αυτι είναι αναγκαία, ο δε μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κάνει καλι χριςθ του μιςκίου και ςφμφωνα προσ τον ςκοπό για τον οποίο 
εκμιςκϊνεται, ενεργεί δε όλεσ τισ προσ ςυντιρθςθ αυτοφ  αναγκαίεσ δαπάνεσ για 
επιςκευζσ, κατόπιν πάντωσ προθγοφμενθσ ζγγραφθσ  ζγκριςθσ του εκμιςκωτι, 
δικαιουμζνου όπωσ δια των οργάνων του παρακολουκεί ελζγχει και εγκρίνει ι 
απορρίπτει αυτζσ. Δεν δφναται να επιφζρει αλλοιϊςεισ ςτο μίςκιο, χωρίσ τθν  άδεια 
του Νοςοκομείου , οφτε να μεταρρυκμίςει τοφτο ι να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό 
διαφορετικό από αυτό που ςυμφωνικθκε. 
5. Κάκε οικοδόμθμα, εγκατάςταςθ, παράπθγμα κ.λ.π, γινόμενο από το μιςκωτι επί 
του μιςκίου, κατά τθν ςφμβαςθ, περιζρχεται ςτθν κυριότθτα του Νοςοκομείου  
μετά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ μίςκωςθσ άνευ  αποηθμίωςθσ, μθ δυναμζνου του μιςκωτι 
να αφαιρζςει τα προςτεκζντα  καταςκευάςματα, ενϊ το Νοςοκομείο κατά τθν 
παράδοςθ του μιςκίου δικαιοφται να ηθτιςει και να απαιτιςει τθν επαναφορά του 

μιςκίου ςτθν προτζρα κατάςταςθ δθλαδι ςτθν κατάςταςθ που αυτό παραδόκθκε 
ςτο μιςκωτι. 

6. Ο μιςκωτισ, επί παρανόμου διατάραξθσ ι αποβολισ αυτοφ από το μίςκιο, ζχει 
κατά παντόσ τρίτου, όλεσ τισ αγωγζσ του Νοςοκομείου  προσ προςταςία τθσ νομισ 

και κατοχισ τοφτου, υποχρεοφμενοσ άμα όπωσ αμελλθτί ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
εκμιςκωτι, για κάκε παράνομθ ενζργεια τρίτου επί του ακινιτου. 

7. Για κάκε παράβαςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων του μιςκωτι, από τθν οποία 
επιλκε ηθμία ςτο Νοςοκομείο , ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ, θ οποία 
βεβαιϊνεται με καταλογιςμό μετά από αιτιολογθμζνθ  απόφαςθ του ΔΣ και 
ειςπράττεται με τθν διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων Εςόδων.  
8. Παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ ςυνεπάγεται, κατά τθν κρίςθ του 
ΔΣ, λφςθ τθσ μίςκωςθσ και ζξωςθ του μιςκωτι κατά τθ  διαδικαςία του Κϊδικα 
Πολιτικισ Δικονομίασ, πζραν των λοιπϊν για αυτόν επιηιμιων ςυνεπειϊν, για τισ  
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οποίεσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 44 του Π.Δ 
715/79. 
9. Το Νοςοκομείο, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςφνδεςθσ του μιςκίου με τα δίκτυα 
Παροχϊν Κοινισ Ωφελείασ, δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ, του μιςκωτοφ 
υποχρεοφμενου ςτθν κανονικι και απρόςκοπτθ καταβολι του μιςκϊματοσ.  

