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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                          
ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΤΓΕΛΑ  
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΨΑΝΛΪΝ «Ο ΑΓΛΟ ΓΕΪΡΓΛΟ»  

Σμιμα Προμθκειϊν     

Ρλθροφορίεσ: Ντουςάκθσ Ελευκζριοσ 

Τθλ.: 2821022300 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Αγίου Ελευκερίου 28, Μουρνιζσ Χανίων  

Τ.Κ. 73300  

Email: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ  01/2023 

ΔΘΜΟΛΟΤ, ΑΝΟΛΚΣΟΥ ΜΕΛΟΔΟΣΛΚΟΤ ΔΛΑΓΪΝΛΜΟΤ 

ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΪΝ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΩΘ ΣΪΝ ΑΝΑΓΚΪΝ  

ΣΪΝ ΩΤΨΛΑΣΡΛΚΪΝ ΔΟΜΪΝ ΣΟΤ ΓΕΝΛΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟΤ ΨΑΝΛΪΝ 

 

To ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΨΑΝΛΪΝ «Ο ΑΓΛΟ ΓΕΪΡΓΛΟ» ζχοντασ υπόψθ: 
 
Τισ διατάξεισ : 

1. Των άρκρων 26-37  Ρ.Δ 715/10-9-79 (ΦΕΚ 212/79 Τεφχοσ Α’)  όπωσ τροποποιικθκε  

από τον Ν.3518/2006,άρκρο 63, παραγρ.2  

2. Του Ν. 2955/01«Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των 

Ρε.Σ.Υ.Ρ.» και άλλεσ διατάξεισ. 

3. Του Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ Συμβάςεων υπερ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων 

από το Υ.Υ.Κ.Α. και λοιπζσ διατάξεισ». 

4. Του  Ν.3580/2007 Ρρομικειεσ Φορζων Υγείασ εποπτευομζνων από το Υπουργείο 

Υγείασ  και κοινωνικισ  Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

5. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρφκμιςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Υγείασ ….». 

6.  Τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί Μίςκωςθσ πράγματοσ (ΑΚ574 επ.) 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με  

ειδικζσ  ανάγκεσ», του  Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13-06-2000) «Τροποποίθςθ των 

0000522248
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διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ" και άλλεσ 

πολεοδομικζσ διατάξεισ»,  

κακϊσ και τισ αποφάςεισ: 

 αρ. 52487/16.11.2001  (ΦΕΚ  18  Β ́/2002) Υπουργοφ  ΡΕΧΩΔΕ «Ειδικζσ 

ρυκμίςεισ για  τθν  εξυπθρζτθςθ  ΑMEΑ  ςε  υφιςτάμενα  κτιρια»,   

 αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/Β ́//2009) Υπουργοφ ΡΕΚΑ «Ειδικζσ 

ρυκμίςεισ για  τθν  εξυπθρζτθςθ  ατόμων  με  αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν». 

 Το με Α.Ρ. 15618/23.06.2022 ζγγραφο του γραφείου Διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ ΚΨΥ και Δομϊν Αποκατάςταςθσ 

 Θ με κζμα 21ο / πρακτικό 24ο / 13.07.2022 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 9ΟΦ846907Τ-

72Η) Απόφαςθ ΔΣ 

 Το  με Α.Ρ. 23438/21.09.2022 ζγγραφο τθσ επιτροπισ Διαμόρφωςθσ 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

 Το με Α.Ρ.23561/22.09.2022 Ζγγραφο προσ τθν Επιτροπι Διαμόρφωςθσ 

 Το με Α.Ρ. 27304/25.10.2022 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Κτιρίων Ψυχιατρικϊν 

Δομϊν 

 Θ με Α.Ρ.    29676/24.11.2022 Γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ 

 Τθν με κζμα 41ο / πρακτικό 36ο / 24.11.2022 (ΑΔΑ ΨΔΦΜ46907Τ-23) 

Απόφαςθ ΔΣ 

 Το με ΑΔΑΜ 22REQ011763324 2022-12-08 Ρρωτογενζσ Αίτθμα με Α.Ρ. 

31138/08.12.2022. 

 Τθν με ΑΔΑΜ 22REQ011821235 2022-12-15 (Α.Ρ.. 31723/15.12.2022) 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ  

 Τισ ανάγκεσ Στζγαςθσ των Ψυχιατρικϊν Δομϊν και ςυγκεκριμζνα του 

Ξενϊνα ΑΝΑΤΟΛΘ, του Ξενϊνα ΝΑΙΑΔΕΣ, του Ξενϊνα ΕΔΕΜ,  του 

Οικοτροφείου EΡΑΝΟΔΟΣ και του Διαμερίςματοσ Γ. 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ 
 
Δθμόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό που κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ κατά τον νόμο 

οριςκείςασ επιτροπισ ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, 

ςτισ 14-02-2023, Θμζρα Σρίτθ και Ϋρα 10:00 π.μ, για τθν μειοδοτικι δθμοπραςία 

μίςκωςθσ ακινιτων (CPV 70210000-6)  για τθν Στζγαςθ των Ψυχιατρικϊν Δομϊν 
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του νοςοκομείου και ςυγκεκριμζνα του Ξενϊνα ΑΝΑΤΟΛΘ, του Ξενϊνα ΝΑΙΑΔΕΣ, 

του Ξενϊνα ΕΔΕΜ, του Οικοτροφείου EΡΑΝΟΔΟΣ και του Διαμερίςματοσ Γ,  

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 2.520.000,00 ευρϊ για 12 

ζτθ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το χαμθλότερο μθνιαίο μίςκωμα.  

 

ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΘ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΚΕΛΑ ΔΑΠΑΝΘ ΓΛΑ 12 ΕΣΘ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΛΑ ΑΚΛΝΘΣΟΤ 
ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΜΛΚΪΜΑ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ 
ΜΛΚΪΘ 

Ε ΕΣΘ 

ΕΚΣΛΜΪΜΕΝ
Θ ΕΣΘΛΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΤΝΟΛΛΚΘ 
ΕΚΣΛΜΪΜΕΝ
Θ ΔΑΠΑΝΘ 
ΓΛΑ 12 ΕΣΘ 

1 ΞΕΝΪΝΑ ΕΔΕΜ 15 ΑΣΟΜΪΝ 4.500,00 12 54.000,00 648.000,00 

2 
ΞΕΝΪΝΑ 

ΑΝΑΣΟΛΘ  15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 54.000,00 648.000,00 

3 ΔΛΑΜΕΡΛΜΑ Γ - 4 ΑΣΟΜΪΝ 1.000,00 12 12.000,00 144.000,00 

4 
ΟΛΚΟΣΡΟΧΕΛΟ Β  ΕΠΑΝΟΔΟ  

15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 54.000,00 648.000,00 

5 
ΞΕΝΪΝΑ ΝΑΛΑΔΕ 10 

ΑΣΟΜΪΝ 
3.000,00 12 36.000,00 432.000,00 

 
ΤΝΟΛΟ 17.500,00 12 210.000,00 2.520,000,00 

 

Αναφορικά με τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, προςδιορίηεται ςτα 12 ζτθ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του Π.Δ 715/10-9-79 (ΧΕΚ 212/79 Σεφχοσ Α’)  όπωσ 

τροποποιικθκε  από τον Ν.3518/2006,άρκρο 63, παραγρ.2.  

Προςφορζσ κα δίνονται από ιδιοκτιτεσ ακινιτων, ενϊ δεν αποκλείεται θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε υπεκμιςκωτζσ, αρκεί να επιτρζπεται από τθν κφρια 

μιςκωτικι ςφμβαςθ και να δφνανται από τθν οικεία μιςκωτικι ςχζςθ με τον 

εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) να εκπλθρϊςουν όλα όςα απαιτοφνται από τισ 

αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Προςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των ηθτοφμενων ακινιτων, είτε για 

επιμζρουσ ακίνθτα, είτε για κάκε ακίνθτο ξεχωριςτά. 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).   

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τοπικό Τφπο, 

ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
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1. ΨΑΝΛΪΣΛΚΑ ΝΕΑ  

2. ΝΕΟΛ ΟΡΛΗΟΝΣΕ  

3. ΕΛΛΝΛΪΣΛΚΑ ΝΕΑ 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):www.chaniahospital.gr  ςτθ διαδρομι: Aνακοινϊςεισ 

► Ρροκθρφξεισ Διαγωνιςμϊν ► http://chaniahospital.gr. 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: Τον/ουσ  Μιςκωτι/ζσ. 

