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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Κ. Μπόηζε
ΣΗΛ.:2310303064 FAX: 2310303060
e-mail: konstantina.botsi@n3.syzefxis.gov.gr

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ
ΑΟΗΘΚΝΠ 6/2017
ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΜΙΘΩΗ
ΕΝΟ (1) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ 129,5 m2, ΣΡΙΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ,
ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 71, 546 45 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΥΗ ΜΑΡΣΙΟΤ)
(CPV 70130000-1 - ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ)

ΡΖΠ 15.03.2017

Διακήπςξη 6/2017

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα ηνπ Ξ.Γ. 715/1979 (ΦΔΘ Α' 212):
Πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
(Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ ελ γέλεη, αγνξώλ ή
εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο
εξγαζηώλ.
2. Σελ Απόθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ
39ε/05.11.2015 ζπλεδξίαζή ηνπ (Θέκα 35ν), κε Α.Γ.Α.: 6Κ60469064ΝΤ9, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε:
«α) Η διενέπγεια δημόζιος πλειοδοηικού διαγωνιζμού, για ηην εκμίζθωζη ενόρ
(1) διαμεπίζμαηορ 129,5η.μ., ηπίηος οπόθος, επί ηηρ οδού Αλεξανδπείαρ 71, 546
45 Θεζζαλονίκη.
β) Ο καθοπιζμόρ ηηρ ηιμήρ εκκίνηζηρ ζηο ποζό ηων 320€.
γ) Η εξοςζιοδόηηζη ηος Διοικηηή και Πποέδπος Δ ηος Νοζοκομείος, για ηον
οπιζμό ηηρ Επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος δημόζιος πλειοδοηικού
διαγωνιζμού, για ηην εκμίζθωζη ηος διαμεπίζμαηορ 129,5η.μ., ηπίηος οπόθος,
επί ηηρ οδού Αλεξανδπείαρ 71, 546 45 Θεζζαλονίκη.»
3. Σελ Απόθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ
20ε/25.8.2016 ζπλεδξίαζή ηνπ (Θέκα 43ν), κε Α.Γ.Α.: Υ27Ο469064-ΑΥΕ,
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε κεηαμύ άιισλ ε επανάληψη ηος διαγωνιζμού με ηοςρ
ίδιοςρ όποςρ.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
Γεκόζην δεύηεξν πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε αλνηθηέο γξαπηέο πξνζθνξέο
πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ πξνθνξηθέο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο
(ρξήζε θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε
(πεξηνρή

Μαξηίνπ),

ηξίηνο

όξνθνο,

απνηεινύκελν

από

ηξία

(3)

δσκάηηα,

ζαινηξαπεδαξία, θνπδίλα, ρσι θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο.
Ωο ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ
είθνζη επξώ (320,00€)

αλά κήλα.

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ:
ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ:
ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ:

6/2017
Τεηάπηη 15.3.2017
& ώπα 11:00 π.μ.
Γπαθείο Ππομηθειών ηος Νοζοκομείος
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ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ:
ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ ΚΖΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΥΚΑΡΝΠ

Ξεξίιεςε

ηεο

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ,

παξνύζαο
ηει

:

Η μεγαλύηεπη ηιμή
60 ημέπερ
320,00€

δηαθήξπμεο

2310

567576

εζηάιε
fax

:

ζηελ
2310

εθεκεξίδα

ΡΞΝΠ

567575

e-mail:

typosb@otenet.gr ζηηο 22.02.2017 πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηεί ζηηο 24.02.2017
θαη 03.03.2017.
Δπίζεο ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ http://www.ahepahosp.gr/productsD.asp από ηηο
24.02.2017.

Θεζζαινλίθε, 22.02.2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ
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ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Α) Έιιελεο Πνιίηεο
Β) Αιινδαπνί κε απνδεηθηηθό κόληκεο παξακνλήο ζηελ Διιάδα
Αλ θάπνηνο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα
πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ
επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ έλαξμε
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
αληηπξνζσπεπόκελνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην.
ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
1. ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ
Οη ζπκκεηέρνληεο ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ νθείινπλ ηελ εκέξα ηνπ
δηαγσληζκνύ λα πξνζέιζνπλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηηο 10:00
έσο ηηο 10:30 π.κ. έρνληαο καδί ηνπο ηα παξαθάησ έγγξαθα:
1. ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο)
ην απνδεηθηηθό κόληκεο παξακνλήο ζηελ Διιάδα (γηα ηνπο αιινδαπνύο)
ην

λόκηκν πιεξεμνύζην

(όηαλ

θάπνηνο

πξόθεηηαη λα

πιεηνδνηήζεη γηα

ινγαξηαζκό άιινπ)
2. πεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ όηη:
πκκεηέρσ ζηνλ Γεκόζην δεύηεξν πιεηνδνηηθό

