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A N A K O I N Ω  Η   4 9 / 2 0 2 2    

Ε Κ Μ Ι  Θ Ω  Η    Α Κ Ι Ν Η Σ Ο Τ   

ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                       

 Σν  Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξώλ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΣΙ: 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3329/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν. 3868/2010  

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4182/2013 (άξζξν 24) πεξί ηνπ ηξόπνπ 

εθκηζζώζεσο αθηλήησλ θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ θαη ζρνιαδνπζώλ 

θιεξνλνκηώλ» 

3.Σελ 535/21032/07-12-2022 απόθαζε Δηνηθεηή α/α πεξί 

εθκηζζώζεσο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

ΕΚΘΕΣΕΙ: 

ε πλειοδοηικό διαγωνιζμό με κλειζηές προζθορές ηην 
εκμίζθωζη ενός ιζογείοσ καηαζηήμαηος ή γραθείοσ 19,76  ημ 
επί ηης Οδού Γεροκωζηοπούλοσ 16, με ελάτιζηο μηνιαίο 
μίζθωμα 700,00 εσρώ. 
 



ΑΡΘΡΟΝ 1ον 

Ο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε θιεηζηέο πξνζθνξέο (ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά γηα ηελ 

Αλαθνίλσζε 49/2022. Να κελ απνζθξαγηζηεί από ην 

πξσηόθνιιν») πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξώλ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», 

νδόο Εξπζξνύ ηαπξνύ 40, Πάηξα, έως ηην 19 Ιανοσαρίοσ 2023, 

ημέρα Πέμπηη και ώρα 12.00 μ.μ. 

Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ από ηελ ηξηκειή επηηξνπή  

πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ αξηζ.475/18181/26-10-2022 απόθαζε ηνπ 

α/α Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηελ ίδηα εκέξα, 19 Ιαλνπαξίνπ 

2023, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12.10 κ.κ. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον 
 
1. Οη επηζπκνύληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ 

έγγξαθε  θιεηζηή πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην 

πξνζθεξόκελν ηίκεκα ζε ΕΤΡΩ. 

2.Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζώπσο, είηε δηα 

αληηπξνζώπσλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα θαη ώξα είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή (ζπζηεκέλε ή κε 

ηαρπκεηαθνξέο) έσο ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα.  

Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα ζπλνδεύνληαη: α) 

από ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599|86, ππνγεγξακκέλε από ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε εηαηξεηώλ ή Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

θ.ι.π. από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο, όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε 

γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, β) αληίγξαθν θνξνινγηθήο 

ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ, γ) αληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

ζε ηζρύ, δ) αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ ζε ηζρύ γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε εηαηξεηώλ ή Ννκηθώλ πξνζώπσλ 



θ.ι.π. ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο θαη ε) κόλν ζε πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο εηαηξείαο ή Ννκηθνύ πξνζώπνπ θ.ι.π. πηζηνπνηεηηθό 

από ην νηθείν επηκειεηήξην όηη είλαη ελήκεξνο ζηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ πξνο απηό. 

3. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ζηελ έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ, νθείιεη λα 

αλαγξάθεη αμηόρξεν εγγπεηή κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, πνπ ζα 

ζπλππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό ηεο κίζζσζεο θαη ζα εγγπάηαη ππέξ 

ηνπ κηζζσηή.  

Αξιόσπεορ εγγςηηήρ σαπακηηπίζεηαι αςηόρ πος θα πποζκομίζει 

Υπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/86 ζηην οποία θα δηλώνει: 

 Όηι αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα ηοςρ όποςρ ηηρ 

διακήπςξηρ ζε όηι αθοπά ηιρ ςποσπεώζειρ ηος ωρ εγγςηηήρ. 

Ο εγγπεηήο είλαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνο ζπλππεύζπλνο  

κε ηνλ κηζζσηή γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ζηεξνύκελνο ηνπ 

επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο θαη ηεο δηαηξέζεσο. 

 
4. Με ηελ ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, απηόο εηο ηνλ 

νπνίνλ θαηεθπξώζε ν δηαγσληζκόο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη  

εγγύεζε  πνζνύ  ίζνπ κε ην δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο 

κηζζώκαηνο  θαη ε νπνία ζα παξακείλεη σο εγγύεζε γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

Η εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εθκηζζσηή ζε θάζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο ή νθεηιήο ηνπ κηζζσηή ζε 

Δ.Ε.Η, Δ.Ε.Τ.Α.Π  θιπ. θαη θζνξώλ ζην κίζζην πέξαλ ηεο 

ζπλήζνπο ρξήζεσο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ 

κηζζσηή, σο δίθαηε θαη εύινγε πνηληθή ξήηξα. 