 
Διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν 

 
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν διαδικαςία επιλογισ, πρζπει να 

υποβάλλουν, φάκελο  προςφοράσ ζωσ τθν Δευτζρα 13/02/2023 και ϊρα 14:00 μ.μ. 

ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων «Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ».  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ υπό αίρεςθ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

Οι προςφορζσ κα αποςφραγιςτοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ ςτα Γραφεία του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθν Σρίτθ 14 Χεβρουαρίου 

2023 ςτισ 10:00 π.μ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α) θ λζξθ Ρροςφορά, 

β) θ επωνυμία τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τθ διαδικαςία επιλογισ, 

γ) ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, 

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν), 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://chaniahospital.gr/?p=2272
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ΧΑΚΕΛΟ ΠΡΟΧΟΡΑ 

ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΨΘ: Γενικό Νοςοκομείο Ψανίων «Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Ψανίων ΣΚ 73300 

 
ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………….. 

*αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι: επωνυμία του φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου και  

ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail) 

Για τθν: «Διακιρυξθ Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για τθν Μίςκωςθ Ακινιτων για τθν 

τζγαςθ των Ωυχιατρικϊν Δομϊν του  Γ.Ν. Ψανίων»  

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: …………………………………………………… 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 13-02-2023 

Θμζρα: Δευτζρα 

Ϋρα: 14.00 μμ 

ΠΡΟΟΨΘ: ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΛΨΚΕΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΑΨΤΔΡΟΜΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ Ι ΣΘΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΛΑ - ΠΡΪΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Οι προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι 

εκπρόκεςμεσ, δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται. Με ποινι να μθ γίνουν 

αποδεκτζσ οι προςφορζσ, υποβάλλονται ςτθ Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε 

ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δακτυλογραφθμζνεσ με αντίγραφο. 

 

ΨΡΟΝΟ ΚΑΛ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΧΟΡΪΝ 

 

1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν 

εγγράφωσ τισ προςφορζσ μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ, θ οποία είναι θ Δευτζρα 13/02/203 και ϊρα 14:00 μ.μ. Οι 

προςφορζσ υποβάλλονται από τον ιδιοκτιτθ ακινιτου  ι τον υπεκμιςκωτι ι τον, με 

απλι εξουςιοδότθςθ διοριηόμενο, αντιπρόςωπο αυτοφ, ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου 

του Γ.Ν. Χανίων, Αγίου Ελευκερίου 28, Μουρνιζσ ΤΚ 73300 1Οσ Προφοσ, Διοικθτικι 

Υπθρεςία. 
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2. Οι προςφορζσ μετά τθν αποςτολι τουσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 

3. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν 

περιζλκει νόμιμα ςτθν αρμόδια Υπθρεςία, μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ 

θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επί ποινι απόρριψθσ. 

4. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ 

προςφορζσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων 

παραγράφων του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

4.1. Θ προςφορά υποβάλλεται απαραιτιτωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο. Θ προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, με 

αντίγραφο. 

Πλα τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ πρζπει να είναι οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα είτε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι, επικυρωμζνθ από το Υπουργείο 

Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόςωπο επί ποινι απόρριψθσ. 

4.2 Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ 

τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Εάν υπάρχει διόρκωςθ ςτθν προςφορά αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 

4.3 Τα ςτοιχεία των προςφορϊν, τόςο τθσ κφριασ προςφοράσ, όςο και του 

αντιγράφου τθσ κα είναι τοποκετθμζνα ςτον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που 

περιγράφεται παρακάτω. Θα φζρουν υπογραφζσ, ςφραγίδα κλπ. του μιςκωτι, και 

κα είναι οπωςδιποτε τοποκετθμζνα-ςυνδεδεμζνα ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ, 

ςε χωριςτά κλαςζρ, με τισ ενδείξεισ «κφρια προςφορά» και «αντίγραφα 

προςφοράσ». 

4.4 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ.  

4.5 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνιςθ ι τροποποίθςθ ι απόκρυψθ όρου τθσ 

διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 
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Άρκρο 1ο 

Ζναρξθ Προςφοράσ – Εγγυοδοςία - Διαγωνιςμοφ 

α) Οι προςφορζσ για τθν μίςκωςθ (ενοικίαςθ) των/του ακινιτων/ου υποβάλλονται 

εγγράφωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και πρζπει να περιζχουν:   

1) Τθν περιγραφι του ακινιτου που εκμιςκϊνεται και ςχεδιάγραμμα ι ςκαρίφθμα  

αυτοφ, 

2) Το ηθτοφμενο, από τον εκμιςκωτι, μθνιαίο μίςκωμα 

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ και ότι αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 

4) Εφόςον πρόκειται για υπεκμιςκωτι, υπεφκυνθ διλωςθ ότι επιτρζπεται θ 

υπομίςκωςθ από τθν κφρια μιςκωτικι ςφμβαςθ και β) ότι δφνανται από τθν οικεία 

μιςκωτικι ςχζςθ με τον εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) να εκπλθρϊςουν όλα όςα 

απαιτοφνται από τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. τθν περίπτωςθ 

αυτι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν ακριβζσ αντίγραφο του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου. 

5) ό,τι άλλο απαιτείται από το Ραράρτθμα Α των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά, τα τεχνικά ςτοιχεία και τα αντίγραφα, 

τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν 

ζνδειξθ «ΣΕΨΝΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ». 

Τα οικονομικά ςτοιχεία και τα αντίγραφα, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 

ΠΡΟΧΟΡΑ». 

ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα τμιματα (ακίνθτα) 

απαιτείται να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ φάκελοσ ανά τμιμα (ακίνθτο) με διακριτι 

εγγυθτικι ςυμμετοχισ. 

β) Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ επί ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ 

από τθσ κατά το άρκρο 30 του Ρ.Δ/τοσ 715/79 διεξαγωγισ τθσ προφορικισ 

μειοδοςίασ, πρζπει να ςυνοδεφονται με γραμμάτιο παρακατακικθσ του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι με εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, 

για ποςό ίςο προ το εικοςτό του αιτοφμενου ετθςίου μιςκϊματοσ ανά ακίνθτο, που 

ηθτείται ωσ εγγφθςθ, για το ότι οι διαγωνιηόμενοι κα προςζλκουν ςτθ ςφνταξθ του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μζςα ςτθ ταςςομζνθ προκεςμία και ότι κα παραδϊςουν 
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τθ χριςθ του μιςκίου ακινιτου ςτθν κατάςταςθ που  ςυμφωνικθκε και ςτον χρόνο 

που ορίηεται με τθν  παροφςα.  

 

ΠΛΝΑΚΑ ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΘ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΤΜΜΕΣΟΨΘ ΑΝΑ ΑΚΛΝΘΣΟ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΛΑ ΑΚΛΝΘΣΟΤ 
ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΜΛΚΪΜΑ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ 
ΜΛΚΪΘ Ε 

ΕΣΘ 

ΕΚΣΛΜΪΜ
ΕΝΘ 

ΕΣΘΛΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ 
ΤΜΜΕΣΟ

ΨΘ 

1 ΞΕΝΪΝΑ ΕΔΕΜ 15 ΑΣΟΜΪΝ 4.500,00 12 54.000,00 2.700,00 

2 
ΞΕΝΪΝΑ 

ΑΝΑΣΟΛΘ  15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 54.000,00 2.700,00 

3 ΔΛΑΜΕΡΛΜΑ Γ - 4 ΑΣΟΜΪΝ 1.000,00 12 12.000,00 600,00 

4 
ΟΛΚΟΣΡΟΧΕΛΟ Β  ΕΠΑΝΟΔΟ  

15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 54.000,00 2.700,00 

5 
ΞΕΝΪΝΑ ΝΑΛΑΔΕ 10 

ΑΣΟΜΪΝ 
3.000,00 12 36.000,00 1.800,00 

 

 

γ) Θ παραπάνω εγγφθςθ (ςυμμετοχισ) επιςτρζφεται ςε εκείνον που κατακυρϊκθκε 

ο διαγωνιςμόσ.  

Τθσ υποχρζωςθσ για εγγυοδοςία, απαλλάςςονται το Δθμόςιο, οι Ο.Τ.Α και τα 

Ν.Ρ.Δ.Δ. 

δ) Μετά τθν καταχϊρθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι που διενεργεί τον 

διαγωνιςμό ορίηει, ςτο πρακτικό που κα ςυντάξει, τθν θμζρα και ϊρα που κα γίνει 

θ επίςκεψθ αυτισ, για τθν εξζταςθ του κακενόσ από τα ακίνθτα που  προτάκθκαν 

για μίςκωςθ. 

