
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟνΙΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙ(ΗΣ

<(Γ. ΓΕΝt{ΗνΙΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙοΣ ΔΗνΙΗΤΡΙοΣ»

ΕΝΙΙοΠοΙΙΙΜΕΝο ΝοΣοΚοΜΕΙο «ο ΑΓΙοΣ ΔΙΙΜΙΙΤΡΙοΣ»

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΙΙ ΡΟΔΟΤΙΙΜΑ

Ανακοßνωση εκμßσθωσηò ενοποιη μÝνων γραφεßων

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΙοΣΟΚοΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑ*\ΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕ,ΝΝΗΜΑΤΑΣ -

ο ΑΓΙοΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΕΝΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΙ(ΟΝ{ΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ

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

2, ωò φορÝα του ΚληροδοτÞματοò τηò ΕλÝνηò ΖωγρÜφου ανακοινþνει την

μßσθωση του κÜτωθι ακινÞτου:

Δýο (Ζ) ενοJτοιημýνα γραφεßα ημιωρüφου (υιτ' αριθμþν 8-
και -4-) στο κτßριο εòτß τηò οδοý Αγßου Κωνσταντßνου, αριθμüò Ζ,

εμβαδοý 24165 και 26Β5 τετραγωνικþν μÝτρων, αντßστοιχα, συνολικοý

εμβαδοý 57 rοο τετραγων ικþν μÝτρων.

Η διαδικασßα εκμßσθωσηò (πλειοδοσßα και κατÜρτιστß σýμβαση§) θα

πραγματοποιηθεß με βÜοη τιò διατÜξειò του Ν. ηι,ΒΖΙ 2ο13, üπωò αυτüò

τροποποιÞθηκε απü τον Ν. 4ΖΖgΙgο.ι2.2οι3 και ισχýει σÞμερα, και υπü τουò

κατωτÝρω üρουò:

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

ΕΝΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (εφεξÞò

«Νοσοκομεßο»), «"üξ./ßΙf.ß,jΙJΕ«,ò ΙΙ,ßß.[Χ.γ.η,Ι θα δÝχεται γραπτÝò προσφορÝò,

κατÜ τα αναλυτικþò αναφερüμενα στην με αριθμü 6o/zo-or-2o23 απüφαση του

κ. ΔιοικητÞ αυτοý (αριθμ. πρωτ.: 118of2o-o1-2o23). Οι γραπτÝò προσφορεßò θα

υποβÜλλονται στον Πληρεξοýσιο Δικηγüρο του Νοσοκομεßου Χρισ,ιüδουλο Γ.

Κοντü (ΧαριλÜου Τρικοýπη 3Β, ΑθÞνα, ΤΚ το6Βο, τηλÝφωνα zro36zz615 και

6 g 36 g ηο gB 4, email : kqgtaεlaιgiξjhaΙτ3lÝa]rr.
Ζ. ΕλÜχιστοò üροò προσφορÜò για τη μßσθωση του ενοποιημÝνου

γραφεßου ορßζεται το ποσü των τριακοσßων Ýξι ευρþ (3ο6,οο€) μηνιαßωò. Τιι

μßσθωμα που θα επιτευχθεß, θα ισχýει για τρßα (3) μισθωτικÜ Ýτη. Σε περßπτωση
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ανανÝωσηò τηò μισθþσεωò σýμφωνα με το οριζüμενα στον Ν.418ΖΙΖοι,g üπωò

τροποποιÞθηκε και ισχýει, με την Ýναρξη του πρþτου μισθωτικοý Ýτουò τηò

ανανεþσεα)ò και εντεýθεν το μßσθωμα θα αναπροσαρμüζεται, προσαυξανüμενο,

σýμφωνα με τον Δεßκτη Τιμþν ΚαταναλωτÞ των αμÝσωò προηγοýμsνων 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 γραφεßοι-ι, τον

προσφÝροντα το υψηλüτερο μßσθωμα και με τουò πλÝον συμφÝροντεò λοι"ποýò

üρουò εκμßσθωσηò, για το «Νοσοκομεßο».

4. Εφüσον, ,το μεγαλýτερο προσφερüμενο μßσθωμα εßναι τουλÜχιστον

ßσο με ποσοστü 85% επß του ελαχßστου üρου προσφορÜò ωò ανωτÝρι,ß ορßζεται, η

σýμβαση εκμßσθωσηò θα καταρτßζεται, μüνον ýστερα απü προηγοýμενη

ενημÝρωση 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 Ü)ò συναßνεση τηò αρχÞò.

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

θα προβεß στην σýναψη τηò σýμβασηò κατüπιν τηò προηγοýμενηò Ýγκρισιlò τηò

αρμüδιαò αρχÞò.

