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                                      ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  02/2022  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΛΕΙΟΔΟΣΗ ΕΚΜΙΘΩΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ» CPV:55410000-7. 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο άμου «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»   

 Λαμβάνοντασ υπόψη: 

Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ τροποποιημζνεσ ή ςυμπληρωμζνεσ, ιςχφουν ςήμερα:  

1. Το Ρ.Δ. 715/1979 περί «τρόπου ενζργειασ υπό των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου 

(ΝΡΔΔ) προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, 

εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» (ΦΕΚ Αϋ 212), 

2. Το Άρκρο 13, του Νόμου 4242/2014 « περί εμπορικϊν μιςκϊςεων» όπωσ τροποποίθςε τισ 

διατάξεισ του Ρ.Δ 34/1995. 

3. Το άρκρο 28, περ. ι’ του Ν.2519/1997 «Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Υγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το 2 φάρμακο και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 165) 

4. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

5. Το Άρκρο 1, παρ ΣΤ, υποπ. ΣΤ3 του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ  

ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 85). 

6. Το Άρκρο 1, παρ ΣΤ, υποπ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013−2016 − Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και 

του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013−2016» (ΦΕΚ Α’ 222). 
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7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) ‘’Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο 

Διαδίκτυο ‘’Ρρόγραμμα Διαφγεια ‘’ και άλλεσ διατάξεισ ‘’ 

8. Το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) ‘’Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και 

λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ’’ 

9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/15.9.2011) ‘’Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ . 

10. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2.11.2011) ‘’Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ ‘’. 

 

Β. Τισ αποφάςεισ: 

1. Τθν υπϋαρικμ. 27θ/23-12-2021 Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου με ΑΔΑ: ΩΝΥΨ46907Ξ-3ΟΟ για 

τθν ζγκριςθ   προκιρυξθσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκμίςκωςθ ακινιτων του ΓΝ Σάμου. 

2.Τθν  υπϋαρικμ. 24θ/24-11-2021, κζμα 22ο, Απόφαςθ Δ.Σ του Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ  των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν που αφορά τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκμίςκωςθ του ακινιτου 

του Γ.Ν Σάμου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Δθμόςιο Ρλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του 

ακινιτου (ιςογείου οικιματοσ), είδοσ κατάςτθμα, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που βρίςκεται ςτθν παραλιακι λεωφόρο Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ και Άρεωσ 2 

ςτθν πόλθ τθσ Σάμου , εμβαδοφ 88 τετραγωνικϊν μζτρων.    

Το κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν εκμίςκωςθ του ακινιτου, είναι το υψθλότερο 

προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ που 

περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

ςτο τμιμα Γραμματείασ- Ρρωτόκολλο όπου κα παραλαμβάνονται με αρικμό Ρρωτοκόλλου, μζχρι 

τθν 07-02-2022, ημέρα  Δευτέρα  και ϊρα 11:00πμ. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

τθν 07-02-2022, θμζρα Δευτέρα και ϊρα  12:00 μ.μ. ενϊπιον  τθσ  3μελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ που κα ςυγκροτθκεί  ειδικά για το ςκοπό αυτό 

ςφμφωνα με  απόφαςθ που κα λάβει  ο  Διοικθτισ  του Νοςοκομείου. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, 

μποροφν να παρίςτανται οι ςυμμετζχοντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον το επιτρζψουν 
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οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ με βάςθ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα λόγω των μζτρων για τθν 

πρόλθψθ και εξάπλωςθ του κορωνοϊοφ COVID-19.  

Για πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να απευκφνονται ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο 

Ρρομθκειϊν όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08:00 με 13:30 και ςτο τθλζφωνο 2273-

0-83150. 

ΟΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ 

1. Το ιςόγειο κατάςτθμα ιδιοκτθςίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου είναι εμβαδοφ ογδόντα οχτϊ 

{88} τετραγωνικϊν μζτρων περίπου, βρίςκεται ςτθν παραλιακι λεωφόρο Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ 

και Άρεωσ 2 και δεν περιλαμβάνει το είδοσ τθσ χριςθσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (διάδρομοι, 

υπόγεια).  

2. Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να μασ γνωςτοποιιςει τθ χριςθ του καταςτιματοσ εκ των   

      προτζρων. 

3. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ. Οι επιςκευζσ του 

καταςτιματοσ που κα απαιτθκοφνε, βάςθ τθσ χριςθσ που κα μασ ζχει κοινοποιιςει, βαρφνουν 

το μιςκωτι και κα ζχουν λάβει τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

4. Ο χρόνοσ μίςκωςθσ του καταςτιματοσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ με δικαίωμα ανανζωςθσ άλλα 

δφο (2) κατόπιν αιτιςεωσ του μιςκωτι και απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου .  

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

(α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί 

(β) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ. 

(γ) Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν οφείλουν να ζχουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ. Οι κοινοπραξίεσ αναγνωρίηεται από το Ν.4072/2012 ότι ζχουν 

νομικι μορφι. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΙΘΩΗ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ εκμίςκωςθ του  ακινιτου (ιςογείου οικιματοσ)  του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» , εμβαδοφ 88 τ.μ. το οποίο βρίςκεται 

ςτθν παραλιακι λεωφόρο Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ και Άρεωσ 2. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι το 

υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα. Ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα1.200,00 

€.  Οι όροι, οι υποχρεϊςεισ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν εκμίςκωςθ ορίηονται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 

1. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ με δικαίωμα ανανζωςθσ για άλλα δφο (2) 

κατόπιν αιτιςεωσ του μιςκωτι και απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου .  

Ο χρόνοσ και ο τρόποσ καταβολισ των μιςκωμάτων κα οριςκεί με μιςκωτιριο ςυμφωνθτικό. 
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2. Η υποχρζωςθ του Αναδόχου για τθν καταβολι του μθνιαίου μιςκϊματοσ αρχίηει από τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ θ οποία κακορίηεται ςτο μιςκωτιριο ςυμφωνθτικό. 

3. Μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ οφείλει να παραδϊςει το μίςκιο. 

4. Σιωπθρι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αποκλείεται ρθτά. Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί μόνο 

με ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν, αποκλειόμενου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

5. Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, όταν καταςτεί αναγκαία θ 

ιδιόχρθςθ του μιςκίου. Η μίςκωςθ λφεται χωρίσ ευκφνθ του Νοςοκομείου για αποηθμίωςθ, κλπ. 

6. Η παροφςα μίςκωςθ διζπεται από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο από τισ διατάξεισ του άρκρου 

38-49 του Ρ.Δ. 715/79 «περί τρόπου ενζργειασ Ν.Ρ.Δ.Δ. προμθκειϊν, μιςκϊςεων και 

εκμιςκϊςεων κλπ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει κακϊσ και το άρκρο 13 του Ν.4242/2014 

όπωσ ιςχφει  ςιμερα. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΦΟΡΕ 

1. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, που κα 

φζρει τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΜΟΤ  «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ », 

τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιηομζνου και πρζπει να περιλαμβάνει, επί 

ποινι αποκλειςμοφ, όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Ο γενικόσ αυτόσ κφριοσ φάκελοσ, περιζχει επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ 

που αναγράφονται εξωτερικά οι ςχετικζσ ενδείξεισ (Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 

Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ) ωσ εξισ: 

Α. «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει όλα τα ζγγραφα τα οποία 

προςδιορίηονται ςτο άρκρο 5 «δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» και άρκρο 6 «κριτιρια 

αξιολόγθςθσ», του παρόντοσ, κακϊσ και οτιδιποτε κρίνεται ότι κα βοθκιςει τθν επιτροπι για τθ 

ςωςτι επιλογι. 

Β. «Φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει, τθν οικονομικι 

προςφορά, με το φψοσ του μιςκϊματοσ υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ. Το ποςόν κα 

αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ ςε Ευρϊ και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ κα ιςχφει θ 

ολόγραφθ προςφορά.  

2. Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

 Τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ»: επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και 

τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του διαγωνιηόμενου». 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Ο αρικμόσ τθσ 

Διακιρυξθσ και θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται δακτυλογραφθμζνεσ ςε δφο αντίγραφα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

Αν υπάρχει οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και να φζρει μονογραφι 
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του υπογράφοντα. Σε περίπτωςθ που οι διορκϊςεισ κακιςτοφν αςαφι τθν προςφορά, αυτι κα 

απορρίπτεται. 

4. Το ποςό εκκίνθςθσ (ελάχιςτο μίςκωμα) ορίηεται ςτο ποςό των 1.200,00 €  με διάρκεια 

μίςκωςθσ 5 ζτθ, με ςτακερό μίςκωμα και δικαίωμα ανανζωςθσ για άλλα δφο (2) κατόπιν 

αιτιςεωσ του μιςκωτι και απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου .  

5. Ρροςφορζσ με μθνιαίο μίςκωμα μικρότερο των 1.200,00 € κα απορριφκοφν. 

6. Οι Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται και μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ 

του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και  ϊρα ζωσ  ϋ’14.00ϋμμϋ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

41, παρ. 2 του Ρ.Δ. 715/79. 

7. Γενικά, οι Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτο Νοςοκομείο εκπρόκεςμα κα 

απορρίπτονται και κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

8. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

9. Διευκρινίςεισ επί των προςφορϊν γίνονται δεκτζσ μόνο κι εφόςον ζχουν ηθτθκεί από τθν 

αρμόδια Επιτροπι διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

10. Καμία τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι 

και κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 

11. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο 

άρκρο 42 περί ενςφραγίςτων προςφορϊν του Ρ.Δ. 715/79. 

12. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί (150) εκατόν πενιντα θμζρεσ 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που ορίηουν μικρότερο χρόνο 

ιςχφοσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

13. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα ςταλεί προσ δθμοςίευςθ ςε μία εβδομαδιαία   

τοπικι εφθμερίδα κακϊσ και κα αναρτθκεί ςτθν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενϊ θ παροφςα κα είναι 

αναρτθμζνθ ςτθν διαδικτυακι πφλθ του Νοςοκομείου. www.nosokomeiosamou.gov.gr  

14. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτον τφπο βαρφνουν τον μιςκωτι (Ν. 3801/2009, 

άρκρο 46). 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Πςοι λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1) Εγγυθτικι επιςτολι Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (άρκρο 41, παρ. 3 Ρ.Δ. 715/79), 

αναγνωριςμζνθ από τθν Τράπεηα Ελλάδοσ ι Γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων ι από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα, που ζχουν κατά το νόμο το 

δικαίωμα αυτό και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ποςοφ ίςου προσ το κατϊτερο 

προτεινόμενο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα (άρκρο 41 παρ.3 του Ρ.Δ 715/79) δθλαδι του ποςοφ 

των 1.200,0 €. Η εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου 
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ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτείται από τθν παροφςα, ιτοι εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ και να 

αναφζρει τα εξισ: 

Κδρυμα, θμερομθνία και αρικμό ζκδοςθσ, παραλιπτθ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ », ποςό αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, πλιρθ ςτοιχεία προςϊπου υπζρ του 

οποίου γίνεται θ ζκδοςθ, πλιρθ ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και αρικμό διακιρυξθσ, ζκδοςθ βάςει 

του Ρ.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212 τ.Α’,10-9-79), χρόνο ιςχφοσ και τουσ λοιποφσ νόμιμουσ και 

απαιτοφμενουσ από το ίδρυμα ζκδοςθσ όρουσ. Ο Ανάδοχοσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

εκμιςκϊςεωσ κα αντικαταςτιςει τθν Εγγυθτικι επιςτολι Συμμετοχισ με τθν Εγγυθτικι Επιςτολι 

Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα είναι το διπλάςιο του επιτευχκζντοσ μθνιαίου 

μιςκϊματοσ και θ οποία κα παραμείνει μζχρι τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Στουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

επιςτρζφεται εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

2) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ. 

3) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 

ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

4) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από τα οποία προκφπτει 

ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

5) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ (παροχι προςθκουςϊν υπθρεςιϊν) κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον 

πζντε ( 5 ) ζτθ πριν τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

6) Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, χωρίσ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

  Πτι ο υποψιφιοσ μιςκωτισ δεν ζχει διαπράξει κανζνα ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

  Πτι δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν ι εκμιςκϊςεων 
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του Δθμοςίου και δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι ΝΡΔΔ κλπ. ι ότι δεν 

ζχει αςκθκεί εναντίον τουσ ι εναντίον των μετόχων τουσ από το Δθμόςιο ι άλλα ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ, 

ΟΤΑ , κλπ δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ διαδικαςίεσ, κακϊσ και ζνδικα μζςα για παράβαςθ ςυμβατικϊν 

όρων για εκμεταλλεφςεισ οποιαδιποτε μορφισ που είχαν αναλάβει κατόπιν διαγωνιςμοφ ι τουσ 

είχαν ανατεκεί. 

 Πτι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 

ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ 

 Πτι γνωρίηουν τουσ όρουσ που διζπουν τον διαγωνιςμό που διενεργείται, κακϊσ επίςθσ 

και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79 περί τρόπου ενζργειασ υπό των Ν.Ρ.Δ.Δ. προμθκειϊν, 

μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει (βάςει του οποίου προκθρφςςεται ο παραπάνω 

διαγωνιςμόσ) 

  Πτι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ διακιρυξθσ. 

 Πτι επιςκζφκθκαν και γνωρίηουν τουσ υπό εκμίςκωςθ χϊρουσ και τθν κατάςταςθ τουσ. 

 Πτι ο μιςκωτισ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν και άλλων 

διατάξεων λειτουργίασ των εν λόγω χϊρων ζναντι κάκε Αρχισ και των καταναλωτϊν. 

 Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ μίςκωςθσ. 

 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ 

του Νοςοκομείου για αναβολι, ακφρωςθ-ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 

 Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, των 

οποίων ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Εξουςιοδότθςθ  ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο και δεν 

παρίςταται αυτοπροςϊπωσ ενϊπιον τθσ επιτροπισ. 

7) Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ, ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο ςφνολο του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορζσ που δεν πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ και δεν περιζχουν τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά αποκλείονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται ςε δυο φάςεισ δια ςφραγιςμζνων Ρροςφορϊν. Στθν πρϊτθ φάςθ 

αξιολογοφνται τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτθ δεφτερθ φάςθ γίνεται θ αξιολόγθςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν. 

2. Η αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ παραλαβισ και 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και κα πραγματοποιθκεί ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ από τθν 

Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, παρουςία των υποψθφίων που 
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υπζβαλαν προςφορά ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται 

από τθ διακιρυξθ, εφόςον το επικυμοφν. 

Πλοι οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των ςτοιχείων των προςφορϊν που κατατζκθκαν. 

Τυχόν απουςία υποψθφίου ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του, δεν κωλφει το άνοιγμα τθσ 

αντίςτοιχθσ Ρροςφοράσ. 

3. Η Επιτροπι, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν που 

κατατζκθκαν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν Ρροκιρυξθ. 

Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Οι προςφορζσ αναγράφονται ςτο πρακτικό διενζργειασ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Εν ςυνεχεία 

ανοίγονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και θ Επιτροπι κρίνει τθν τιρθςθ των 

όρων και προχποκζςεων τθσ Διακιρυξθσ από κάκε ςυμμετζχοντα. Ακολουκεί το άνοιγμα των 

οικονομικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων που κρίκθκαν από τθν Επιτροπι ότι πλθροφν τουσ 

όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι ςυντάςςει το πρακτικό κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε αυτόν που 

προςζφερε το μεγαλφτερο μίςκωμα μεταξφ των αποδεκτϊν κατά τα ανωτζρω προςφορϊν, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν κατακφρωςθ τθσ μίςκωςθσ ςτον 

πλειοδότθ. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΣΑΕΙ 

 Κατά τθσ νομιμότθτοσ τθσ διακθρφξεωσ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότου ι τθσ νομιμότθτοσ 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία 

αποφαίνεται οριςτικϊσ επί τοφτων. 