ε) Οι διαγωνιηόμενοι μειοδότεσ υποχρεοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ πάςθσ περί 

αποηθμιϊςεωσ αιτιςεϊσ των κατά του νοςοκομείου, να ηθτοφν εγγράφωσ και επί 

αποδείξει από τθν επιτροπι προ τθσ υποβολισ των πρακτικϊν αυτισ εισ το διοικοφν 

όργανον του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων όςεσ διευκρινιςεισ κεωροφν αναγκαίεσ. 

Τισ εν λόγω διευκρινιςεισ, θ επιτροπι διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οφείλει να τισ 

ανακοινϊςει ςτον τόπο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τισ καταχωρεί ςτα ςχετικά 

πρακτικά μετά τθσ μνείασ των ανακοινϊςεων.  

ςτ) Τον εκμιςκωτι/ζσ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςφμφωνα με το Νόμο.  

θ)  Ρρο τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ εκμιςκϊςεωσ ο υπζρ του κατεκυρϊκθ ο 

διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να αυξιςει τθν κατατεκειμζνθν υπ` αυτοφ εγγφθςιν, 
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ϊςτε αφτθ να ανζλκει, εισ ποςόν ίςον προσ το διπλάςιον του επιτευχκζντοσ 

μθνιαίου μιςκϊματοσ, ιτισ και παραμζνει μζχρι λιξεωσ τθσ μιςκϊςεωσ ωσ εγγφθςισ 

διά τθν ακριβι εκπλιρωςιν των όρων τθσ ςυμβάςεωσ (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ). 

Εισ τουσ υπολοίπουσ ςυμμεταςχόντασ εισ τον διαγωνιςμϊν θ εγγφθςισ επιςτρζφεται 

εντόσ πζντε θμερϊν από τθσ κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ 

και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

                     

                                                                    Άρκρο 2 

Κρίςθ περί καταλλθλότθτασ του μιςκωτοφ ακινιτου- Ενςτάςεισ 

 1.   Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ, μετά τθν επιτόπια  επίςκεψθ  και εξζταςθ των 

προτακζντων προσ μίςκωςθ ακινιτων, ςυνεδριάηει παρουςία όλων των μελϊν τθσ 

και αποφαςίηει  κατά πλειοψθφία και ςυντάςςει αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ περί τθσ 

καταλλθλότθτασ ι μθ αυτϊν. 

Θ επιτροπι, εφ όςον τοφτο είναι αναγκαίο, ανακζτει ςε υγειονομικό όργανο του 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ι του Δθμοςίου ι ετζρου Ν.Ρ.Δ.Δ, τθν εξζταςθ από υγιεινισ απόψεωσ των 

προσ μίςκωςθ επιλεγζντοσ ακινιτου. 

2.  Θ ωσ άνω ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ, κοινοποιείται με αντίγραφο και επί αποδείξει 

ςε όλουσ όςουσ ζχουν υποβάλλει προςφορά ςτον διαγωνιςμό, περίλθψθ δε αυτισ, 

τοιχοκολλάται ζξωκεν των γραφείων τθσ εκδοφςθσ τθσ διακιρυξθσ υπθρεςίασ του 

Νομικοφ Ρροςϊπου. 

3.  Κατά τθσ εκκζςεωσ περί καταλλθλότθτασ ι μθ των προςφερόμενων ακινιτων 

χωρεί ζνςταςθ   ενϊπιον του διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυλλογικοφ οργάνου. Θ 

ζνςταςθ αςκείται εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ τθσ 

αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ περί τθσ μθ καταλλθλότθτασ του 

προςφερομζνου ακινιτου. 

4.  Μετά τθν εκδίκαςθ τθσ υποβλθκείςθσ ενςτάςεωσ, οι ιδιοκτιτεσ, των οποίων τα 

ακίνθτα εκρίκθςαν κατάλλθλα καλοφνται όπωσ προςζλκουν ςε οριςμζνθ θμζρα 

και ϊρα προσ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ μεταξφ αυτϊν δια προφορικισ 

μειοδοςίασ. 

5.  Εάν δια τθσ, κατά τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου εκκζςεωσ τθσ 

Επιτροπισ κρικι κατάλλθλο ζνα και μόνο ανά τμιμα, εκ των προςφερκζντων 

προσ μίςκωςθ ακινιτων ςε μια περιοχι, ο διαγωνιςμόσ περατοφται για αυτι 

ΑΔΑ: 6ΖΡΦ46907Τ-ΥΚΩ





 

 

10 

 

τθν περιοχι και τα πρακτικά υποβάλλονται προσ ζγκριςθ εισ το διοικοφν το 

Ν.Ρ.Δ.Δ. όργανο, εισ τθν κρίςθ του οποίου εναπόκειται θ επανάλθψθ του 

διαγωνιςμοφ, κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του  άρκρου 32 του Ρ.Δ 

715/10-9-79, ι θ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο 3 

υνζχιςθ διαγωνιςμοφ δια προφορικισ μειοδοςίασ – Ενςτάςεισ 

1. Συνεδρίαςθ  τθσ Επιτροπισ, για διεξαγωγι προφορικισ μειοδοςίασ. Οι 

ιδιοκτιτεσ, των οποίων τα ακίνθτα εκρίκθςαν κατάλλθλα, μειοδοτοφν προφορικϊσ 

επί τθσ μικροτζρασ εγγράφου προςφοράσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, οι 

μειοδοτικζσ δε αυτζσ προςφορζσ, εγγράφονται ςτον πίνακα του μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ, κατά ςειρά και εκφωνοφνται μετά του ονόματοσ του μειοδότθ. 

2. Θ προφορικι μειοδοτικι προςφορά γίνεται δεκτι εφ’ όςον είναι τουλάχιςτον 

κατά δφο τοισ εκατόν κατωτζρα τθσ μικροτζρασ ωσ άνω εγγράφου τοιαφτθσ, κατά το 

ποςοςτό δε τοφτο εξακολουκεί θ μειοδοςία μζχρι πζρατοσ του διαγωνιςμοφ, 

απαραδζκτου οφςθσ πάςθσ προςφοράσ κατά μικρότερο ποςοςτό. Ράςα προςφορά 

είναι υποχρεωτικι δια τον μειοδότθ, θ υποχρζωςθ δε αυτι, μεταβαίνει 

αλλθλοδιαδόχωσ από του πρϊτου εισ τουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ 

τον τελευταίον μειοδότθ.    

3. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν καταςτεί δυνατι κατά τθν διάρκεια τθσ 

προφορικισ μειοδοςίασ θ κατάκεςθ νζων πρόςφορϊν, ωσ επιτευχκζν μίςκωμα 

κεωρείται το δια τθσ μικροτζρασ εγγράφου προςφοράσ ηθτοφμενο, επί πλειόνων δε 

ίςων προςφορϊν, το αφορϊν εισ το υπό τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ 

επιλεγόμενο μίςκιον. 

Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακθρφξεωσ, τθσ ςυμμετοχισ μειοδότθ, ι τθσ 

νομιμότθτασ διεξαγωγισ του προφορικοφ διαγωνιςμοφ, επιτρζπεται θ υποβολι 

ενςτάςεων, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία  και αποφαίνεται οριςτικϊσ επί 

τοφτων. 

Οι εν λόγω ενςτάςεισ, υποβάλλονται, μόνο υπό των ςυμμετεχόντων ςτον 

προφορικό μειοδοτικό διαγωνιςμό, εγγράφωσ, κατά τθν διάρκεια αυτοφ, ι εντόσ 

είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθσ λιξεωσ τθσ διενζργειασ αυτοφ.  
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Άρκρο 4 

Κατακφρωςθσ διαγωνιςμοφ ι επανάλθψισ αυτοφ. 

 1. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δια του οποίου προτείνει αιτιολογθμζνα, εισ το 

διοικοφν το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικό όργανον, τθν μίςκωςθ του ακινιτου ι τθν 

επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τοφτο, ςυνοδεφεται υπό τθσ εκκζςεωσ 

τθσ Επιτροπισ, περί καταλλθλότθτασ του ακινιτου, επιςυναπτομζνων και των 

προςφορϊν των μειοδοτϊν, των ενςτάςεων και των επί τοφτων αποφάςεων τθσ 

Επιτροπισ.  