5. ΜετÜ την ανÜδειξη του πλειοδοτοýντα μισθωτÞ για τα

προαναφερüμενα υπ' αριθμþ,, -3- και -4- ενοποιημÝνα γραφεßα ημιωρüφου, 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

ριßσθωσηò, ο πλειοδοτþν μισθωτÞò θα προκαταβÜλει το μηνιαßο μßσθωμα, μετÜ
του χαρτοσÞμου, του πρþτου μισθωτικοý μηνüò καθþò και την εγγýηση καλÞò

εκτελÝσεωò των üριον τηò μßσθωσηò, εντüò των τριþν (g) πρþτων ημερrßιν κÜθε

μισθωτικοý μÞνα, μÝσω κατÜθεσηò σε τραπεζικü λογαριασμü τηροýμενο σε

οποιαδÞποτε νüμιμα λειτουργοýσα στην ΕλλÜδα ΤρÜπεζα που θα υποδειχθεß 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 üρκου.
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Σε περßπτωση που ο μισθωτÞò δεν προσÝλθει Þ αρνηθεß να υπογρÜψει
το οικεßο συμφωνητικü, τüτε θα επιβÜλλεται σε βÜροò του χρηματικÞ ποινÞ ßση
με τρßα (s) μηνιαßα μισθþματα τηò προσφορÜò του, ποινÞ η οποßα θα
βεβαΙΙbνεΤαΙ και εισπρÜττεται κατÜ τιò διατÜξειò του κ.Ε.Δ.Ε. εν συγεχεßα δε, θα
δýναται να καλεßται ο δεýτεροò κατÜ σειρÜ πλειοδüτηò για την υπογραφÞ τιτιι
συμφωνητικοý, κατÜ τιò προβλÝψειò του Νüμου. Το «Νgggκομεßο» θα δýναται να
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 κÜθε
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 üνο;τÜ του, (γ) τα ΔημοτικÜ τÝλη και ιρüρουò που
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
μισθþμιατα, 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 «Νοσοκομεßου», ενþ το «ι{666κομεßο» 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 την
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 του
μισθßοιι, υπομßσθωση Þ παραχþρηση τηò χρÞσηò του μισθßου, ολικÞ Þ και μερικÞ,
προò τρßτον (φυσικü Þ νομικü πρüσωπο) θα πραγματοποιεßται κατüπιν τηò ρητÞò
γραπτÞò συναßνεσηò του «Νοσοκομεßου»», η οποßα θα πρÝπει να πραγματοποιηθεß
με τουò ßδιουò üρουò τηò αρχικÞò μßσθωσηò Και να ενημερωθεß Üμεσα το
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«Ι{οσοκομεßο» και η αρμüδιαΑρχÞ, σýμφωνα με το οριζüμενα στον Ν.418ΖΙΖοιg
üπιυò 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 (üπωò 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 «Ν69ß9κομεßο» 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
παραβαßνει τιò χρÞσειò που επιτρÝπονται απü τον κανονισμü του μεγÜρου.

1ο. ο μισθωτÞò θα υποχρεοýται να χρησιμοποιεß το μßσθιο με
επιμÝλεια Και να καταβÜλει τιò δαπÜνεò συντηρÞσεωò και επισκευÞò ωò και κÜθε
δαχÜ.,,τι προσθÞκηò Þ βελτßωσηò. Το «Νοσοκομεßο», καθ' üλη διÜρκεια τηò

μισθþσεωò και μÝχρι αποχωρÞσεαιò του μισθωτÞ απü το μßσθιο, δεν θα
υποχρεοýτα1 σε επισκευÞ του μισθßου.

11. ΚατÜ την λÞξη Þ λýση τηò μßσθωσηò, ο μισθωτÞò θα
υποχρεοýται να αποδþσει τη χρÞση του μισθßου και να παραδþσει το μßσθιο
στην κατÜσταση που το Ýχει παραλÜβει και θα υποχρεοýται στην αποκατÜσταση
κÜθε φθορÜò του και βλÜβηò του.

L2. Αποκλεßεται απολýτωò κÜθε σιωπηρÜ αναμß.σθωση.

13. Η παρÜβαση οποιουδÞποτε üρου τηò μßσθωσηò θα
συνεπÜγεται τη λýση τηò μßσθωσηò, την υποχρÝωση του μισθωτÞ για απüδοση
τ()υ μισθßου ωò και κατÜπτωση τηò μισθωτικÞò εγγýησηò υπÝρ του
«Νοσοκοβεßου»», το οποßο επιπροσθÝτωò θα Ýχει δικαßωμα γα ζητÞσει και
αποζημßωση.

L4. Σε περßπτωση εκμßσθωσηò των υπ' αριθμþν -3- και -4-
ενοποιημÝνων γραφεßων ημιωρüφου απü νομικü πρüσωπο, ομοý με αυτü θα
σ.,*μβÜλλεται ωò εγγυητÞò και τρßτο φυσικü πρüσωπο.

15. ΟποιαδÞποτε τυχüν παρατυπßα τηò διαδικασßαò ανÜδειξηò
του πλειοδüτη μισθωτÞ και κατÜρτισηò τηò μßσθωσηò, δεν παρÜγει κανÝνα
δικαßωμα υπÝρ τοιι μισθωτÞ Þ του πλειοδüτη,
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L6" Η αρμοδιüτητα ενημÝρωσηò και Ýγκρισηò ανÞκει στιι\/
ΑποκεντρωμÝνη Διοßκηση Μακεδονßαò - ΘρÜκηò (Διεýθυνση Κοινωφελþν
Περιουσιþι,).

¸καστη πρüταση θα πρÝπει
δικαιολογητικÜ (απλÜ φωτοαντßγραφα) :

να συνοδεýεται απü τα εξÞò

ι. ΦορολογικÞ ενημερüτητα

Ζ. Δελτßο ΑστυνομικÞò Ταυτüτηταò

3. Κα,ταστατικü (σε περßπτωση νομικοý προσþπου)

Θεσσαλονßκη 3o/or Ι ΖοΖ3

Ο ΔιοικητÞò του

ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ»

ΠοΥΛοΣ Δ. ΝΙΚΗΤΑΣ MD MSc
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