10. Ο μιςκωτισ κα ζχει το δικαίωμα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ να προβαίνει 
ςε διαςκευζσ και επιςκευζσ του κτιρίου, μόνο μετά από ζγκριςθ του Νοςοκομείου 

και κάτω από τθν παρακολοφκθςθσ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ αυτοφ, πάντοτε μετά από προθγοφμενθ άδεια τθσ Πολεοδομίασ ι άλλθσ 

αρμόδιασ αρχισ όπου τοφτο απαιτείται. Ο μιςκωτισ κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
ςυντιρθςθσ και των επιςκευϊν του μιςκίου, κακϊσ και των πικανϊν βλαβϊν ςε 

τρίτουσ ι πράγματα, από τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ. 
11. Επιτρζπεται ςτο μιςκωτι θ τοποκζτθςθ καλαίςκθτθσ, φωτεινισ ι μθ, επιγραφισ 

θ οποία να είναι ανάλογθ και απολφτωσ εναρμονιςμζνθ με το νεοκλαςικό 
χαρακτιρα του κτιρίου, ζτςι ϊςτε να μθν προκφπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο θ  

αλλοίωςθ αυτοφ. 
12. Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ ςτο μίςκιο , ζςτω και προςωρινά,  εφφλεκτων υλϊν 
ι άλλων αντικειμζνων, δυναμζνων να εκκζςουν το μίςκιο ςε κίνδυνο πυρκαγιάσ, 
κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι εγκαταςτάςεων, που 
προκαλοφν κίνδυνο ι κόρυβο, δυνάμενο να ενοχλιςει  τουσ λοιποφσ ενοίκουσ του 
κτιρίου. Επίςθσ απαγορεφεται από το μιςκωτι ,θ τοποκζτθςθ επίπλων,  
εμπορευμάτων, αποςκευϊν, μθχανθμάτων, ι οποιωνδιποτε άλλων πραγμάτων, 
ςτον ζξω του μιςκίου χϊρο, ςτισ ειςόδουσ του ακινιτου. Οποιαδιποτε ηθμιά από 
τυχόν παράβαςθ του όρου τοφτου, βαρφνει τον μιςκωτι, ζςτω και αν αυτόσ 
τυγχάνει ανεφκυνοσ του ηθμιογόνου γεγονότοσ.  
13. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ ςτο μίςκιο μζςων πυραςφάλειασ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ επίςθσ και εξαςφάλιςθ των τυχόν 
απαιτοφμενων εγκρίςεων από τθν αρμόδια Πυροςβεςτικι Υπθρεςία. 
14. Θ τοποκζτθςθ από τον μιςκωτι ζγγραφθσ ι άλλθσ φωτεινισ ι μθ διαφθμιςτικισ 
παράςταςθσ απαγορεφεται, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Νοςοκομείου . Ο 
φωτιςμόσ των προκθκϊν επιτρζπεται μόνο από θλεκτρικό φωσ και ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Θλεκτρικισ Εταιρείασ ι άλλθσ 
οιαςδιποτε αρμόδιασ αρχισ, του μιςκωτι ευκυνόμενου προςωπικά για τθν τιρθςθ 

των διατάξεων και οδθγιϊν τοφτων ωσ και για τισ τυχόν βλάβεσ ι ηθμίεσ ςτο μίςκιο 
και το εν γζνει ακίνθτο από τθ μθ τιρθςθ αυτϊν. 

15. Δφο μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθν παράταςθ  αυτισ, ο μιςκωτισ 
υποχρεοφται να επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ ενοικιαςτθρίου  πίνακα και τθν επίςκεψθ 

του μιςκίου ςτουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ μιςκωτζσ, κάκε μζρα και από 
ϊρα 10 - 12 π.μ.  

16. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μιςκωτισ δεν παραδϊςει κανονικά το μίςκιο 
μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και ςε καλι κατάςταςθ, ςε οποιαδιποτε αιτία και εάν 
οφείλεται θ μθ ζγκαιρθ παράδοςθ, εκτόσ των άλλων ςυνεπειϊν, ο μιςκωτισ κα 
υπόκειται, χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ ςε καταβολι προςτίμου, ςυνιςτάμενο ςτο 
διπλάςιο του μθνιαίου μιςκϊματοσ ι μζροσ αυτοφ για τον αντίςτοιχο χρόνο τθσ 
παράνομθσ παρακράτθςθσ του μιςκίου, μζχρι τθσ, με πρωτόκολλο, παράδοςισ του. 
17. Ο μιςκωτισ πρζπει να λάβει γνϊςθ και να αποδεχκεί, ρθτϊσ και ανεπιφυλάκτωσ 
ςτο ςφνολό του, τον κανονιςμό λειτουργίασ του ακινιτου.  
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Ά ρ θ ρ ο 11ο 
Λοιποί Προι Μίςθωςησ 
1. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτισ δζκα (10) πρϊτεσ θμζρεσ κάκε μινα να καταβάλλει 