2. Το διοικοφν το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικό όργανο, εντόσ δζκα πζντε θμερϊν από τθσ 

κατά τα ανωτζρω υποβολισ του πρακτικοφ και τθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, 

αποφαςίηει περί κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ι 

επαναλιψεωσ αυτοφ, εκτόσ εάν εξ ειδικϊν λόγων, επιβάλλεται αναβολι λιψεωσ 

τθσ αποφάςεωσ, επί εφλογον χρονικόν διάςτθμα. 

Δια τθν επιλογι του καταλλθλότερου ακινιτου, θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ και το 

διοικοφν το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικό όργανον, δεν δεςμεφονται εκ του τυχόν μικροτζρου 

μιςκϊματοσ ετζρου ακινιτου, δφναται δε, κατόπιν ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ 

αποφάςεωσ τουσ, να προτιμιςουν οιονδιποτε εκ των προςφερόμενων προσ 

μίςκωςθ ακινιτων. 

3. Εάν κεωρθκεί υπό του Διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικοφ οργάνου, αςφμφορο 

το επιτευχκζν αποτζλεςμα, ι ουδείσ μειοδότθσ προςιλκε, κατά τον διενεργθκζντα 

διαγωνιςμό, ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται. Οφτοσ, προκθρφςςεται υπό του 

διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικοφ οργάνου δια περιλθπτικισ διακθρφξεωσ 

αναφερομζνθσ εισ τουσ όρουσ τθσ αρχικισ τοιαφτθσ και περιεχοφςθσ απαραιτιτωσ 

τουσ (α), (β), (γ), (ε) και (θ) όρουσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 28 του Ρ.Δ 

715/10-9-79. 

Δια τθν διενζργεια επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ, απαιτείται θ προ δζκα 

τουλάχιςτον θμερϊν δθμοςίευςθ ςτισ εφθμερίδεσ και γνωςτοποίθςθ τθσ νζασ 

διακιρυξθσ κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 6 του άρκρου 28 του Ρ.Δ 

715/10-9-79.  
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Άρκρο 5 

Κατάρτιςθ τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ 

1.   Δια  τθσ εγγράφου επί αποδείξει γνωςτοποιιςεωσ εισ τον ιδιοκτιτθ του 

ακινιτου τθσ  κατακφρωςθσ  του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, καλείται αυτόσ 

εντόσ δζκα πζντε θμερϊν να προςζλκει για  τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ 

μιςκϊςεωσ.                                                                           

2.   Θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ καταρτίηεται δια ςυμβολαιογραφικοφ ι ιδιωτικοφ 

εγγράφου, κατά τθν κρίςθ  του διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικοφ οργάνου.  

3.   Εάν ςε αυτόν ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, δεν προςζλκει προσ 

υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ μιςκϊςεωσ, εντόσ τθσ κατά τθν παράγραφο 1 του 

παρόντοσ άρκρου προκεςμίασ, το διοικοφν το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικό όργανον 

κθρφςςει ζκπτωτο τον ανακθρυχκζντα μειοδότθ, καταπίπτουςασ υπζρ του Ν.Ρ.Δ.Δ. 

τθσ εγγυιςεωσ ςυμμετοχισ εισ τον διαγωνιςμό. 

Ακολοφκωσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. προζρχεται εισ μίςκωςθ αναλόγου μίςκιου και άνευ 

διαγωνιςμοφ εισ βάροσ του μειοδότθ, του τελευταίου υποχρεοφμενου εισ πλθρωμι 

τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ του μιςκϊματοσ, μζχρι λιξεωσ του εισ τθν διακιρυξθ 

οριςκζντοσ χρόνου μιςκϊςεωσ και εισ ανόρκωςθ τθσ, κατά τασ περιςτάςεισ, 

προκλθκείςθσ εισ το Ν.Ρ.Δ.Δ. πάςθσ ετζρασ ηθμίασ, εκ τθσ ακετιςεωσ τθσ 

υποχρεϊςεωσ αυτοφ προσ υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. Οι κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο υποχρεϊςεισ του μειοδότθ βεβαιοφνται δια καταλογιςμοφ ενεργοφμενου δι 

αιτιολογθμζνθσ αποφάςεωσ του διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικοφ οργάνου, το δε 

καταλογιηόμενο ποςόν, ειςπράττεται κατά τθν διαδικαςία ειςπράξεωσ των 

Δθμοςίων Εςόδων. 

4. Ο εκμιςκωτισ επιβαρφνεται με τα ζξοδα Δθμοςιεφςεων, ο οποίοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να τα πλθρϊςει κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 6 

Παράδοςθσ και παραλαβι μιςκίου. 

1. Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει κατά τον ςυμφωνθκζντα χρόνο, το 

μίςκιον εισ τθν χριςθ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κατάλλθλο και ςφμφωνο προσ τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ  και του μιςκωτθρίου εγγράφου, διαφορετικά θ μίςκωςθ λφεται υπό 

του Ν.Ρ.Δ.Δ., υπζρ του οποίου καταπίπτει θ κατατεκειμζνθ εγγφθςθσ (καλισ 
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εκτζλεςθσ). Ακολοφκωσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. προβαίνει εισ νζα μίςκωςθ αναλόγου μίςκιου 

και άνευ διαγωνιςμοφ εισ βάροσ του μειοδότθ. 

Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του προθγουμζνου άρκρου εφαρμόηεται και εν 

προκειμζνω αναλόγωσ. 

2. Θ παραλαβι του μίςκιου υπό του Ν.Ρ.Δ.Δ., ωσ και θ απόδοςθσ αυτοφ εισ τον 

εκμιςκωτι μετά τθν λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ, ενεργείται από τριμελι  Επιτροπι 

ςυγκροτοφμενθσ εκάςτοτε με απόφαςθ του διοικοφντοσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. ςυλλογικοφ 

οργάνου, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2,5 και 6 του άρκρου 2 του Ρ.Δ 

715/10-9-79, ςυνταςςομζνου πρωτοκόλλου εισ διπλοφν, εξ ων το εν  λαμβάνει ο εκ 

μιςκωτισ και το ζτερον παραδίδεται εισ τθν αρμόδια υπθρεςία του Ν.Ρ.Δ.Δ.  

3. Ο εκμιςκωτισ καλείται, εγγράφωσ και επί αποδείξει όπωσ παραςτεί είτε 

αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κατά τθν παραλαβι ι τθν 

εισ αυτόν απόδοςθ του μίςκιου, αν δε αρνθκεί να προςζλκει κατά τθν απόδοςθ 

ςυντάςςεται περί τοφτου υπό τθσ Επιτροπισ πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται 

ςε αυτόν επί αποδείξει.  

Θ δια πρωτοκόλλου παραλαβι του μιςκίου υπό του Ν.Ρ.Δ.Δ δεν απαλλάςςει τον 

εκμιςκωτι τθσ ευκφνθσ διϋ ελλείψεισ ι δια πάςθσ φφςεωσ ελαττϊματα του μιςκίου 

κατά τασ περί μιςκϊςεωσ πράγματοσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Θ μίςκωςθσ λιγει κατά τον δια τθσ ςυμβάςεωσ οριςκζντα χρόνο. Το Ν.Ρ.Δ.Δ 

υποχρεοφται όπωσ κατά τον χρόνο τοφτον παραδϊςει το μίςκιον εισ τον εκμιςκωτι 

εκτόσ αν ςυμφωνθκεί  ότι δφναται να παραδϊςει τοφτο μεταγενεςτζρωσ, ουχί δε 

πάντωσ πζραν του διμινου από τθσ λιξεωσ τθσ μιςκϊςεωσ, επι καταβολι εισ τον 

μιςκωτι του ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ. 

 

Άρκρο 7 

Ψριςθ μιςκίου 

1) Διαρκοφςθσ τθσ μιςκϊςεωσ το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων  δικαιοφται να 

ςτεγάηει εν τω μιςκίω και οιανδιποτε ετζρα ψυχιατρικι δομι υφιςταμζνθ ι μθ, 

κατά τον χρόνο τθσ μιςκϊςεωσ, χωρίσ να δικαιοφται ο εκμιςκωτισ να προβάλει 

αξιϊςεισ αποηθμιϊςεωσ ι προςκζτου μιςκϊματοσ. 

2) Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων δεν υπόκειται ςε καμία αποηθμίωςθ υπζρ του 

εκμιςκωτοφ δια τασ εκ τθσ ςυνικουσ χριςεωσ ι κακισ του κτιρίου καταςκευισ και 
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εκ τυχαίου γεγονότοσ ι ανωτζρασ βίασ επιγενόμενθσ βλάβθσ ι ηθμίασ εισ το 

μίςκιον. 