δηαγσληζκό ηεο 15.03.2017 κε

αξηζκό δηαθήξπμεο 6/2017, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο (ρξήζε
θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή
Μαξηίνπ), ηξίηνο όξνθνο θαη:
α. έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 6/2017 ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη
πιήξσο

θαη

αλεπηθπιάθησο

όπσο

θαη

ηνπ

θαλνληζκνύ

ιεηηνπξγίαο

θαη

δηνηθήζεσο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο νηθνδνκήο όπνπ ην πξνο εθκίζζσζε
κίζζην. Δπίζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην, ηελ νπνία επίζεο
απνδέρνκαη.
β. Γηάβαζα θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο «ΟΡΟΤ ΔΚΜΙΘΩΗ» όπσο
απηνί αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε 6/2017.
β. πλέηαμα ηελ πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 6/2017,
ησλ νπνίσλ έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.
γ. Γειώλσ όηη ζηελ πξνζθνξά κνπ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξσ είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
δ. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε

Σελίδα 4 από 20

Διακήπςξη 6/2017

απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ
Γηαγσληζκνύ.
Ρελ παξαπάλσ πεύζπλε Γήισζε ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο
(ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5 ζει. 15) ή κπνξεί λα ζαο δνζεί ηελ εκέξα ηνπ
δηαγσληζκνύ γηα λα ηε ζπκπιεξώζεηε θαη λα ηελ ππνγξάςεηε.
3. Βεβαίσζε

Φνξνινγηθήο

Δλεκεξόηεηαο

θαη

Βεβαίσζε

Αζθαιηζηηθήο

Δλεκεξόηεηαο (εάλ ν ζπκκεηέρνληαο είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο).
Οη παξαπάλσ Βεβαηώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κεηά ηηο 15-02-2017.
4. Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο (ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 ζει. 10)
Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην Σακείν ηνπ
Ννζνθνκείνπ (ηελ ίδηα εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ) γηα πνζό ίζν
πξνο ην πξνηεηλόκελν ειάρηζην κεληαίν όξην κηζζώκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ίζν κε
ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη επξώ (320,00€) ζαλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκό. Η εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ έγθξηζε από ην Γ..
ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, εθηόο από απηή
ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ε νπνία ζα παξακείλεη ζαλ εγγύεζε κέρξη ηελ ππνγξαθή
ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο.
2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΡΗΘΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ
Κάζε ζπκκεηέρνληαο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ζα
ζπκπιεξώλεη ην πόδεηγκα 4 – ΞΟΝΠΦΝΟΑ, ζει. 14 ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
επηζπλάπηεη ηα

«ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ» όπσο

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Αθνύ ην ππνγξάςεη ζα παίξλεη αξ. πξση. θαη ζα πεξηκέλεη ζην
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ έσο ηηο 11:00 π.κ., νπόηε θαη ζα αξρίζεη ε
πιεηνδνηηθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο.
ηηο 11:00 π.κ. ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο μεθηλάεη ηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία κε ηελ ζύληαμε ηνπ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
(ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3 – ζει. 12) παξνπζία ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ηηο Πξνζθνξέο ηνπο
θαζώο θαη ην Μεληαίν Μίζζσκα πνπ πξνζθέξνπλ. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ
αληηπξνζθνξώλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Ξίλαθα Ξιεηνδνζίαο αλά 15’ (δεθαπέληε
ιεπηά) δηαδνρηθά από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ κηθξόηεξε πξνζθνξά, κε
ηε ζεηξά πνπ πήξαλ αξηζκό πξσηνθόιινπ. Η δηαδηθαζία ηειεηώλεη όηαλ δελ ππάξμεη λέα
αληηπξνζθνξά από θαλέλαλ ζπκκεηέρνληα. Κάζε αληηπξνζθνξά ζπκπιεξώλεηαη θαη
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ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε,
ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη
βαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Σν Πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο
θαη ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε.
3. ΝΟΝΗ ΔΘΚΗΠΘΥΠΖΠ
1. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη πέληε (5) ρξόληα, αλαλενύκελε όπσο
ν λόκνο νξίδεη. Η κίζζσζε αξρίδεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ
Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο. Η ππνκίζζσζε, ε παξαρώξεζε κεξηθά ή νιηθά ηεο
ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία δελ επηηξέπεηαη.
2. Σν κεληαίν κίζζσκα γηα ηα δύν (2) πξώηα ρξόληα ζα είλαη ζηαζεξό θαη από ηνλ
ηξίην ρξόλν ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο κε ην λόκηκν πνζνζηό αύμεζεο
όπσο απηό νξίδεηαη θάζε θνξά ύζηεξα από αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.
3. Η πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ ζα γίλεηαη ην αξγόηεξν έσο ηελ 7ε εκέξα θάζε κήλα,
ζην ινγαξηαζκό ηνπ Λνζνθνκείνπ ΞΓΛΘ ΑΣΔΞΑ GR03 0172 2730 0052
7302 9326 007 Ρξαπέδεο Ξεηξαηώο, ζε πεξίπησζε δε ππεξεκεξίαο ν
κηζζσηήο

ζα

ππνρξενύηαη

λα

θαηαβάιεη

λόκηκν

ηόθν

ππεξεκεξίαο.