Η  ρξεκαηηθή εγγύεζε επηζηξέθεηαη αηόθσο ζηνλ κηζζσηή κεηά ηε 

ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ελνηθίνπ θαη 

ηελ εθπιήξσζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

κηζζσηή πνπ απνξξένπλ από ηελ κίζζσζε .  



5. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κίζζηνπ, ηηο 

ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη όξηα θαη γεληθώο ην κίζζην ζε θαιή 

θαηάζηαζε , πξνζηαηεύεηαη από θάζε θαηαπάηεζε κε ηηο 

πξνζήθνπζεο αγσγέο νη νπνίεο εθρσξνύληαη ζε απηόλ κε ηε 

ζύκβαζε, αιιηώο ππόθεηηαη ζε απνδεκίσζε. 

Σν Ννζνθνκείν δελ επζύλεηαη απέλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα κίζζηα ηελ νπνία 

έπξεπε λα γλσξίδεη ν κηζζσηήο θαη δελ ππνρξενύηαη γηα απηό ην 

ιόγν ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή ιύζε ηεο 

κηζζώζεσο. 

 
 
6.Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεσο ηεο 

ζπκβάζεσο όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηόρξεζε ησλ κηζζίσλ 

θαηόπηλ πξνεηδνπνηήζεσο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ κελώλ πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ρσξίο ν κηζζσηήο λα δύλαηαη λα αμηώζεη 

απνδεκίσζε. 

 

7.Ο πξνζθέξσλ ζα αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

δξαζηεξηόηεηα πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη ην κίζζην. 

 
8.ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο. 

 

9.Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη λα ιάβεη γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο 

ηνπ θάζε κηζζίνπ απνδερόκελνο απηό σο θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε 

πνπ ην πξννξίδεη, παξαηηνύκελνο νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο 

κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ήζειε λα επηηεπρζεί. 

 



10.ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ην νλνκαηεπώλπκν 

ηνπ πξνζθέξνληα, πιήξε δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν. 

11.Σν κίζζην ζα ρξεζηκεύζεη γηα εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον 
 
1.Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη ηξία (3) έηε.  Μεηά ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο  κπνξεί  λα  ζπκθσλείηαη  ε  αλαλέσζε γηα ρξόλν ίζν ή 

θαη βξαρύηεξν, κε ηνπο ίδηνπο, ή επνπζησδώο δηαθνξεηηθνύο, 

όξνπο, ην δε ζρεηηθό κηζζσηήξην ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα αξρή 

πξνο ελεκέξσζε απηήο. Με ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην 

ζπκθσλείηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο θαηά ηηο 

ηζρύνπζεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. Η ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή  

ζύκβαζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα αξρή πξνο ελεκέξσζε 

απηήο. Η αξκόδηα αξρή κπνξεί, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ, λα κελ εγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα ζε απηήλ ηξνπνπνηεηηθή 

ζύκβαζε, αιιηώο ηεθκαίξεηαη ε ζπλαίλεζή ηεο. 

 
2. Η έλαξμε κίζζσζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηνλ πιεηνδόηε, ν νπνίνο ππνρξενύηαη εληόο 15 εκεξώλ από ηεο 

θνηλνπνηήζεσο ζ’ απηόλ ηεο απνθάζεσο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη  κε ηνλ 

εγγπεηή ηνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζα αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή, 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ηξία (3) κηζζώκαηα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, πνηλή ε νπνία βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δεκνζίσλ Εζόδσλ (παξ.9 

άξζξν24 ηνπ Ν.4182/2013). 