Θ ζννοια τθσ ςυνικουσ χριςεωσ επί μιςκϊςεων των Ν.Ρ.Δ.Δ είναι ευρφτερα των 

κοινϊν μιςκϊςεων και ςυναρτάται προσ το ςκοπό μίςκωςθσ αυτοφ, ιτοι τθ 

ςτζγαςθ ατόμων που χριηουν ψυχιατρικισ υποςτιριξθσ.  

3) Εάν το μίςκιον διαρκοφςθσ τθσ μιςκϊςεωσ περιζλκει κακ οιονδιποτε νόμιμο 

τρόπον εισ τθν κυριότθτα, νομι, επικαρπία, χριςθ ,κλπ. ετζρου προςϊπου, θ 

μίςκωςθ  ςυνεχίηεται αναγκαςτικϊσ εισ το πρόςωπον του νζου ιδιοκτιτου, νομζωσ, 

επικαρπωτοφ, χριςτου κλπ. τοφτου κεωρουμζνου εφεξισ ωσ εκμιςκωτοφ. Ρροσ τον 

τελευταίον τοφτον καταβάλλονται υπο του Ν.Ρ.Δ.Δ τα μιςκϊματα, αφισ ικελε 

κοινοποιθκεί νομίμωσ προσ το Ν.Ρ.Δ.Δ, ο οικείοσ νόμιμοσ τίτλοσ βάςει του οποίου 

κατζςτθ οφτοσ κφριοσ, νομεφσ, επικαρπωτισ, χριςτθσ κλπ. νομίμωσ 

μεταγεγραμμζνοσ εφϋοςον χριηει κατά νόμο μεταγραφισ.   

                                                                      

Άρκρο   8 

Τποχρεϊςεισ και δικαιϊματα του εκμιςκωτοφ και μιςκωτοφ 

Μονομερισ λφςισ τθσ μιςκϊςεωσ 

1) Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται, διαρκοφςθσ τθσ μιςκϊςεωσ να ενεργι εν τω μιςκίω 

τισ αναγκαίεσ επιςκευζσ και να επανορκϊνει τισ  εκ τθσ ςυνικουσ χριςεωσ φκορζσ 

εντόσ ευλόγου προκεςμίασ από τθσ ςχετικισ ειδοποιιςεωσ τθσ ςτεγαηομζνθσ 

υπθρεςίασ του Ν.Ρ.Δ.Δ. 

2) Σε περίπτωςθ αρνιςεωσ ι μθ ενεργείασ υπό του εκμιςκωτοφ των ανωτζρω 

εργαςιϊν το Ν.Ρ.Δ.Δ ζχει το δικαίωμα, να διακόψει τθν καταβολι των μιςκωμάτων 

μζχρι εκτελζςεωσ αυτϊν, ι να προβεί εισ τθν μονομερι λφςιν τθσ μιςκϊςεωσ και 

τθν δια διαγωνιςμοφ ι απϋευκείασ μίςκωςθ ετζρου αναλόγου ακινιτου εισ βάροσ 

του εκμιςκωτοφ, ςυμφϊνωσ τθ παραγράφω 3 του άρκρου 33 του παρόντοσ, ι να 

ενεργιςει ταφτασ εισ βάροσ αυτοφ και εκ τθσ εγγεγραμμζνθσ εισ τον 

προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ πιςτϊςεωσ των μιςκωμάτων. Το ποςό τθσ γενομζνθσ 

δαπάνθσ, παρακρατείται εκ των πρϊτων, μετά τθν επιςκευι πλθρωκθςομζνων 

μιςκωμάτων, μετά προθγουμζνθ βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Νομικοφ 

Ρροςϊπου ι του Δθμοςίου ι ετζρου Ν.Ρ.Δ.Δ ι αν τοιαφτθ δεν εδρεφει επί τόπου, 

Επιτροπισ, εμπειρογνωμόνων, οριηόμενθ από κοινοφ παρά του αρμοδίου οργάνου 
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του Ν.Ρ.Δ.Δ και του εκμιςκωτοφ ι τοφτου καλοφμζνου εγγράφωσ και επί αποδείξει 

και αρνουμζνου παρά του πρϊτου μόνου. 

3) Το Ν.Ρ.Δ.Δ, ωσ μιςκωτισ, δφναται να προζλκει διαρκοφςθσ τθσ μιςκϊςεωσ άνευ 

ουδεμίασ αποηθμιϊςεωσ του εκμιςκωτοφ, εισ μονομερι λφςιν τθσ μιςκϊςεωσ εάν: 

α)Καταργθκεί το ςφνολον ι μζροσ των ςτεγαηομζνων εισ το μίςκιον υπθρεςιϊν 

β)Μεταφζρει ςτεγαηομζνθ υπθρεςία εισ ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του. 

γ)Προςφερκεί εισ αυτό παρά τρίτου, θ δωρεάν χριςθσ καταλλιλου ακινιτου δια τον 

υπόλοιπο χρόνο τθσ μιςκϊςεωσ.                                                                                                  

δ)Αν αναδιοργανωκοφν οι ψυχιατρικζσ δομζσ οι οποίεσ προςφζρονται από το Γ.Ν. 

Χανίων κατά τθν διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ, ϊςτε το μίςκιο να μθν εξυπθρετεί τισ 

αναγκαίεσ αυτισ ι να μθν είναι απαραίτθτο, 

ε)Μεταφερκεί εισ άλλον τόπον, θ εν τω μιςκίω εγκατεςτθμζνθ ψυχιατρικι δομι του 

Ν.Π.Δ.Δ, ζςτω και προςωρινϊσ 

Δια τθν κατά τα ανωτζρω λφςιν τθσ μιςκϊςεωσ απαιτείται εγγράφωσ ειδοποίθςθ 

προσ τον εκμιςκωτι (60) εξιντα τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ εν τθ ςχετικι 

ειδοποιιςει κακοριηόμενθσ θμερομθνίασ λφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ, αφ’ισ παφει και 

πάςα υποχρζωςθ του Ν.Ρ.Δ.Δ προσ καταβολι μιςκϊματοσ. 

4) Το Ν.Ρ.Δ.Δ. μπορεί, μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, 

να καταγγείλει τθ μίςκωςθ, χωρίσ να ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παραπάνω 

παραγράφου.  Θ καταγγελία γίνεται εγγράφωσ, τα δε αποτελζςματα τθσ επζρχονται 

μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

το Ν.Ρ.Δ.Δ. οφείλει ςτον εκμιςκωτι ωσ αποηθμίωςθ ποςό ίςο με ζνα (1) μθνιαίο 

μίςκωμα, όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί κατά το χρόνο καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ.  

5) Θ μονομερισ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ υπό του εκμιςκωτοφ απαγορεφεται. Σε 

περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ από του μιςκωτοφ για οποιονδιποτε λόγο, 

αυτόσ οφείλει να καταβάλει υπζρ του Ν.Ρ.Δ.Δ. μιςκωτοφ, το ςφνολο των μθνιαίων 

μιςκωμάτων που οφείλονται τα τελευταία δφο (2) ζτθ τθσ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ 

και ςε περίπτωςθ που θ καταγγελία λάβει χϊρα από το πρϊτο ζωσ το δζκατο ζτοσ 

τθσ μίςκωςθσ, το ιμιςυ των μθνιαίων μιςκωμάτων που υπολείπονται για τουσ 

αντίςτοιχουσ μιςκωτικοφσ μινεσ και επιπλζον το ςφνολο των μθνιαίων μιςκωμάτων 

για τα τελευταία 2 ζτθ τθσ μίςκωςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι ςυνιςτά δίκαιθ και 

εφλογθ ποινικι ριτρα που αναγνωρίηουν τα μζρθ ωσ νόμιμθ και δφναται να 
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ςυμψθφιςτεί με τθν τυχόν απαιτθκείςα αποηθμίωςθ χριςθσ, μετά τθν καταγγελία 

τθσ μίςκωςθσ αυτισ. 

 

Άρκρο    9 

Διάρκεια - Παράταςθ Μίςκωςθσ - Ψρόνοσ πλθρωμισ μιςκϊματοσ 

1) Θ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ ορίηεται δωδεκαετισ (12 - ετισ), κα αρχίηει 

από τθν θμερομθνία παραλαβισ του μιςκίου με το ςχετικό πρωτόκολλο και κα 

λιγει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία με τθν λιξθ τθσ δωδεκαετίασ.  