Θα

απνδεηθλύεηαη δε κε ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο θαη ην γξακκάηην είζπξαμεο
πνπ ζα εθδίδεη ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ εθκηζζσηή.
4. Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην Σακείν ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα πνζό ίζν πξνο ην πξνηεηλόκελν ειάρηζην κεληαίν όξην
κηζζώκαηνο
(320,00€)

θαη ζπγθεθξηκέλα ίζν κε ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη επξώ
ζαλ

εγγύεζε

ζπκκεηνρήο

ζην

δηαγσληζκό.

Η

εγγπεηηθή

ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ έγθξηζε από ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο
θαηαθύξσζεο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ.
5. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ
Δπηηξνπή θαη πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην.
6. εκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ πξνθνξηθνύ δηαγσληζκνύ ε
θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο πξνεγνύκελεο πξνζθνξάο
ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, θάζε
αληηπξνζθνξά

πξέπεη

λα

είλαη

αλώηεξε

ηεο

πξνεγνύκελεο

πξνζθνξάο

ηνπιάρηζηνλ θαηά έμη επξώ (6,00€) ελώ ν κέγηζηνο ρξόλνο αλακνλήο γηα θάζε
λέα αληηπξνζθνξά είλαη 15’ (δεθαπέληε ιεπηά).
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7. Η

εγγύεζε

ζπκκεηνρήο

επηζηξέθεηαη

ζηνπο

δηαγσληδόκελνπο

κεηά

ηελ

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ
εθηόο από απηή ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ε νπνία ζα παξακείλεη ζαλ εγγύεζε
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο.
8. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζαλ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηήξεζεο ησλ
όξσλ ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο, ην δηπιάζην ηεο θαηαθπξσζείζαο ηηκήο
ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, κε θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαζώο θαη ην ελνίθην ηνπ κήλα πνπ ηξέρεη. Η εγγύεζε ησλ δύν κηζζσκάησλ ζα
επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή ρσξίο ηόθν κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη
παξάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ εθκηζζσηή θαη εθόζνλ ν εθκηζζσηήο ζα
έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην Ππκθσλεηηθό
Κίζζσζεο. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώλεη ηελ εγγύεζε ζε θάζε
αύμεζε ηνπ κηζζώκαηνο.
9. Η εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζα βαξύλεη ηνλ ίδην. (Δπαλαζύλδεζε Γ.Δ.Η.,
Ο.Τ.Θ.). Κάζε δε επηζθεπή ή πξνζζήθε γελόκελε από ηνλ κηζζσηή ζην κίζζην,
ζα παξακείλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο απνδεκίσζε.
10.Η θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ ελνηθίνπ νινθιήξνπ ή κέξνπο ή ε παξάβαζε
ηνπ νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο, απνηειεί αηηία γηα ηελ
θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαη απόδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ εθκηζζσηή.
11.Ο κηζζσηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηθαηνύηαη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο από
ηελ θαηαθύξσζε ηεο κηζζώζεσο θαη κεηά.
12.Σνλ κηζζσηή βαξύλνπλ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαζώο
θαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο.
13.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα
πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
14.Σν Π.Γ.Ν.Θ. "Α.Υ.Δ.Π.Α." έρεη δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο,
όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηόρξεζε ηνπ κηζζίνπ ή ε εθπνίεζε απηνύ.
15.Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79.
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
Σν

θξηηήξην

γηα

ηελ

θαηαθύξσζε

ηνπ

δηαγσληζκνύ

είλαη

ε

κεγαιύηεξε

πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην κεληαίν κίζζσκα.