3.Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε έηνο ζύκθσλα κε ην 

πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ κήλα της 

αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο (απιή 12/κελε κεηαβνιή), όπσο ν δείθηεο 

απηόο ππνινγίδεηαη από ηελ ΕΛΣΑΣ. ε πεξίπησζε αξλεηηθνύ 

δείθηε, ην κίζζσκα ζα παξακέλεη ζηαζεξό. 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον 
 
Σν Ννζνθνκείν δελ επζύλεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα πηζαλή 

αδπλακία έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο 

ηνπ πιεηνδόηε κηζζσηή ζην κίζζην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 5ον 
 
Σν κίζζσκα κε ηηο επηβαξύλζεηο ηνπ ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ 

κηζζσηή ζηα γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό πνπ ζα ππνδεηρζεί από ην  Ννζνθνκείν θαη ζα 

αλαθέξεηαη ξεηώο ζηελ ζύκβαζε κίζζσζεο, ηελ πξώηε εθάζηνπ 

κηζζσηηθνύ κελόο πξνθαηαβνιηθώο. Η είζπξαμεο κηζζώκαηνο 

ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κελώλ θαη κεηά ηελ πξώηε εθάζηνπ κελόο ή 

θαη νπνηεδήπνηε δελ δύλαηαη εθιεθζεί σο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ 

ηεο κηζζώζεσο νύηε λα ζεσξεζεί σο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ηνπ 

κηζζσηνύ. Η θαζπζηέξεζε ή ειιηπήο θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο 

θαη ελόο έζησ κελόο ζα παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε θαη λα επηδηώθεη δηθαζηηθώο ηελ απόδνζε 

ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Πνι. Δηθνλνκίαο. ε 

πεξίπησζε εμώζεσο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη θαη 

όια ηα κέρξη ηεο ιήμεο ηεο κηζζώζεσο κηζζώκαηα, έζησ θαη κε 

δεδνπιεπκέλα ,ηα νπνία θαζίζηαληαη απαηηεηά ιόγσ 

απνδεκηώζεσο θαη ζπκπεθσλεκέλεο πνηλήο ξήηξαο. Γηα θαλέλα 



ιόγν δελ δηθαηνύηαη ν κηζζσηήο λα παξαθξαηήζεη κίζζσκα ή 

κέξνο απηνύ. 

Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη ζε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο από ηεο 

θαηαθπξώζεσο θαη εθεμήο νύηε θαη γηα βιάβε από ζενκελία ή 

άιιε νπνηαδήπνηε αηηία πνπ ηπρόλ ζα επέιζεη κεηά ηελ 

θαηαθύξσζε. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον 
 
1.Ο εθκηζζσηήο δελ έρεη θακία επζύλε απνδεκηώζεσο ηνπ 

κηζζσηνύ θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε 

έζησ αλαγθαία, πνπ έγηλε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, ν δε 

κηζζσηήο νπδεκία κεηαβνιή δύλαηαη λα επηθέξεη ζην κίζζην ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ εθκηζζσηνύ. 

 

2.Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ 

κηζζίνπ επζπλόκελνο απνθιεηζηηθά ζε απνδεκίσζε γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά πνπ ηπρόλ πξνθιεζεί ζην κίζζην από 

απηόλ, από ππαιιήινπο ηνπ ή από άιια άηνκα πνπ 

απαζρνινύληαη από απηόλ, ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δηαηεξεί ην 

κίζζην θαζαξό θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνύην θαηά ηξόπν πνπ λα κελ 

ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

γεηηόλσλ εληόο ησλ λνκίκσλ νξίσλ. 

 
3.Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί θαη λα εθαξκόδεη ηηο 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθώλ ή 

άιισλ αξρώλ, επζπλόκελνο απηόο απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ. 

 
4.Ο κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαη γηα 

νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε πνπ πξνμελείηαη ζην κίζζην από 



ππαιιήινπο ηνπ ή από άιια άηνκα πνπ απαζρνινύληαη από 

απηόλ. 

 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο 

ηνπ κηζζίνπ θαη λα απνθξνύεη θάζε θαηαπάηεζή ηνπ, έρνληαο όιεο 

ηηο αγσγέο ηνπ εθκηζζσηή. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 7ον 
 
Ο κηζζσηήο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ππνκηζζώζεσο νύηε 

παξαρσξήζεσο ηεο ρξήζεο ελ όιν ε ελ κέξεη, κε ή ρσξίο 

αληάιιαγκα νύηε λα πξνζβάιεη ζπλεηαίξν ρσξίο πξνεγνύκελε 

άδεηα ηνπ Δ.. ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον 
 
ησπεξή  αλακίζζσζε δε ρσξεί, νύηε ηζρύεη παξάηαζε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηπρόλ ελνηθηνζηαζίνπ ή θάπνηνπ  άιινπ Νόκνπ. Ο 

κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαηηεζεί κε ην κηζζσηήξην 

ζπκβόιαην από θάζε πξνζηαζία ησλ λόκσλ γηα ελνηθηνζηάζην, ή 

από νπνηαδήπνηε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ή από άιιεο 

πξνζηαηεπηηθέο ησλ κηζζσηώλ δηαηάμεηο, πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηνλ 

ρξόλν ηεο ζύλαςεο ηεο κίζζσζεο, ή πνπ ζα εθδνζνύλ ζην κέιινλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.  