2) Σιωπθρά αναμίςκωςθ ι παράταςθ τθσ μιςκϊςεωσ, πζραν του δια τθσ 

ςυμβάςεωσ ςυμφωνθκζντοσ χρόνου, δεν επιτρζπεται επιφυλαςςομζνθσ τθσ 

διατάξεωσ τθσ παρ.5 του άρκ.34, κατά τθν οποία το Ν.Ρ.Δ.Δ υποχρεοφται ςτθ 

παράδοςθ του μιςκίου με τθ λιξθ του, δια τθσ ςυμβάςεωσ οριςκζντοσ χρόνου, 

μζςα ςτθ προκεςμία των δυο μθνϊν από τθ λιξθ τθσ, με τθν καταβολι του 

μιςκϊματοσ εισ τον μιςκωτι, κατά τθν διάρκεια αυτι. 

3) Θ πλθρωμι του εκάςτοτε μθνιαίου μιςκϊματοσ κα πραγματοποιείται από τον 

μιςκωτι ςτον εκμιςκωτι, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ λιξθ του κάκε μιςκωτικοφ 

μινα με Χρθματικό ζνταλμα που κα κεωρείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 

ελεγκτικοφ ςυνεδρίου. 

Άρκρο  10 

                                                    Απόδοςθ τθσ εγγφθςθσ 
 
Μετά τθν λιξιν τθσ μιςκϊςεωσ, τθν ολοςχερι εξόφλθςιν του μιςκϊματοσ και τθν 

βεβαίωςιν του Ν.Ρ.Δ.Δ. περί τθσ εκπλθρϊςεωσ παςϊν των εκ τθσ μιςκϊςεωσ 

απορρεουςϊν υποχρεϊςεων, διατάςςεται εντόσ μθνόσ το βραδφτερον επί τθ βάςει, 

αιτιολογθμζνου πρωτοκόλλου του Ν.Ρ.Δ.Δ. θ απόδοςισ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

Για οτιδιποτε δεν ορίηεται ρθτά ςτθ παροφςα, κα ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ 

του Ρ.Δ  τθσ 715/79 και των αναλογικϊν εφαρμοηομζνων προσ αυτζσ διατάξεισ του 

Α.Κ και των λοιπϊν νομοκετθμάτων. 

 
Ο ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 
ΜΠΕΑ ΓΕΪΡΓΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 

ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ 

ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΪΝ  ΓΛΑ ΣΘ ΣΕΓΑΘ ΣΪΝ ΩΤΨΛΑΣΡΛΚΪΝ ΔΟΜΪΝ  

ΣΟΤ ΓΝ ΨΑΝΛΪΝ 

 

ΤΠΟΨΡΕΪΕΛ ΣΟΤ ΕΚΜΛΚΪΣΘ 
 
1)  Ρεριγραφι του προςφερόμενου προσ ενοικίαςθ ακινιτου και ςχεδιάγραμμα ι  

ςκαρίφθμα αυτοφ.        

2)   Διλωςθ του ιδιοκτιτθ ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και ότι τουσ 

αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ. 

3)  Το αιτοφμενο μθνιαίο μίςκωμα. 

4)  Αντίγραφο τθσ ςχετικισ οικοδομικισ άδειασ, αντίγραφα των εγκεκριμζνων από 

τθν Ρολεοδομία αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων, τοπογραφικοφ διαγράμματοσ του 

ακινιτου,  τεφχουσ ςτατικισ μελζτθσ, θλεκτρομθχανολογικϊν ςχεδίων κακϊσ και 

φωτογραφίεσ των όψεϊν του, που αποδεικνφουν ότι ζχει ανεγερκεί νόμιμα. 

5)  Τίτλουσ που να αποδεικνφουν τθν κυριότθτα, νομι και κατοχι του ακινιτου, 

νομίμωσ μετεγγραμμζνουσ.  

6)  Διλωςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ του ακινιτου που κα δθλϊνει ότι θ 

καταςκευι ζχει γίνει ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ οικοδομικισ άδειασ.  

7)  Ριςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ (Ρ.Ε.Α.) 

8)  Ριςτοποιθτικό θλεκτρολόγου για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ θλεκτρολογικισ 

εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου ακινιτου, ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 

από τον προςφζροντα ότι κα προςκομιςτεί πριν τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 

9)  Ριςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκμιςκωτζσ πρζπει να δθλϊςουν υπεφκυνα ότι αναλαμβάνουν, 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, με δικι τουσ μζριμνα και δαπάνθ (εργαςιϊν 

και υλικϊν) τθν πλιρθ ςυντιρθςθ (προλθπτικι και επιςκευαςτικι) όλων των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του κτθρίου όπωσ: {ςυντιρθςθ 

ανελκυςτιρα, ςυντιρθςθ λζβθτα, θλιακϊν και θλεκτρικϊν κερμοςιφϊνων, 

μθχανθμάτων κλιματιςμοφ, υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν                                                                                                                                             

εγκαταςτάςεων του κτθρίου, κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ των φκορϊν - βλαβϊν 
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όλων των                                                                                                                                                                                                                           

κτθριακϊν εγκαταςτάςεων, που οφείλονται ςε παλαιότθτα και ςε φυςικά 

φαινόμενα}, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 

ςτεγαηόμενθσ υπθρεςίασ.                                                                  

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του εκμιςκωτι, ο Ψυχιατρικόσ Τομζασ του Γ.Ν.Χ.  ζχει το 

δικαίωμα ι να διακόψει τθν καταβολι των μιςκωμάτων μζχρι τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν ι να προβεί ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ ςε βάροσ του εκμιςκωτι.  

Το ποςόν τθσ δαπάνθσ παρακρατείται από τα πρϊτα μετά τθν επιςκευι μιςκϊματα, 

που πρόκειται να πλθρωκοφν μετά από βεβαίωςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του 

Ψυχιατρικοφ Τομζα του Γ.Ν.Χανίων. 

 
 
“ΔΛΑΜΟΡΧΪΘ ΣΕΨΝΛΚΪΝ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΪΝ & ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ   

ΔΑΠΑΝΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ (ΞΕΝΪΝΑ) ΓΛΑ ΣΛ ΑΝΑΓΚΕ ΣΪΝ 

ΩΤΨΛΑΣΡΛΚΪΝ ΔΟΜΪΝ ΣΟΤ Γ.Ν.ΨΑΝΛΪΝ “     

   
Το Γ.Ν.Χανίων προκειμζνου να προβεί ςτθν μίςκωςθ ενόσ κτθρίου ςυνολικισ μικτισ 

επιφάνειασ ζωσ  450 τ.μ ςτθν περιφερειακι ενότθτα του Διμου Χανίων με χρονικι 

διάρκεια μίςκωςθσ για δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ, για να το χρθςιμοποιιςει ωσ 

ξενϊνα φιλοξενίασ 15 ατόμων  με ψυχικζσ διαταραχζσ & ςοβαρά ψυχοκοινωνικά 

προβλιματα, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  4.500 Ευρϊ/ μθνιαίωσ, κζτει τισ κάτωκι 

προδιαγραφζσ:      

ΚΕΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ                                                                                                                                       

Το ακίνθτο κα πρζπει να βρίςκεται ςε περιοχζσ κατοικίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

των Χανίων, να είναι αυτόνομο ϊςτε να εξαςφαλίηεται το ανεξάρτθτο τθσ 

λειτουργίασ του & να εξυπθρετείται από τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ. 

 ΝΟΜΛΜΟΣΘΣΑ ΚΣΘΡΛΟΤ                                                                                                                                                

-   Το κάκε κτιριο (Ξενϊνασ) τθσ κατθγορίασ αυτισ ανικει ςτθν κατθγορία Χριςθσ 

Κατοικίασ εφ’όςον θ δυναμικότθτα του Ξενϊνα  δεν είναι μεγαλφτερθ των 20 

κλινϊν. Θα πρζπει να ζχει ανεγερκεί με Άδεια Δόμθςθσ ι να είναι Νομίμωσ 

Υφιςτάμενο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΝΟΚ, άρκρο 25 παρ. 1, 

Ν.4067/2012 ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012).           
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 -   Να εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτον ιςχφοντα «Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ 

Κτθρίων», για χϊρουσ κατοικίασ.                                                                                                                                           

-   Θα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ το κτιριο να καλφπτει τθν πρόςβαςθ και τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία/ Εμποδιηόμενων Ατόμων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 26 & 27 παρ. 1 & 2, (ΝΟΚ/Ν. 4067/2012 ΦΕΚ Α’ 

79/09.04.2012).                                                                           

(Σφνδεςθ πεηοδρομίου με είςοδο, προςβάςιμθ είςοδοσ, κλιμακοςτάςιο, 

ανελκυςτιρασ -αναβατόριο και πρόβλεψθ προςβάςιμων χϊρων υγιεινισ).  