Σελίδα 7 από 20

Διακήπςξη 6/2017

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ
Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθεξύμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο
λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθώο επί απηώλ.
Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κόλνλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκό, εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ή εληόο είθνζη ηεζζάξσλ σξώλ από
ηεο ιήμεσο δηελεξγείαο απηνύ.
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ - ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
Μεηά ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ,
ζηέιλεηαη ην θαηαθπξσηηθό έγγξαθν γλσζηνπνίεζεο ζηνλ πιεηνδόηε θαη θαιείηαη εληόο
δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ λα πξνζέιζεη ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο.
Με ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαβάιεη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη λα θαηαζέζεη ζαλ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη
ηήξεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηο διπλάζιο ηηρ καηακςπωθείζαρ ηιμήρ ηος
μηνιαίος μιζθώμαηορ, κε θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο
θαη ην ελνίθην ηνπ κήλα πνπ ηξέρεη. Η εγγύεζε ησλ δύν κηζζσκάησλ ζα επηζηξαθεί
ζηνλ κηζζσηή ρσξίο ηόθν κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη παξάδνζε ηεο
ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ εθκηζζσηή θαη εθόζνλ ν κηζζσηήο ζα έρεη εθπιεξώζεη όιεο
ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην πκθσλεηηθό Μίζζσζεο. Ο μιζθωηήρ
ςποσπεούηαι να ζςμπληπώνει ηην εγγύηζη ζε κάθε αύξηζη ηος μιζθώμαηορ.
ΘΖΟΜΖ ΔΘΚΗΠΘΥΡΖ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΔΞΗΒΝΙΖ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ
Δάλ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο
εληόο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ θεξύζζεη
έθπησην θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκό. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε λέα εθκίζζσζε ρσξίο
δηαγσληζκό ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενπκέλνπ ζε
πιεξσκή ηεο ηπρόλ πξνο ηα θάησ δηαθνξάο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ιήμεώο ηνπ (όπσο
απηή νξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε), ιόγσ ηεο αζεηήζεσο ηεο ππνρξέσζεο απηνύ, γηα
ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ Κίζζσζεο.
Οη θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδόηε
βεβαηώλνληαη

δηα

Ννζνθνκείνπ,

ην

θαηαινγηζκνύ,
δε

κε

θαηαινγηδόκελν

αηηηνινγεκέλε
πνζό,

απόθαζε

εηζπξάηηεηαη

θαηά

ηνπ

Γ..

ηνπ

ηελ

δηαδηθαζία

εηζπξάμεσο ησλ Γεκνζίσλ Δζόδσλ.
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ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΚΖΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΥΚΑΡΝΠ
Η πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ ζα γίλεηαη ην αξγόηεξν έσο ηελ 7ε εκέξα θάζε κήλα,
ζην ινγαξηαζκό ηνπ Λνζνθνκείνπ ΞΓΛΘ ΑΣΔΞΑ GR03 0172 2730 0052 7302
9326 007 Ρξαπέδεο Ξεηξαηώο, ζε πεξίπησζε δε ππεξεκεξίαο ν κηζζσηήο ζα
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο. Θα απνδεηθλύεηαη δε κε ην
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο θαη ην γξακκάηην είζπξαμεο πνπ ζα εθδίδεη ε αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ εθκηζζσηή.
ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
Ο Γηαγσληζκόο θαη ην πκθσλεηηθό Μίζζσζεο πνπ ζα πξνθύςεη δηέπνληαη από ην
Διιεληθό Γίθαην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 715/1979 (ΦΔΘ Α' 212) θαη ηνπ Λ.
4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204): Πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ ελ γέλεη,
αγνξώλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο
εξγαζηώλ
ε πεξίπησζε δηαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν κηζζσηήο θαηαβάιινπλ θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο
θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα
επηιπζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα, αξκόδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ
εδξεύνπλ ζηε Θεζζαινλίθε.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΠΝ ΠΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΡΝ ΞΓΛΘ ΑΣΔΞΑ
Πξνο: ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ηίιπ. Κπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία έθδνζεο,.............
Αξηζκόο Απόδεημεο Σακείνπ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ…………………..
Δγγύεζε ππέξ ηνπ/ηεο θπξίνπ/αο….……………………………………………… (Ολνκαηεπώλπκν, ΑΓΣ), γηα
ηε

ζπκκεηνρή

15.03.2017,

ηνπ/ηεο ζηνλ

δηελεξγνύκελν

δεκόζην πιεηνδνηηθό

δηαγσληζκό ζαο,

ηεο

γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο (ρξήζε θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ

νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Μαξηίνπ), ηξίηνο όξνθνο, ζύκθσλα κε ηελ
ππ’ αξ.: 6/2017 Γηαθήξπμή ζαο γηα επξώ #320,00#
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο ελ ιόγσ θπξίνπ/αο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ έγθξηζε από ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ
πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο 15.03.2017 κε αξηζκό δηαθήξπμεο 6/2017 νπόηε θαη ζα
επηζηξαθεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα.

(Τπνγξαθή Σακία)

(Τπνγξαθή – Ολνκαηεπώλπκν ζπκκεηέρνληα)
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΠΝ ΠΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΡΝ ΞΓΛΘ ΑΣΔΞΑ
Πξνο: ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ηίιπ. Κπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία έθδνζεο,.............
Αξηζκόο Απόδεημεο Σακείνπ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ…………………..
Δγγύεζε ππέξ ηνπ/ηεο θπξίνπ/αο….……………………………………………… (Ολνκαηεπώλπκν, ΑΓΣ), γηα
ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ πνπ αθνξά ζηνλ δεκόζην πιεηνδνηηθό
δηαγσληζκό ζαο, ηεο 15.03.2017,

γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο (ρξήζε θαηνηθίαο)

2

ησλ 129,5 m ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Μαξηίνπ), ηξίηνο
όξνθνο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.: 6/2017 Γηαθήξπμή ζαο γηα επξώ #640,00#

(δηπιάζην

κηζζώκαηνο)
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ
ΚΗΠΘΥΠΖΠ απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο ελ ιόγσ θπξίνπ/αο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο
ηεο.
Η παξνύζα ηζρύεη έσο ηε ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη παξάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ
εθκηζζσηή θαη εθόζνλ ν κηζζσηήο ζα έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ
από ην πκθσλεηηθό Μίζζσζεο, νπόηε θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή.

