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ΕΝΙΙ οΠο ΙΙΙΝΙ ΕΝο ΝοΣοΚοΜΕΙο « ο ΑΓΙοΣ ΔΙΙ ΜΙΙΤΡ ΙοΣ >>

ΖΩΓ ΡΑΦ Ε Ι Ο ΚΛΙΙ Ρ Ο ΔΟΤΙΙ ΜΑ

Ανακοßνωση εκμßσθωση ò γραφεßου

Το ΓΕ,ΝΙΚΟ ΝΟΣοΚΟΜΕΙο ΘΕΣΣΑΔΟΝΙΚΗΣ «I'. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ», ΕΝΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝο tνοΣοΚοΜΕΙο «Ο ΑΓΙοΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», εδρεýοντοò στην Θεσσαλονßκη, οδüò ΕλÝνηò ΖωγρÜφου, αριθμüò

2, ωò φορÝα του ΚληροδοτÞματοò τηò ΕλÝνηò ΖωγρÜφου ανακοινþνει την

μßσθωση των κÜτωθι ακινÞτων:

¸να (ι) γραφεßο (το υττ' αριθμüν 3-), εμβαδοý 73,85

τετραγωνικþν μÝτρων, ευρισκüμενο στον τÝταρτο üροφο ιτολυωρüφου

μεγÜρου στην ΑθÞνα και ειτß τηò οδοý ΤΙλατεßαò Ομονοßαò αριθμüò -7ο-,

Η διαδικασßα εκμßσθωσηò (πλειοδοσßα και κατÜρτιση σýμβασηò) θιι

πραγματοποιηθεß με βÜση τιò διατÜξειò του Ν. +ιΒΖΙ 2ο13, üπωò αυτι)ò

τροποποιÞθηκε και ισβει σÞμερα, και υπü τουò κατωτÝρω üρουò:

τ. Το Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,

ΕΝΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (εφεξÞò

«Νοσοκομεßο»), «"ü,ß..ß..l.ΙΙ:l.q2ßrrΙI.Ιß.[Χ.q.{3θα δÝχεται γραπτÝò προσφορÝò,

κατÜ τα αναλυτικþò αναφερüμενα στην με αριθμü 6ιΙΖο-οι-2ο23 απüφαση του

κ. ΔιοιιòητÞ αυτοý (αριθμ. πρωτ.: 11B1/2o-or-zoz3), Οι γραπτÝò προσφορÝò θα

υποβÜλλονται στον Πληρεξοýσιο Δικηγüρο του Νοσοκομεßου Χριστüδουλο Γ.

Κοντü (ΧαριλÜου Τρικοýπη 3Β, ΑθÞνα, ΤΚ το68ο, τηλÝφωνα rro3622615 και

6 g g6 g ηο g8 4, email : konto slaly@ hotmail. òιιm ),

Ζ. ΕλÜχιστοò üροò προσφορÜò για τη μßσθωση του υπ' αριθμüυ -3-

γραφεßου του τετÜρτου ορüφου ορßζεται το ποσü των εκατü εßκοσι τεσσÜριυ,η,

ευρþ και εξÞντα πÝντε λεπτþν (ιΖ4,6ò€) μηνιαßωò. Το μßσθωμα πOυ [ιιι

επιτευχθεß, θα ισχýει για τρßα (s) μισθωτικÜ Ýτη. Σε περßπτωση ανανÝωσηò τΓιò

μισθþσει,ιò σýμφωνα με το οριζüμενα στον Ν,4τΒΖΙΖοιg üπωò τροποποιÞθτßκιι
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και ισχýει, με την Ýναρξη του πρþτου μισθωτικοý Ýτουò τηò ανανεþσεωò και
εντεýθεν το μßσθωμα θα αναπροσαρμüζεται, προσαυξανüμενο, σýμφωνα με τον

Δεßκτη Τιμþν ΚαταναλωτÞ των αμÝσωò προηγοýμενων 12 μηνþν, üπωò αυτüò

καθορßζεται απü την Ε.Σ.Υ.Ε., με ελÜχιστη προσαýξη ση 2γο.