  Οι εν λόγω ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνον από τουσ  ςυμμετζχοντεσ  ςτο διαγωνιςμό εγγράφωσ 

κατά τθν διάρκεια τοφτου ι εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθσ λιξεωσ διενεργείασ αυτοφ. 

Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, από τθν αρμόδια Επιτροπι και εκδίδεται θ 

ςχετικι απόφαςθ μετά από γνωμοδότθςθ αυτοφ. 

Η ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ μιςκωτι ςτο διαγωνιςμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε αυτόν 

κατά του οποίου ςτρζφεται, με ευκφνθ του προςφεφγοντα. 

Γ) Για τισ αναφερόμενεσ ωσ άνω ενςτάςεισ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του άρκρου 42 του Ρ.Δ 

715/79. 

Ενςτάςεισ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτόν 

ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, υποβάλλονται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται 

οριςτικά προσ αυτζσ. Οι εν λόγω ενςτάςεισ, υποβάλλονται μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον 

διαγωνιςμό εγγράφωσ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από 

τθ λιξθ τθσ διενζργειάσ του, ςφμφωνα με το άρκρο 42 του Ρ.Δ. 715/1979 

Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Μιςκωτισ κα αναδειχκεί εκείνοσ που κα προςφζρει το μεγαλφτερο μθνιαίο μίςκωμα. 

2. Στο μιςκωτι, ςτον οποίο γίνεται θ κατακφρωςθ, αποςτζλλεται ανακοίνωςθ. Με τθν 

ανακοίνωςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα θ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

3. Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, περί κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του 

διαγωνιςμοφ, ανακοινϊνεται ςτον πλειοδότθ εγγράφωσ. Με τθν κοινοποίθςθ αυτι προςκαλείται 

να υπογράψει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν τθ ςχετικι ςφμβαςθ αφοφ κατακζςει τθν εγγυθτικι 

επιςτολι, ποςό που αντιςτοιχεί ςε δφο μιςκϊματα 

4. Εάν ο μιςκωτισ, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ και ζγινε θ ςχετικι ανακοίνωςθ, δεν 

προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, εντόσ του προαναφερόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 44 του 

Ρ.Δ. 715/79. 

5. Το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί τθν ανακοίνωςθ ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

6. Το Δ.Σ. του Νοςοκομείου μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να μθν αποδεχκεί το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, αν αυτό κρικεί αςφμφορο ι να αποφαςίςει με ειδικά 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι του για τθν κατακφρωςθ ςε άλλον και όχι ςτον τελευταίο πλειοδότθ ι 

και να ακυρϊςει τον διαγωνιςμό που διενεργικθκε. 

8. Εάν περάςει άπρακτοσ θ παραπάνω προκεςμία των δεκαπζντε (15) θμερϊν, το Δ.Σ. τον 

κθρφςςει ζκπτωτο και καλεί τον επόμενο πλειοδότθ. Συγχρόνωσ εκπίπτει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του πλειοδότθ ςτον διαγωνιςμό υπζρ του Νοςοκομείου, το οποίο διατθρεί κάκε επιφφλαξθ για 

οποιαδιποτε ηθμία που προζρχεται από τθν παραπάνω υπαναχϊρθςθ του πλειοδότθ μιςκωτι. 

9. Η απόφαςθ με τθν οποία κθρφςςεται ζκπτωτοσ ο ανάδοχοσ, κοινοποιείται ςϋ αυτόν με 

απόδειξθ παραλαβισ. Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 44 του 

Ρ.Δ. 715/79 τμιμα ΙΙΙ Μιςκϊςεωσ- εκμιςκϊςεισ ακινιτων. 

10. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δφναται να τον 

επαναλάβει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΜΙΘΩΗ – ΜΙΘΙΟ - ΤΜΒΑΗ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΘΩΣΗ –ΕΓΓΤΟΔΟΙΑ - 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Κατϊτατο μθνιαίο μίςκωμα που αποτελεί τθν τιμι εκκίνθςθσ ορίηεται το ποςόν 1.200,00 € 

(χίλια  διακόςια ευρϊ) μθνιαίωσ,  πλζον τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3,6%. 