(Τπνγξαθή – Ολνκαηεπώλπκν ζπκκεηέρνληα)
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3 - ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ήκεξα 15.03.2017 ζπλήιζε ε Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε ηελ 12/16 Πξάμε Πξνέδξνπ,
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γεκόζηνπ πξώηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό δηαθήξπμεο
6/2017, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο (ρξήζε θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ
νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Μαξηίνπ), ηξίηνο όξνθνο.
Α. Ππκκεηέρνληεο κε ηε ζεηξά πνπ πξνζήιζαλ:
Α/Α

1

ΔΠΩΝΤΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ :
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΣΚ, ΠΔΡΙΟΥΗ:
ΣΗΛΔΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ) :
e-mail:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

Α/Α

2

ΔΠΩΝΤΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ :
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΣΚ, ΠΔΡΙΟΥΗ:
ΣΗΛΔΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ) :
e-mail:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

Β. Ξίλαθαο Ξιεηνδνζίαο:
Διάρηζην πνζό πιεηνδνηηθήο αληηπξνζθνξάο 6,00€
Κέγηζηνο ρξόλνο αλακνλήο γηα αληηπξνζθνξά : 15’ (δεθαπέληε ιεπηά)
Α/Α
Ππκκεηέρνληα

Αξρηθή πξνζθνξά
Κεληαίνπ κηζζώκαηνο

Νλνκαηεπώλπκν

1
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2
Α/Α
Ππκκεηέρνληα

Αληηπξνζθνξά Κεληαίνπ
κηζζώκαηνο

Νλνκαηεπώλπκν -πνγξαθή

1
2
1
2

Μεηά από παξέιεπζε 15’ (δεθαπέληε ιεπηώλ) δελ ππήξμε αληηπξνζθνξά θαη
Ξιεηνδόηεο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ν ζπκκεηέρσλ κε Α/Α ….. κε
κεληαίν κίζζσκα ………. €.
Η Δπηηξνπή νινθιήξσζε ην έξγν ηεο θαη εηζεγείηαη ηελ ππνγξαθή ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ
ΚΗΠΘΥΠΖΠ κε ηνλ θν/θα ……………… κε κεληαίν κίζζσκα ………. €.
Σν παξώλ Πξαθηηθό Πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ην ζέηνπκε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε.
Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο:
1.
2.
3.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 4 - ΞΟΝΠΦΝΟΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΣΟΤ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ
ηεο 15.03.2016
γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο δηακεξίζκαηνο (ρξήζε θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ νδό
Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Μαξηίνπ), ηξίηνο όξνθνο, ζύκθσλα κε
ηελ Γηαθήξπμε 6/2017
Α/Α

1

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ

#

#€

ΔΠΩΝΤΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ :
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΣΚ,
ΠΔΡΙΟΥΗ:
ΣΗΛΔΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ) :
e-mail:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

Δπηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»:
1. Φσηνηππία
ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο)
ηνπ απνδεηθηηθνύ κόληκεο παξακνλήο ζηελ Διιάδα (γηα ηνπο αιινδαπνύο)
ηνπ λόκηκνπ πιεξεμνύζηνπ
ινγαξηαζκό άιινπ)

(όηαλ

θάπνηνο

πξόθεηηαη

λα

πιεηνδνηήζεη

γηα

2. πεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986
3. Βεβαίσζε

Φνξνινγηθήο

Δλεκεξόηεηαο

θαη

Βεβαίσζε

Αζθαιηζηηθήο

Δλεκεξόηεηαο.
4. Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο

Ολνκαηεπώλπκν - Τπνγξαθή
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ

ΠΓΝΘ ΑΥΕΠΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Fax:

Αξηζ:

ΣΚ:

e-mail:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη:
πκκεηέρσ ζηνλ Δεκόζην πξώην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό ηεο 15.03.2017 κε αξηζκό δηαθήξπμεο 6/2017, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο
δηακεξίζκαηνο (ρξήζε θαηνηθίαο) ησλ 129,5 m2 ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο 71, 546 45 Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Μαξηίνπ), ηξίηνο όξνθνο θαη:
α. έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 6/2017 ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όπσο θαη ηνπ θαλνληζκνύ
ιεηηνπξγίαο θαη δηνηθήζεσο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο νηθνδνκήο όπνπ ην πξνο εθκίζζσζε κίζζην. Επίζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ
βξίζθεηαη ην κίζζην, ηελ νπνία επίζεο απνδέρνκαη.
β. Δηάβαζα θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο «ΟΡΟΤ ΕΚΜΙΘΩΗ» όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε 6/2017
β. πλέηαμα ηελ πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 6/2017, ησλ νπνίσλ έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.
γ. Δειώλσ όηη ζηελ πξνζθνξά κνπ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξσ είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
δ. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε –
καηαίσζε ηνπ Δηαγσληζκνύ.
Ηκεξνκελία:

.........................