3. ΜετÜ την παρÝλευση ΖοημÝρου απü τηò ωò Üνω ηλεκτρονικÞò
αναρτÞσεωò, το «Νοσοκομεßο» θα αναδεßξει ωò μισθωτÞ του υπ' αριθμüυ -3-

γραφεßου του τετÜρτου ορüφου, τον προσφÝροντα το υψηλüτερο μßσθωμα και με
τουò πλÝον συμφÝροντεò λοιποýò üρουò εκμßσθωση§, για το «Νοσοκομεßο».

4. Εφüσον, το μεγαλýτερο προσφερüμενο μßσθωμα εßναι τουλÜχιστον

ßσο με ποσοστü Β5% επß του ελαχßστου üρου προσφορÜò ωò ανωτÝρω ορßζεται, η
σýμβαση εκμßσθωσηò θα καταρτßζεται, μüνον ýστερα απü προηγοýμενη
gτ,ημÝριυση τηò αρμüδιαò αρχÞò, η οποßα μπορεß μÝσα σε δεκαπÝντε (r5) ημÝρεò
να διατÜξει να μη συναφθεß η σýμβαση, με ειδικÜ αιτιολογημÝνη απüφασÞ τηò. Η
Üπρακτη πÜροδοò τηò προθεσμßαò τεκμαßρεται ωò συναßνεση τηò αρχÞò.

Αν δε το προσφερüμενο μßσθωμα εßναι μικρüτερο, το «Νοσοκομεßο»

θα προβεß στην σýναψη τηò σýμβασηò κατüπιν τηò προηγοýμενηò Ýγκρισηò τηò
αρμüδιαò αρχÞò.

5. ΜετÜ την ανÜδειξη του πλειοδοτοýντα μισθωτÞ για το

πρOαναφερüμενο υπ'αριθμüν -3- γραφεßου του τετÜρτου ορüφου, ο τελευταßοò
θα πρÝπει να προσÝλθει για την υπογραφÞ τηò σýμβασηò μισθþσεωò. Με την
υπογραφÞ δε του μισθωτηρßου, οπüτε και θα Üρχεται ο χρüνοò τηò μßσθωοÞS, ο

πλειοδοτþν μισθωτÞò θα προκαταβÜλει το μηνιòτßο μßσθωμα, μετÜ του

χαρτοσÞμου, του πρþτου μισθωτικοý μηνüò καθþò και την εγγýηση καλÞò
τ:κτελÝσεωò των üρων τηò μßσθωσηò, εντüò των τριþν (3) πρþτων ημερþν κÜθε

μισθωτικοý μÞνα, μÝσω κατÜθεσηò σε τραπεζικü λογαριασμü τηροýμενο σε
οποιαδÞποτε νüμιμα λειτουργοýσα στην ΕλλÜδα ΤρÜπεζα που θα υποδειχθeß απü
το «Νοσοκομεßο», η δε καταβολÞ του θα αποδεικνýεται μüνο με σχετικÞ Ýγγραφη
εξοφλητικÞ απüδειξη του «Νοσοκομεßου» Þ με το σχετικü Παραστατικü
κατÜθεσηò τηò ωò Üνω ΤρÜπεζαò στην οποßα θα κατατεθεß το μßσθωμα στο üνομα
Και για λογαριασμü του «Νοσοκομεßου»», αποκλειομÝνου κÜθε Üλλου

αποδεικτικοý μÝσου ακüμη και του üρκιιυ.
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Σε περßπτωση που ο μισθωτÞò δεν προσÝλθει ιj αρνηθεß να υπογρÜψει

το οικεßο συμφωνητικü, τüτε θα επιβÜλλεται σε βÜροò του χρηματικÞ ποινÞ ßση

με τρßα (s) μητ,ιαßα. μισθþματα τηò προσφορÜò του, ποινÞ η οποßα θα

βεβαιþνεται και εισπρÜττεται κατÜ τιò διατÜξειò του Κ.Ε,Δ.Ε. εν συνεχεßα δε. θιι

δýναται να καλεßται ο δεýτεροò κατÜ σειρÜ πλειοδüτηò για την υπογραφÞ του

συμφωνητικοý, κατÜ τιò προβλÝψειò του Νüμου. Το «Νοσοκομεßο» θα δýναται νιτ

επιδιþξει και την αποκατÜσταση κÜθε θετικÞò και αποθετικÞò του ζημßαò, εκ τηò

ωò Üνω αιτßαò.