2. Το φψοσ του μθνιαίου μιςκϊματοσ κα παραμείνει ςτακερό για τα πζντε χρόνια τθσ ςφμβαςθσ 

3. Ρζραν του κατακυρωκζντοσ μιςκϊματοσ, ο εκμιςκωτισ επιβαρφνεται με το χαρτόςθμο τθσ 

μίςκωςθσ ςε ποςοςτό 3,6% επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ 

μελλοντικι επιβάρυνςθ επιβλθκεί από αρμόδια όργανα τθσ Ρολιτείασ. 
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4. Το μίςκωμα κα προκαταβάλλεται τθν 1θ εργάςιμθ κάκε μιςκωτικοφ μινα ςτο Ταμείο του 

Νοςοκομείου. 

5. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθν κατακυρωτικι τιμι, για 

οποιοδιποτε λόγω, ιδίωσ δε επικαλοφμενοσ μεταβολι των ςυνκθκϊν. 

6. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςτθν κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ που να αντιςτοιχεί ςε δφο 

μιςκϊματα. Τυχόν κακυςτζρθςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ επιςφρει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ πλθρωμισ ίςθ με το κακυςτεροφμενο μίςκωμα.  

7. Ο ανάδοχοσ πριν τθν υπογραφι ςφμβαςθσ εκμιςκϊςεωσ κα αντικαταςτιςει τθν Εγγυθτικι 

επιςτολι Συμμετοχισ, με Εγγυθτικι επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα είναι ίςο 

προσ το διπλάςιο του επιτευχκζντοσ μθνιαίου μιςκϊματοσ. 

8. Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  δεν ςυμψθφίηεται με τα μιςκϊματα των τελευταίων μθνϊν και 

κα επιςτραφεί άτοκα μετά τθ λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ και τθν παράδοςθ του μιςκίου, με τθν 

προχπόκεςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ γίνει εκκακάριςθ εκκρεμϊν 

λογαριαςμϊν του μιςκωτι. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ παράβαςθσ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του μιςκωτι, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα καταπίπτει υπζρ του 

Νοςοκομείου. 

9. Η καταβολι μιςκϊματοσ κα ιςχφει από τθν θμερομθνία που κα κακοριςτεί ςτο ςυμφωνθτικό. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΚΜΙΘΟΤΜΕΝΟΤ ΧΩΡΟΤ 

Το μίςκιο είναι εμβαδοφ ογδόντα οχτϊ {88} τετραγωνικϊν μζτρων περίπου, βρίςκεται ςτθν 

παραλιακι λεωφόρο Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ και Άρεωσ 2 και δεν περιλαμβάνει δικαίωμα χριςεωσ 

κοινοχριςτων χϊρων (διάδρομοι, υπόγεια).  

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ  
 

 Απαγορεφεται απόλυτα θ ολικι ι μερικι υπομίςκωςθ, ωσ και θ αλλαγι τθσ χριςεωσ του 

μιςκίου. 

 Ο μιςκωτισ δε δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ μετά τθν κατακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ. 

  ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του  μιςκίου, τασ υπζρ αυτοφ δουλείασ, τα 

όρια αυτοφ και εν γζνει το  μίςκιον ςε καλι κατάςταςθ, να προςτατεφει αυτό κατά πάςθσ 

καταπατιςεωσ, διά των προςθκουςϊν αγωγϊν, αίτινεσ εκχωροφνται αυτϊ διά τθσ 

ςυμβάςεωσ, άλλωσ, ευκφνεται εισ αποηθμίωςθ, 

 Οι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ που κα απαιτιςουν οι χϊροι βαρφνουν τον μιςκωτι και 

εγκρίνονται και επιβλζπονται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.  

 Ο εκμιςκωτισ δε κα φζρει καμία ευκφνθ για κάκε ηθμιά ι φκορά που κα προκλθκεί ςτον 

μιςκωτι από οποιαδιποτε αιτία ι από ανϊτερθ βία ςειςμό, πυρκαγιά, κλοπι, διείςδυςθ 

υγρϊν, κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων εν γζνει ι από άλλο λόγο που δεν προβλζπεται 

εδϊ, και ηθμιϊν ςυνεπεία απεργιϊν ι πράξεων βίασ. 