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

Σελίδα 15 από 20

Διακήπςξη 6/2017

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6 - ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ έδξα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ», (Α.Φ.Μ.
090024750) θαινπκέλνπ ζην εμήο «εθκηζζσηήο», ζήκεξα ζηηο ___.___.2017 νη ππνγξάθνληεο
αθελόο κελ ν Γηνηθεηήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, θνο
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΠΞΑΛΝΠ εθπξνζσπώληαο λόκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηόηεηα ην Ννζνθνκείν, θαη
αθεηέξνπ ν/ε (επίζεην)

(όλνκα) ηνπ (παηξώλπκν) Α.Φ.Μ. (ΥΥΥΥΥΥΥΥ), Α.Γ.Σ (ΥΥ ΥΥΥΥΥ),

θαινύκελνο/ε ζην εμήο «κηζζσηήο», ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα :
Καηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 6/2017 δηαθεξύμεσο, ηνπ από 15.3.2017 δεκνζίνπ
πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ύζηεξα από ηελ __ε /__.8.2016 (Θέκα ρρν) ΑΓΑ:____469064___ απόθαζε ηνπ Γ.., ν εθκηζζσηήο εθκηζζώλεη ζηνλ κηζζσηή έλα δηακέξηζκα ηνπ ηξίηνπ
νξόθνπ 129,5 m2, ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο,
αξηζκόο 71 θαη ην νπνίν απνηειείηαη από ηξία (3) δσκάηηα, ζαινηξαπεδαξία, θνπδίλα, ρσι θαη
ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ζπκθσλίεο.
1. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξόληα, αξρίδεη δε από ηελ __.__.2017 θαη
ιήγεη ζηηο __.__.2022 θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 715/1979
όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
2. Σν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη

(320,00 €) επξώ, Σν
ε

παξαπάλσ κεληαίν κίζζσκα πξέπεη λα πξνθαηαβάιιεηαη κέρξη ελ 7 εκέξα θάζε κήλα,

ζην ινγαξηαζκό ηνπ Λνζνθνκείνπ ΞΓΛΘ ΑΣΔΞΑ GR03 0172 2730 0052
7302 9326 007 Ρξαπέδεο Ξεηξαηώο, ζε πεξίπησζε δε ππεξεκεξίαο ν κηζζσηήο ζα
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο. Θα απνδεηθλύεηαη δε κε ην
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο θαη ην γξακκάηην είζπξαμεο πνπ ζα εθδίδεη ε αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο ζεσξεί ην κίζζσκα δίθαην, εύινγν θαη αλάινγν κε
ηελ κηζζσηηθή αμία ηνπ κηζζίνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα γηα ηα δύν πξώηα ρξόληα ζα είλαη
ζηαζεξό θαη από ηνλ ηξίην ρξόλν ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο κε πνζνζηό αύμεζεο ίζν κε
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ην 75% ηεο κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε Σηκώλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ) όπσο απηόο ππνινγίδεηαη από
ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ. ΣΑΣ.).
3. Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ απηήο ηεο ζύκβαζεο ν κηζζσηήο θαηέβαιε ζηνλ
εθκηζζσηή, σο εγγύεζε ην πνζό ησλ εμαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (640,00 €), ην νπνίν ζα
επηζηξαθεί άηνθν, θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, κεηά ηελ εκπξόζεζκε απνρώξεζε ηνπ θαη ηελ
αθξηβή εθπιήξσζε όισλ ησλ όξσλ απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηελ σο άλσ εγγύεζε ζε θάζε αύμεζε ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ώζηε απηή λα
είλαη πάληνηε ίζε πξνο ην ύςνο δύν κεληαίσλ κηζζσκάησλ. Η εγγύεζε απηή ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε ηα κηζζώκαηα.
4. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο θύξηα θαηνηθία ηνπ κηζζσηή. Η
κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη.
5. Απαγνξεύεηαη ζην κηζζσηή λα ππεθκηζζώζεη κεξηθά ή νιηθά ην κίζζην θαη γεληθά λα
παξαρσξήζεη ζε άιινλ ηε κεξηθή ή νιηθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.
6. Ο κηζζσηήο δειώλεη όηη αθνύ εμέηαζε επηζηακέλα ην κίζζην θαη ηηο ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο
ηνπ (ειεθηξηθέο, απνρεηεπηηθέο, πδξαπιηθέο θηι.) βξήθε ην κίζζην ηεο απόιπηεο αξεζθείαο
ηνπ θαη απόιπηα θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη θαη γη’ απηό παξαιακβάλεη
αλεπηθύιαθηα ην κίζζην. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ν εθκηζζσηήο δελ θέξεη θακία επζύλε, γηα
νπνηνδήπνηε ειάηησκα ή έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλεο ηδηόηεηνο είηε απηά ππάξρνπλ είηε
αλαθαλνύλ ζην κέιινλ. ην κίζζην δηακέξηζκα ππάξρνπλ ζεξκνζίθσλαο, εμαεξηζηήξαο
θνπδίλαο, ζπζθεπή ζπξνηειεθώλνπ, εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ηα αληίζηνηρα
ζώκαηα, ηδηνθηεζίαο ηνπ εθκηζζσηή.
7. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ν εθκηζζσηήο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηαζδήπνηε θύζεο
αηύρεκα ή δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ηπρόλ ν κηζζσηήο ή θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, είηε από
ππαηηηόηεηα άιινπ κηζζσηή ή ζπληδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ή ηξίησλ πξνζώπσλ ή από άιιεο
νπνηεζδήπνηε αηηίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρόλ δηαξξνή λεξώλ, ή πιεκκύξα ζην
κίζζην από δηάξξεμε ή θξάμηκν ησλ θάζε είδνπο ζσιήλσλ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ή λεξώλ
βξνρήο θηι. ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ θαη ηεο νηθνδνκήο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν
κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα
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παίξλεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνθύιαμε ηνπ κηζζίνπ από δεκηέο,
θηλδύλνπο θσηηάο, πιεκκύξαο θηι.
8. Ο εθκηζζσηήο παξέδσζε ην κίζζην ζηνλ κηζζσηή ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη δελ επζύλεηαη γηα
ηπρόλ επηζθεπέο ηνπ κηζζίνπ έζησ θαη γηα ηηο αλαγθαίεο ή εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη από
αλώηεξε βία. Όιεο νη επηζθεπέο ηνπ κηζζίνπ ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Οη
θζνξέο ή κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή. Ο
κηζζσηήο παξέιαβε ην κίζζην ειαηνρξσκαηηζκέλν θαη ππνρξενύηαη λα ην παξαδώζεη ζηελ ίδηα
αθξηβώο θαηάζηαζε.
9. Απαγνξεύεηαη