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 9ον 
 
Ο κηζζσηήο βαξύλεηαη κε ηα έμνδα ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο 

πεξηιήςεσο ηεο δηαθήξπμεο, ηα έμνδα ζπληάμεσο ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ θαη θάζε έμνδα ηα νπνία νθείιεη λα ηα θαηαβάιιεη 

εκπξνζέζκσο .  



Σν κηζζσηή βαξύλνπλ όιεο νη δαπάλεο γηα πδξνιεςία, θσηηζκό, 

δεκνηηθά ηέιε θάζε κνξθήο, θαζώο θαη δαπάλεο θάζε κνξθήο  γηα 

ηε ζπληήξεζε ηνπ ελνηθηαδνκέλνπ.  Οη δαπάλεο γηα επηζθεπέο 

αθόκε θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο αλαγθαίεο, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

κηζζσηή. Επίζεο ην κηζζσηή βαξύλνπλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

ζέξκαλζε, θαζώο θαη νιόθιεξν ην αλαινγνύλ πνζνζηό 

ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. θαη ηα ηέιε ύδξεπζεο ή 

άιινπ ηζνδπλάκνπ ηέινπο ή θόξνπ πνπ ηπρόλ  ζα ζεζπηζζνύλ.  

Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αιιάμεη επ’ νλόκαηη ηνπ ηηο 

ζπλδέζεηο κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο θαζώο επίζεο  

θαη λα επηδεηθλύεη ηνπο θάζε θύζεσο ιεμηπξόζεζκνπο 

ινγαξηαζκνύο ζε θάζε πξώηε δήηεζε ηνπ εθκηζζσηή.  

 
ΑΡΘΡΟΝ 10ον 

Ο εθκηζζσηήο ήηνη ην αλσηέξσ Κιεξνδόηεκα δελ ππνρξεώλεηαη 

λα θάλεη νπνηαδήπνηε επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ, έζησ θαη αλαγθαία. 

Κάζε επηζθεπή ή πξνζζήθε ζην κίζζην όπσο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε εγθαηάζηαζε πνπ ζα γίλεη από ην κηζζσηή πεξηέξρεηαη ζηελ 

θπξηόηεηα ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο κεηά ηε ιήμε ή ηε δηάιπζε ηεο 

κίζζσζεο, ρσξίο θακία απνιύησο απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή, ν 

νπνίνο δελ δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη ηα νηθνδνκηθά πιηθά. 

Σν κίζζην ζα κηζζσζεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα θαη 

γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή απηνύ επζύλεηαη απνθιεηζηηθά ν 

κηζζσηήο, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη απνδεκίσζεο ή 

θαηαβνιή ηεο δαπάλεο απηήο από ην Ννζνθνκείν. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον 
 
1.Κάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κίζζσζεο ζα 



ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο θαη ηελ 

θαηαβνιή ζην Κιεξνδόηεκα από ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ, 

απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ δηθαζηηθή  νδό.  

 Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ 

κηζζσηή, νη νπνίνη ζα είλαη θαη ζα ζπλνκνινγνύληαη σο νπζηώδεο, 

ζα δίλεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα αμηώζεη άκεζε απόδνζε 

ζε απηόλ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, θαζηζηακέλσλ ζπγρξόλσο 

ιεμηπξόζεζκσλ θαη απαηηεηώλ θαη ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ 

κηζζσκάησλ κέρξη ην ρξόλν ιήμεσο ηεο κίζζσζεο . 

Ο κηζζσηήο ζα απνβάιιεηαη από ην κίζζην βηαίσο, θαηά ηελ εηδηθή 

δηαδηθαζία ΄΄πεξί απνδόζεσο κηζζίνπ΄΄ ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο, ηόζν γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζώκαηνο όζν θαη γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο 

ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πνπ όινπο ζα ηνπο ζπλνκνινγήζεη 

ππνρξεσηηθά σο νπζηώδεηο.  

2. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ 

αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο.  

3.Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο νηνπδήπνηε κήλα ή 

θαη κεξηθή θαηαβνιή απηνύ ινγίδεηαη ζαλ δπζηξνπία ηνπ κηζζσηή 

θαη απνηειεί ιόγσ άκεζεο θαηαγγειίαο ηεο κηζζώζεσο. 