ΑΔΑ: 6ΡΒ046907Ξ-ΥΩΝ



 Τον μιςκωτι κα βαρφνει εξ' ολοκλιρου, το χαρτόςθμο κακϊσ και όποιεσ λοιπζσ δαπάνεσ 

κατανάλωςθσ και ςυντιρθςθσ δικτφων θλεκτρικισ - υδραυλικισ εγκατάςταςθσ και κεντρικισ 

κζρμανςθσ. Οι λογαριαςμοί κατανάλωςθσ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει δυνατότθτα 

μζτρθςθσ βαρφνουν τον μιςκωτι και υπολογίηονται βάςει των ενδείξεων των υπαρχόντων 

μετρθτϊν και των τιμϊν μονάδων των αντιςτοίχων οργανιςμϊν και των μζςων τιμϊν 

μονάδων. Για τυχόν όμωσ, κακι λειτουργία τουσ ι για τυχόν βλάβθ τουσ, καμία ευκφνθ δεν 

φζρει ο εκμιςκωτισ, όπωσ επίςθσ και για τυχόν βλάβθ ςτθν παροχι νεροφ και θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ.  

 Ο μιςκωτισ παραιτείται από ςιμερον από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τισ ςχετικζσ με τθν 

προςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ κακϊσ και από κάκε μελλοντικι διάταξθ νόμου που 

κα παρατείνει αναγκαςτικά τθν μίςκωςθ πζρα από τθ ςυμβατικι διάρκειά τθσ, που 

κακορίηεται ςιμερα. Σε κάκε περίπτωςθ δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι παραιτείται από κάκε 

ζνδικο μζςο κακϊσ και από το δικαίωμα αναςτολισ τθσ τυχόν αποφάςεωσ που κα εκδοκεί.  

 Το Δ.Σ του Νοςοκομείου διατθρεί το δικαίωμα για τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν από τον 

ςυμφωνθμζνο χρόνο και χωρίσ αποηθμίωςθ του μιςκωτι, για λόγουσ που επιβάλλουν 

ανάγκεσ του Ιδρφματοσ ι άλλοι ςοβαροί κατά τθ κρίςθ του λόγοι. Για το κζμα αυτό το 

Νοςοκομείο υποχρεοφται να ειδοποιιςει τον μιςκωτι δφο μινεσ πριν τθν θμερομθνία λφςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ιδιαίτερα ςοβαρϊν λόγων θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να είναι 

άμεςθ. 

  Πλοι οι όροι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και ςυγγραφισ υποχρεϊςεων κεωροφνται 

ουςιϊδεισ. Η παράβαςθ οποιουςδιποτε όρου του παρόντοσ κακϊσ και των όρων που 

προβλζπονται από το ν.715/1979,  από τον μιςκωτι, παρζχει εισ τον εκμιςκωτι το δικαίωμα 

να αξιϊςει τθν ζξωςθ του μιςκωτι κακϊσ και οποιουδιποτε τρίτου, που ζλκει από τον 

μιςκωτι δικαιϊματα ι που το κατζχει εξ ονόματόσ του, και τθν απόδοςθ ςτον ίδιο τθσ 

χριςθσ του μιςκίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. Το 

Νοςοκομείο δικαιοφται να κατακρατιςει τθν εγγφθςθ και να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ 

κάκε ηθμίασ, θ οποία κα προζκυπτε ςτο Νοςοκομείο από τθν παράβαςθ των όρων τθσ 

ςυμβάςεωσ. 

 Κάκε διαφορά που κα προκφπτει μεταξφ τoυ Νοςοκομείου Σάμου και του μιςκωτι, από τθ 

ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, επιλφεται από τα κατά νόμο αρμόδια δικαςτιρια που εδρεφουν 

ςτθ Σάμο. 

 

                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν ΑΜΟΤ  
 
 

                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟ Α ΣΕΦΑΝΗ                                                                                                          
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