το κακοριςμζνο από τθ ςφμβαςθ μθνιαίο μίςκωμα, χωρίσ καμιά άλλθ ειδοποίθςθ,  
ενθμερϊνοντασ άμεςα το Νοςοκομείο με τθν αποςτολι μζςω FAX του ςχετικοφ 

αποδεικτικοφ τθσ κατάκεςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ του 
μιςκϊματοσ, ο μιςκωτισ κα επιβαρφνεται με τουσ αναλογοφντεσ τόκουσ 

υπερθμερίασ και λοιπζσ ςυνζπειεσ.  
2. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  όταν 

καταςτεί αυτό αναγκαίο ι για ιδιόχρθςθ του μιςκίου, αλλά πάντοτε κατόπιν 
ειδοποίθςθσ κοινοποιθμζνθσ με απόδειξθ ςτον μιςκωτι τρεισ τουλάχιςτον μινεσ 

πριν τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο μιςκωτισ δεν μπορεί να αξιϊςει αποηθμίωςθ λόγω τθσ λφςθσ  τθσ μίςκωςθσ, 

για οποιονδιποτε λόγο ενϊ ςε περίπτωςθ προκαταβολισ τθν ανάλθψθ του μθ 
δεδουλευμζνου μιςκϊματοσ. 
4. Λυομζνθσ τθσ μίςκωςθσ μονομερϊσ από το Νοςοκομείο, κάκε ςυςτακζν 
δικαίωμα του μιςκωτι υπζρ τρίτου κεωρείται ωσ μθ υπάρχον ζναντι του  
εκμιςκωτι. 
5. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ αυτοφ 
δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και γενικά το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, να προςτατεφει 
αυτό από κάκε κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
6. Θ υπεκμίςκωςθ, ι με οιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ ςε τρίτο τθσ χριςθσ του 
μιςκίου, απαγορεφεται ρθτά, χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του  εκμιςκωτι, θ οποία 
δίνεται μόνο κατόπιν απόφαςθσ του ΔΣ. Σε περίπτωςθ που αυτι δοκεί, ο αρχικόσ 
μιςκωτισ υποχρεοφται να υποβάλλει  ςτο Νοςοκομείο  αντίγραφο του μιςκωτθρίου  
τθσ υπεκμίςκωςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ υπεκμίςκωςθσ ο αρχικόσ μιςκωτισ 
εξακολουκεί να ευκφνεται εισ ολόκλθρο ζναντι του Νοςοκομείου, βάςει των όρων 
τθσ κφριασ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Θ κατά τ' ανωτζρω υπεκμίςκωςθ δεν δφναται να 
ςυνομολογθκεί για χρόνο εκτεινόμενο πζραν τθσ λιξθσ τθσ μίςκωςθσ. 
7. Σιωπθρά αναμίςκωςθ  απαγορεφεται.  
8. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 

εκμίςκωςθσ να αποδϊςει το μίςκιο ςτθν Επιτροπι Παραλαβισ, θ  οποία 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ 

παράδοςθσ, ο μιςκωτισ υπόκειται ςε ζξωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ιςχφοντα 
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

9. Για κάκε διζνεξθ ι διαφορά που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ, ο μιςκωτισ 
υποχρεοφται να ηθτιςει τθν επίλυςι τθσ, με αίτθςι του προσ το Νοςοκομείο  μαηί 

με ζγγραφα και άλλα ςτοιχεία. Το ΔΣ μπορεί με απόφαςι του να επιλφςει τθ 
διαφορά. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μιςκωτισ επιμζνει ςτισ απόψεισ του, θ 
διαφορά κα τίκεται ςτθν κρίςθ των αρμοδίων Δικαςτθρίων ςτθν Ακινα, που 
ορίηονται ωσ αποκλειςτικά κατά τόπο αρμόδια.  
 
 