6. Το μηνιαßο μßσθωμα μαζß με ολüκληρο το αναλογοýν τÝλοò

χαρτοσÞμου θα καταβÜλλεται απü τον μισθωτÞ, το πρþτο τριÞμερο κÜ{)ε

μισθωτικοý μÞνα, με κατÜθεση σε τηροýμενο τραπεζικü λογαριασμü του

«Νοσοκομεßου»», χωρßò περαιτÝρω üχληση,

7. Ο μισθωτÞò επßσηò θα καταβÜλει: (α) την δαπÜνη ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ,
(β) τιò εγγυÞσειò στουò Οργανισμοýò ΚοινÞò Ωφελεßαò για την μεταφορÜ των

αντßστοιχων μετρητþν στο üνομÜ του, (γ) τα ΔημοτικÜ τÝλη και φüρουò ηου

βαρýνουν τον μισθωτÞ, και (δ) τιò κοινüχρηστεò δαπÜνεò.

8. Ο μισθωτÞò θα καταβÜλει στο «Νοσοκομεßο» ωò εγγýηση

εκτÝλεσηò των üρων τηò μßσθωσηò, το ισüποσο τουλÜχιστον δýο (Ζ) μηνþν

μισθþματα, η οποßα θα εßναι αναπροσαρμοστÝα σýμφωνα προò τιò εκÜστοτε

αυξÞσειò του μισθþματοò. Η εγγýηση θα επιστρÝφεται ατüκωò στο μισθωτÞ μετÜ
την προσÞκουσα απüδοση τηò χρÞσηò του μισθßου. Στην περßπτωση, παραβßασηò

οποιουδÞποτε των üρων του μισθωτηρßου απü τον μισθωτÞ, η χρηματικÞ αυτÞ

εγγýηση θα καταπßπτει υπÝρ του «Ι$οσοκομεßου», ενþ το «Νοσοκομεßο», θα

διατηρεß στο ακÝραιο τα δικαιþματα του για την κÜλυψη κÜθε θετικÞò και

αποθετικÞò του ζημßαò.

9. Το μßσθιο θα χρησιμοποιηθεß αποκλειστικÜ και μüνο για τι]ν

Üσκηση τηò επαγγελματικÞò Þ εμπορικÞò δραστηριüτηταò του μισθωτÞ (η χρÞση
του μισθßου θα πρÝπει να συνÜδει με τον κανονισμü του μεγÜρου και να μην
εμπßπτει στιò αναφερüμενεò σ' αυτüν εξαιρÝσειò). ΚÜθε μεταβολÞ τηò χρÞσηò τοl-ι

μισθßου, υπομßσθωση Þ παραχþρηση τηò χρÞσηò του μισθßου, ολικÞ Þ και μερικÞ,
προò τρßτον (φυσικü Þ νομικü πρüσωπο) θα πριτγματοποιεßται κατüπιν τηò ρητÞò

γραπτÞò συναßνεσηò του «Νοσοκομεßου»>, η οποßα θα πρÝπει να πραγματοποιηθεß

με τουò ßδιουò üρουò τηò αρχικÞò μßσθωσηò και να ενημερωθεß Üμεσα τσ
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«Νοσοκομεßο» και η αρμüδια ΑρχÞ, σýμφωνα με το οριζüμενα στον N.418zlzotg
üπωò τροποποιÞθηκε και ισχýει, Ειδικüτερα δýναται εßτε ο υποψÞφιοò μισθωτÞò
κατÜ την κατÜθεση τηò προσφορÜò του για τη μßσθωση του ακινÞτου εßτε ο

πλειοδοτþν μισθωτÞò κατÜ την διÜρκεια του χρüνου τηò μßσθωσηò του ακινÞτου,

να αιτηθεß στο «Νοσοκομεßο» την υπομßσθωση του ακινÞτου σε τρßτον (φυσικü Þ

νομικü πρüσωπο) και κατüπιν τηò εγκρßσεωò του αιτÞματοò του (üπαιò ανωτÝρω

αναφÝρεται) να συνταχθεß σχετικü συμφωνητικü υπομßσθωσηò Þ παραχþρησηò

τηò χρÞσηò του μισθßου με τουò ßδιουò üρουò τηò αρχικÞò μßσθωσηò και να
ενημερωθεß Üμεσα το «Νοσοκομεßο» και η Αρμüδια ΑρχÞ. Ακüμα και στην