Σε περίπτωςθ που το κτιριο διακζτει πζραν του ενόσ ορόφου κα πρζπει 

απαραίτθτα να διακζτει αςανςζρ, με άδεια λειτουργίασ, κατάλλθλο για Άτομα με 

Αναπθρία/Εμποδιηόμενων Ατόμων (διαςτάςεισ καλάμου τουλάχιςτον 1,10x1,40) 

ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ, εκτόσ αν προχπάρχει οπότε παραμζνει με τισ 

διαςτάςεισ που ζχει.                                                                                                                                             

-   Πλοι οι χϊροι κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ φυςικοφ 

φωτιςμοφ και αεριςμοφ.                                                                                                                                                                    

-   Θα πρζπει να υπάρχει κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ. Επίςθσ να διακζτει 

εγκατεςτθμζνα κλιματιςτικά ςε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-   Να υπάρχει διανομι ηεςτοφ νεροφ, με τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ 

νεροφ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

με χριςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ κακϊσ και θλεκτρικϊν κερμοςιφϊνων ςτα 

αντίςτοιχα WC & κουηίνα.                                                                                                                                                                  

-   Να διακζτει ςφγχρονθ & αςφαλι θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ καταλλιλου 

ιςχφοσ, θ οποία κα προςτατεφεται με αυτόματουσ  διακόπτεσ διαρροισ 

(θλεκτροςτόπ). 

                                              

 ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΨΪΡΪΝ 

  - Οι χϊροι του κτθρίου κα πρζπει να είναι λειτουργικά απλοί και να ςυνκζτουν 

περιβάλλον οικείο για τθν φιλοξενία 15 ατόμων. Το απαιτοφμενο ςυνολικό μικτό 

Εμβαδόν του κτθρίου κα πρζπει να είναι ζωσ 450 τ.μ. και κα αποτελείται, 

κατ’ελάχιςτον, από τουσ παρακάτω χϊρουσ : 

-   Κακιςτικό:  Nα μπορεί να εξυπθρετεί τουλάχιςτον τα 2/3 των ενοίκων 

ταυτοχρόνωσ (ενδεικτικά 25 τ.μ. περίπου). 
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-  Κουηίνα- Τραπεηαρία:  Θ Κουηίνα κα πρζπει να ζχει  εμβαδόν 10-12 τ.μ. περίπου 

ανά 10 άτομα, ϊςτε να μποροφν οι ζνοικοι να εκπαιδεφονται ςτθ μαγειρικι και να 

διακζτει τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ (θλεκτρολογικζσ & υδραυλικζσ).                                                                           

Θ Τραπεηαρία να μπορεί να εξυπθρετεί για ςίτιςθ τουλάχιςτον το 1/3 των ενοίκων 

ταυτοχρόνωσ (ενδεικτικά  12 τ.μ. περίπου). 

-   Υπνοδωμάτια:  Επτά (7) υπνοδωμάτια δίκλινα και ζνα (1) μονόκλινο για τθν 

φιλοξενία 15 ατόμων. Κατ’εξαίρεςθ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Τομεακισ Επιτροπισ 

Ψυχικισ Υγείασ και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Ψυχικισ Υγείασ, μπορεί τα υπνοδωμάτια να 

είναι των τριϊν (3) ατόμων, όπου το επιτρζπει ο χϊροσ.                                                                                                                                         

Σε κάκε υπνοδωμάτιο κα υπάρχει και ντουλάπα ιματιςμοφ.                                                                                     

Οι διαςτάςεισ για τα δίκλινα υπνοδωμάτια είναι 12 τ.μ. και για τα μονόκλινα 10 τ.μ.  

(κακαρζσ διαςτάςεισ που δεν περιλαμβάνουν τισ ντουλάπεσ).                                                                  

Ζνα από τα υπνοδωμάτια κα πρζπει να είναι χϊροσ προςβάςιμοσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία /Εμποδιηόμενων Ατόμων. 

-   Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων: ϋOπου αυτό είναι δυνατόν, (ενδεικτικά 12 τ.μ. 

περίπου). 

-   Ζνα γραφείο προςωπικοφ: υποχρεωτικό, (ενδεικτικά 12 τ.μ. περίπου) 

-   Βοθκθτικοί χϊροι:  Δφο (2) τουλάχιςτον χϊροι φφλαξθσ ειδϊν κακαριότθτασ-                         

-αποκθκευτικοί χϊροι, εμβαδοφ 4,5 τ.μ. περίπου ο κακζνασ.  

-   Χϊροι υγιεινισ:  Μπάνια για τουσ αςκενείσ με wc, νιπτιρα και ντουηιζρα(όπου 

αυτό είναι εφικτό) ανά πζντε (5) άτομα, διαςτάςεων τουλάχιςτον 4 τ.μ. το κακζνα. 

Απαραίτθτα ζνα εξ’αυτϊν να είναι wc  για Άτομα με αναπθρία /Εμποδιηόμενων 

Ατόμων, εμβαδοφ 4,5 τ.μ. περίπου, με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ.                                                                                                                                                       

Οι πόρτεσ των wc κα πρζπει να ανοίγουν προσ τα ζξω. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

κα πρζπει να είναι ςυρόμενεσ.                                                                                                                                                                                                                                       

Απαραίτθτα να υπάρχει και ζνα μπάνιο  για το προςωπικό.                                                                                                                    

-   Θ φπαρξθ εξωτερικϊν χϊρων (αυλι- βεράντεσ), όπωσ επίςθσ θ φπαρξθ επιπλζον                                                                                                                                                                         

διακζςιμων εςωτερικϊν χϊρων κα κεωρθκοφν ωσ επιπλζον κριτιριο επιλογισ.                                       

- Τα ςτθκαία των εξωςτϊν ι θμιυπαίκριων χϊρων κα πρζπει να ζχουν φψοσ 

τουλάχιςτον  1,10 μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-   Τα δάπεδα (ιδιαιτζρωσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ) κα πρζπει να μθν είναι ολιςκθρά.                             

-    Θ φπαρξθ ςκαλοπατιϊν (εςωτερικά & εξωτερικά) δεν είναι αποδεκτι εκτόσ εάν 
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καλφπτονται με ράμπεσ κατάλλθλθσ κλιςθσ  5%.                                                                                                

-   Το κτιριο κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ζξοδο κινδφνου.       

Οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα μποροφν να καλυφκοφν από τον 

εκμιςκωτι μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ που κα οριςκεί 

από το Νοςοκομείο.                                                     

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των ακινιτων που κα προςφερκοφν, κα μπορεί κατά τθν 

επίςκεψι τθσ ςτα προςφερκζντα ακίνθτα να ηθτιςει από τουσ ιδιοκτιτεσ 

οποιεςδιποτε άλλεσ διαμορφϊςεισ και μετατροπζσ κρίνει, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 

Οικ. 52487/16-11-2001(ΦΕΚ 18/Β/02) Απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ειδικζσ  

ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ςε υφιςτάμενα κτιρια».                                                                                                                                                        

Οι δυνατότθτεσ που κα προςφζρει το κτιριο πρζπει να εξαςφαλίηουν λφςεισ που 

καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του Ξενϊνα. 

 

“ΔΛΑΜΟΡΧΪΘ ΣΕΨΝΛΚΪΝ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΪΝ & ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ   

ΔΑΠΑΝΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ (ΟΛΚΟΣΡΟΧΕΛΟ) ΓΛΑ ΣΛ ΑΝΑΓΚΕ ΣΪΝ 

ΩΤΨΛΑΣΡΛΚΪΝ ΔΟΜΪΝ ΣΟΤ Γ.Ν.ΨΑΝΛΪΝ “       

 

 Τo Γ.Ν.Χανίων προκειμζνου να προβεί ςτθν μίςκωςθ ενόσ κτθρίου ςυνολικισ 

μικτισ επιφάνειασ ζωσ  450 τ.μ ςτθν περιφερειακι ενότθτα του Διμου Χανίων με 

χρονικι διάρκεια μίςκωςθσ για δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ, για να το 

χρθςιμοποιιςει ωσ οικοτροφείο φιλοξενίασ 15 ατόμων  με νοθτικι υςτζρθςθ, 

δευτερογενείσ ψυχικζσ διαταραχζσ & ςοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλιματα, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 4.500 Ευρϊ/μθνιαίωσ, κζτει τισ κάτωκι προδιαγραφζσ:   

    

ΚΕΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ                                                                                                                                       

Το ακίνθτο κα πρζπει να βρίςκεται ςε περιοχζσ κατοικίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

των Χανίων, να είναι αυτόνομο ϊςτε να εξαςφαλίηεται το ανεξάρτθτο τθσ 

λειτουργίασ του & να εξυπθρετείται από τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ.                   