 

4. Η θάζε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ζα απνδεηθλύεηαη 

εγγξάθσο θαη ζα απνθιείεηαη ξεηά θάζε άιιν απνδεηθηηθό κέζν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ όξθνπ θαη ηεο νκνινγίαο. 

5. Παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα 

ππέξ ηνπ κηζζσηή ή ηνπ πιεηνδόηε.  



 
 
ΑΡΘΡΟΝ 12ον 
(Διενέργεια διαγωνιζμού- ενζηάζεις) 
 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε πξνζθνξέο θιεηζηέο . 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα δειώζεη 

ηνύην ζηελ Επηηξνπή θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. 

Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζην Πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη εηο ηνλ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ έρνπλ κόλν όζνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό. 

Τπνβάιιεηαη δε έγγξαθε ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ή εληόο 24 σξώλ από ηεο ιήμεσο 

δηελέξγεηάο ηνπ. 

Η Επηηξνπή δηαγσληζκνύ απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα επί 

ησλ ελζηάζεσλ κε ζρεηηθή απόθαζή ηεο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 13ον 
 
1.Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε Επηηξνπή δηελέξγεηάο ηνπ, 

ζπληάζζεη πξαθηηθό δηα ηνπ νπνίνπ πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα  

ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

2.Σν αλσηέξσ πξαθηηθό κεηά ηνπ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε  θαη  απνθαζίδεηαη από ηε 

Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί ηεο θαηαθπξώζεσο ή κε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ  δηαγσληζκνύ  εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ, 

εθηόο εάλ εμ εηδηθώλ ιόγσλ επηβάιιεηαη ε αλαβνιή ιήςεσο 

απνθάζεσο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 



Η  Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε 

λα κελ απνδερζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ αλ ήζειε θξίλεη 

αζύκθνξν ηνύην ή λα απνθαζίζεη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο 

ππέξ ηεο θαηαθπξώζεσο επί νλόκαηη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή 

λα αθπξώζεη ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκό. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξνη πιεηνδόηεο 

πξνζθέξνπλ ην απηό κίζζσκα ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαιεί 

ηνπο πξνζθέξνληεο ην ίδην ηίκεκα λα παξαζηνύλ ζε θνηλή 

αθξόαζε όπνπ δεηά λα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ηίκεκα. Οη λέεο 

πξνζθνξέο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ πξνζππνγξάθνληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ε θακία πεξίπησζε δελ δεκηνπξγείηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

ππέξ ησλ κε πξνθξηζέλησλ. 

 

3.Εάλ ζεσξεζεί από ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ αζύκθνξν ην 

απνηέιεζκα πνπ επηηεύρζεθε, ή νπδείο πιεηνδόηεο θαηά ηνλ 

δηελεξγεζέληα δηαγσληζκό, ν δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη. 

Πξνθεξύζζεηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ απαηηείηαη ε 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ έσο θαη 

20 εκέξεο, ε δεκνζίεπζε έσο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ (δηο) 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ε γλσζηνπνίεζε κε επηθόιιεζε ζε 

εκθαλέο κέξνο ηεο εηζόδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 14ον 

 
Εάλ ν πιεηνδόηεο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο 

δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο κέζα 

ζε πξνζεζκία (15) εκεξώλ από ηεο γλσζηνπνηήζεσο ζ’ απηόλ ηεο  



θαηαθπξώζεσο,  θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή 

πνηλή ίζε κε ηξία (3) κηζζώκαηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνηλή ε 

νπνία βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα Δεκνζίσλ Εζόδσλ (παξ.9 άξζξν24 ηνπ Ν.4182/2013). 

Αθνινύζσο ην Ν.Π.Δ.Δ πξνζέξρεηαη ζε λέα εθκίζζσζε άλεπ 

δηαγσληζκνύ, θαιώληαο ηνλ δεύηεξν θαηά ζεηξά πιεηνδόηε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 15ον  
 
Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ σο θαη είθνζη εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ζην πξόγξακκα Δηαύγεηα. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 16ον 
 
Οπνηαδήπνηε παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ νπνία δελ έγηλε 

εκπξόζεζκα έλζηαζε δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ κηζζσηή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία ηεο απνβεί άγνλνο ηόηε 

επαλαιακβάλεηαη  ε δηαδηθαζία. 

 
 
 
                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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