περßπτωση μεταβολÞò τηò χρÞσηò του μισθßου, υπομßσθωσηò Þ παραχþρησηò τηò

χρÞσηò του μισθßου, ολικÞ Þ και μερικÞ, προò τρßτον (φυσικü Þ νομικü πρüσωπο)

κατüπιν τηò ανωτÝρω διαδικασßαò, δεν δýναται η χρÞση του μισθßου να
πιτραβαßνει τιò χρÞσειò που επιτρÝπονται απü τον κανονισμü του μεγÜρου.

lCI. Ο μισθωτÞò θα υποχρεοýται να χρησιμοποιεß το μßσθιο με
επιμÝλεια και να καταβÜλει τιò δαπÜνεò συντηρÞσεωò και επισκευÞò ωò και κÜθε

δαπÜνη προσθÞκηò Þ βελτßωσηò. Το «Νοσοκομεßο»>, καθ' üλη διÜρκεια τηò

μισθτßισεαιζ κcιι μÝχρι αποχωρÞσεωò του μισθωτÞ απü το μßσθιο, δεν θα
υ:τιιγ,ρεοýται σε επισκευÞ του μισθßου,

11. ΚατÜ την λÞξη Þ λýση τηò μßσθωσηò, ο μισθωτÞò θα

υποχρεοýται να αποδιbσει τη χρÞση του μισθßου και να παραδþσει το μßσθιο
στην κατßτσταση ßτου το Ýχει παραλÜβει και θα υποχρεοýται στην αποκατÜσταση

κÜθε φθορÜò του και βλÜβηò του,

L2. Αποκλεßεται απολýτωò κÜθε σιωπηρÜ αναμßσθωση.

13. Η παρÜβαση οποιουδÞποτε üρου τηò μßσθωσηò θα
ιτιßνεπÜγεται τη λýση τηò μßσθωσηò, την υποχρÝωση του μισθωτÞ για απüδοση

τ{lυ μßσθßου Ü)ò και κατÜπτωση τηò μισθωτικÞò εγγýησηò υπÝρ του
«<]ιΤοσοκομεßου»>, το οποßο επιπροσθÝτωò θα Ýχει δικαßωμα να ζητÞσει και

ιτποζημßωση,

l.4. Σε περßπτωση εκμßσθωσηò του υπ' αριθμüν -3- γραφεßου του

τετÜρτου ορüφου απü νομικü πρüσωπο, ομοý με αυτü θα συμβÜ)λεται ωò

εγγυητÞò και τρßτο φυσικü πρüσωπο.

15. ΟποιαδÞποτε τυχüν παρατυπßα τηò διαδικασßαò ανÜδειξηò

τcιu πλ,ειοδüτη μισθωτÞ και κατÜρτισηò τηò μßσθιýοÞò, δεν παρÜγει κανÝνα

δικαßι,lιια υπÝρ του μισθωτÞ Þ του πλειοδüτη.
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16. Η αρμοδιüτητα ενημÝρωσηò και Ýγκρισηò ανÞκει στην

ΑποκεντρωμÝνη Διοßκηση Μακεδονßαò - ΘρÜκηò (Διεýθυνση Κοινωφελιbν

Περιουσιþν).

¸καστη πρüταση θα πρÝπει να συνοδεýεται απü τα εξÞò

δικαιολογητικÜ (απλÜ φωτοαντßγραφα) :

τ. ΦορολογικÞ ενημερüτητα

Ζ. Δε)αßο ΑστυνομικÞò Ταυτüτηταò

3. Καταστατικü (σε περßπτωση νομικοý προσþπυυ)

Θεσσαλονßκη 3ο/οτ Ι zozg

Ο ΔιοικητÞò του

«Γ. ο ΑΓΙοΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
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οΥΛΟΣ Δ. ΝΙΚΗΤΑΣ MD MSc
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