ζηνλ

κηζζσηή

λα

ελεξγήζεη

νπνηαδήπνηε

ηξνπνπνίεζε,

επηζθεπή

ή

κεηαξξύζκηζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. Οπνηαδήπνηε ηπρόλ
δαπάλε ηνπ κηζζσηή παξακέλεη ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ν κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα
δεηήζεη απόδνζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο έζησ θαη αλ απηή είλαη αλαγθαία, επσθειήο ή
πνιπηειήο. ε θάζε πεξίπησζε ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα αμηώζεη ηελ επαλαθνξά ησλ
πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.
10.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη λα ην δηαηεξεί θαζαξό,
αιιηώο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ή βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηνο
ή ηξίηνο ζην κίζζην. Δπζύλεηαη επίζεο ν κηζζσηήο θαη γηα θζνξέο ή βιάβεο ή κεηαβνιέο ηνπ
κηζζίνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε.
11.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κίζζην, κε ηξόπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ πγεία,
εζπρία, αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ ινηπώλ ελνίθσλ ηεο νηθνδνκήο.
12.Απαγνξεύεηαη ζηνλ κηζζσηή λα ηνπνζεηεί νπνηαδήπνηε αληηθείκελα ζηνπο δηαδξόκνπο ή ηνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Απαγνξεύεηαη επίζεο ζ’ απηόλ ε ηνπνζέηεζε ζην κίζζην έζησ θαη
πξόζθαηξα νπνηνλδήπνηε κεραλεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ ή εύθιεθησλ πιώλ πνπ κπνξνύλ λα
ην βιάςνπλ ή λα ην ξππάλνπλ.
13.Ο κηζζσηήο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ
ηεο νηθνδνκήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ν νπνίνο ζα ζεσξείηαη αλαπόζπαζην ηκήκα
απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη θάζε απαγόξεπζε ηνπ Καλνληζκνύ πνπ ζα
αθνξά ηνπο ηδηνθηήηεο ζα ηζρύεη θαη γηα ηνλ κηζζσηή.
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14.Ο κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηνπο ζρεηηθνύο κε ην κίζζην δεκόζηνπο θαη δεκνηηθνύο
θόξνπο θαη ηέιε (θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ θηι.) πνπ βαξύλνπλ ηνπο κηζζσηέο. Οθείιεη
επίζεο λα θαηαβάιιεη ηε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ.
15.Ο κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ αλαινγία ηνπ κηζζίνπ ζηηο δαπάλεο
γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, πξαγκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ,
γηα ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο νηθνδνκήο (θαζαξίζηξηαο θηι.) θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε
θνηλόρξεζηε δαπάλε.
16.Ο κηζζσηήο δειώλεη όηη παξαηηείηαη από ηώξα ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από θάζε πξνζηαζία
ηπρόλ κειινληηθνύ ελνηθηνζηαζίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζηαηεπηηθνύ λόκνπ.
17.Όηαλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη ρσξίο όριεζε
λα απνδώζεη ην κίζζην ζηνλ εθκηζζσηή ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. Αλ ν
κηζζσηήο θαζπζηεξήζεη λα απνδώζεη ην κίζζην, ππνρξενύηαη εθηόο από ηελ θαηαβνιή ηνπ
πνζνύ ηνπ κηζζώκαηνο σο απνδεκίσζε ρξήζεο, λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή αζξνηζηηθά
σο πνηληθή ξήηξα 20,00 € (επξώ) ηε κέξα, γηα θάζε κέξα πνπ ζα θαζπζηεξεί ηελ απόδνζε
ηνπ κηζζίνπ, απ’ νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αλ πξνήιζε ε θαζπζηέξεζε, έζησ θαη από αλώηεξε
βία. Δπζύλεηαη επίζεο ν κηζζσηήο θαη ζε πιήξε απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ζεηηθή ή
απνζεηηθή ηνπ εθκηζζσηή πνπ ζα πξνέιζεη από θαζπζηέξεζε ηεο απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ.
18.Η ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο απνθιείεηαη θαη δελ κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα ή ηπρόλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην
κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ην πνζό δε ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ηπρόλ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ
εθκηζζσηή, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απηό, ζα ζεσξείηαη σο απνδεκίσζε γηα ηελ κε
εκπξόζεζκε απόδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη όρη όηη έρεη ηελ έλλνηα ηεο ξεηήο ή ζησπεξήο
αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο.
19.Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ απηνύ ηνπ κηζζσηεξίνπ, θαζώο θαη ε αλακίζζσζε ή ε
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ζα απνδεηθλύνληαη κόλν κε έγγξαθν απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ
απνδεηθηηθνύ κέζνπ σο θαη ηνπ όξθνπ.
20.Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο, ή ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθώλ θόξσλ θαη
ηειώλ ή ηεο δαπάλεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ θαη ηειεθώλνπ ή ησλ
θνηλνρξήζησλ δαπαλώλ ή ησλ δαπαλώλ ζέξκαλζεο πνπ βαξύλνπλ ην κίζζην, θαζώο θαη ε
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παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ απηνύ ηνπ κηζζσηεξίνπ, δίλεη ζηνλ εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα
ιύζεη κνλνκεξώο ηε κίζζσζε θαη λα δεηήζεη ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε γίλνληαη απαηηεηά θαη ιεμηπξόζεζκα όια ηα κε δνπιεκέλα κηζζώκαηα.
21.Η ηπρόλ κε έγθαηξε ελάζθεζε από κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο ηνπ
«εθάπαμ» ή θαη’ επαλάιεςε δε ζα ζεκαίλεη παξαίηεζε από ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ απηνύ.
22.ε πεξίπησζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν παξαηάζεσο ηεο κηζζώζεσο ν εθκηζζσηήο ζα
δηθαηνύηαη θαη ν κηζζσηήο ζα ππνρξενύηαη ζηελ είζπξαμε θαη θαηαβνιή αληίζηνηρα κεληαίνπ
κηζζώκαηνο πξνζαπμεκέλνπ ζε πνζνζηό 20 ηνηο εθαηό εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ.
23.Σν κίζζην παξαδόζεθε ζηνλ κηζζσηή ζήκεξα θαη ην παξόλ ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο απνηειεί
ηδησηηθό έγγξαθν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λόκνπ πξνο έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θαηά ηνπ
κηζζσηή γηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα θαη ηέιε ραξηνζήκνπ.
24.Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη δύν κήλεο πξηλ από ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο λα επηηξέπεη ζηνπο
ππνςεθίνπο κηζζσηέο ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κίζζην δηακέξηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε
Γεπηέξα θαη Σεηάξηε θαη από ώξα 18.00 κέρξη 20.00.
25.Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπληάρζεθε ζε ηξία πξσηόηππα, πνπ από έλα παξαδόζεθε ζε θάζε
έλα από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ην ηξίην ζα θαηαζέηεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. Κάζε ζειίδα
από ηηο πέληε ζπλνιηθά απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Αθνύ ζπκθώλεζαλ απηά νη ζπκβαιιόκελνη, ζπλεηάρζε ην παξόλ ζε ηξία (3) πξσηόηππα, ηα
νπνία αθνύ δηαβάζζεθαλ ππνγξάθνληαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο σο θάησζη.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

Ο ΜΙΘΩΣΗ

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ
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