 ΝΟΜΛΜΟΣΘΣΑ ΚΣΘΡΛΟΤ                                                                                                                                                

-   Το κάκε κτιριο (Οικοτροφείο) τθσ κατθγορίασ αυτισ ανικει ςτθν κατθγορία 

Χριςθσ Κατοικίασ εφ’όςον θ δυναμικότθτα του Οικοτροφείου δεν είναι μεγαλφτερθ 
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των 20 κλινϊν. Θα πρζπει να ζχει ανεγερκεί με Άδεια Δόμθςθσ ι να είναι Νομίμωσ 

Υφιςτάμενο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΝΟΚ, άρκρο 25 παρ. 1, 

Ν.4067/2012 ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012).            

-   Να εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτον ιςχφοντα «Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ 

Κτθρίων», για χϊρουσ κατοικίασ.                                                                                                                                           

-   Θα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ το κτιριο να καλφπτει τθν πρόςβαςθ και τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία/ Εμποδιηόμενων Ατόμων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 26 & 27 παρ. 1 & 2, (ΝΟΚ/Ν. 4067/2012 ΦΕΚ Α’ 

79/09.04.2012).                                                                           

(Σφνδεςθ πεηοδρομίου με είςοδο, προςβάςιμθ είςοδοσ, κλιμακοςτάςιο, 

ανελκυςτιρασ -αναβατόριο και πρόβλεψθ προςβάςιμων χϊρων υγιεινισ).  

Σε περίπτωςθ που το κτιριο διακζτει πζραν του ενόσ ορόφου κα πρζπει 

απαραίτθτα να διακζτει αςανςζρ, με άδεια λειτουργίασ, κατάλλθλο για Άτομα με 

Αναπθρία/Εμποδιηόμενων Ατόμων (διαςτάςεισ καλάμου τουλάχιςτον 1,10x1,40) 

ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ, εκτόσ αν προχπάρχει οπότε παραμζνει με τισ 

διαςτάςεισ που ζχει.                                                                                                                                             

-   Πλοι οι χϊροι κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ φυςικοφ 

φωτιςμοφ και αεριςμοφ.                                                                                                                                                                    

-   Θα πρζπει να υπάρχει κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ. Επίςθσ να διακζτει 

εγκατεςτθμζνα κλιματιςτικά ςε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ.                                                                                                                                                                                                                                                                      

-   Να υπάρχει διανομι ηεςτοφ νεροφ, με τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ 

νεροφ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

με χριςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ κακϊσ και θλεκτρικϊν κερμοςιφϊνων ςτα 

αντίςτοιχα WC & κουηίνα.                                                                                                                                                                  

-   Να διακζτει ςφγχρονθ & αςφαλι θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ καταλλιλου 

ιςχφοσ, θ οποία κα προςτατεφεται με αυτόματουσ  διακόπτεσ διαρροισ 

(θλεκτροςτόπ).     

                                                 

 ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΨΪΡΪΝ 

  - Οι χϊροι του κτθρίου κα πρζπει να είναι λειτουργικά απλοί και να ςυνκζτουν 

περιβάλλον οικείο για τθν φιλοξενία 15 ατόμων. Το απαιτοφμενο ςυνολικό μικτό 
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Εμβαδόν του κτθρίου κα πρζπει να είναι ζωσ 450 τ.μ. και κα αποτελείται, 

κατ’ελάχιςτον, από τουσ παρακάτω χϊρουσ : 

-   Κακιςτικό:  Nα μπορεί να εξυπθρετεί τουλάχιςτον τα 2/3 των ενοίκων 

ταυτοχρόνωσ (ενδεικτικά περίπου 25 τ.μ). 

-  Κουηίνα- Τραπεηαρία:  Θ Κουηίνα κα πρζπει να ζχει εμβαδόν 10- 12 τ.μ. περίπου 

ανά 10 άτομα, ϊςτε να μποροφν οι ζνοικοι να εκπαιδεφονται ςτθ μαγειρικι και να 

διακζτει τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ (θλεκτρολογικζσ & υδραυλικζσ).                                                                    

Θ Τραπεηαρία να μπορεί να εξυπθρετεί για ςίτιςθ τουλάχιςτον το 1/3 των ενοίκων 

ταυτοχρόνωσ (ενδεικτικά περίπου 12 τ.μ.). 

-   Υπνοδωμάτια:  Επτά (7) υπνοδωμάτια δίκλινα και ζνα (1) μονόκλινο για τθν 

φιλοξενία 15 ατόμων. Κατ’εξαίρεςθ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Τομεακισ Επιτροπισ 

Ψυχικισ Υγείασ και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Ψυχικισ Υγείασ, μπορεί τα υπνοδωμάτια να 

είναι των τριϊν (3) ατόμων, όπου το επιτρζπει ο χϊροσ.                                                                                                                                      

Σε κάκε υπνοδωμάτιο κα υπάρχει και ντουλάπα ιματιςμοφ.                                                                                      

Οι  διαςτάςεισ για τα δίκλινα υπνοδωμάτια είναι 12 τ.μ. και για τα μονόκλινα 10 τ.μ.  

(κακαρζσ διαςτάςεισ που δεν περιλαμβάνουν τισ ντουλάπεσ).                                                   

Ζνα από τα υπνοδωμάτια κα πρζπει να είναι χϊροσ προςβάςιμοσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία /Εμποδιηόμενων Ατόμων. 

-   Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων: ϋOπου αυτό είναι δυνατόν, (ενδεικτικά 25 τ.μ 

περίπου). 

-   Ζνα γραφείο προςωπικοφ: υποχρεωτικό, (ενδεικτικά 12 τ.μ περίπου). 

-   Βοθκθτικοί χϊροι:  Δφο (2) τουλάχιςτον χϊροι φφλαξθσ ειδϊν κακαριότθτασ-                         

-αποκθκευτικοί χϊροι, εμβαδοφ 4-5 τ.μ. περίπου ο κακζνασ.  

-   Χϊροι υγιεινισ:  Μπάνια για τουσ αςκενείσ με wc, νιπτιρα και ντουηιζρα(όπου 

αυτό είναι εφικτό) ανά πζντε (5) άτομα, διαςτάςεων τουλάχιςτον 4 τ.μ. το κακζνα. 

Απαραίτθτα ζνα εξ’αυτϊν να είναι wc  για Άτομα με αναπθρία /Εμποδιηόμενων 

Ατόμων, εμβαδοφ 4,5 τ.μ. περίπου, με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ.                                                                                                                                                       

Οι πόρτεσ των wc κα πρζπει να ανοίγουν προσ τα ζξω. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

κα πρζπει να είναι ςυρόμενεσ.                                                                                                                                                                                                                                       

Απαραίτθτα να υπάρχει και ζνα μπάνιο  για το προςωπικό.                                                                                                                    

-   Θ φπαρξθ εξωτερικϊν χϊρων (αυλι- βεράντεσ), όπωσ επίςθσ θ φπαρξθ επιπλζον                                                                                                                                                                      

διακζςιμων εςωτερικϊν χϊρων κα κεωρθκοφν ωσ επιπλζον κριτιριο επιλογισ.                                       
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-   Τα ςτθκαία των εξωςτϊν ι θμιυπαίκριων χϊρων κα πρζπει να ζχουν φψοσ 

τουλάχιςτον 1,10 μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-   Τα δάπεδα (ιδιαιτζρωσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ) κα πρζπει να μθν είναι ολιςκθρά.                             

-    Θ φπαρξθ ςκαλοπατιϊν (εςωτερικά & εξωτερικά) δεν είναι αποδεκτι εκτόσ εάν 

καλφπτονται με ράμπεσ κατάλλθλθσ κλιςθσ  5%.                                                                                                

-   Το κτιριο κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ζξοδο κινδφνου.       

Οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα μποροφν να καλυφκοφν από τον 

εκμιςκωτι μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ που κα οριςκεί 

από το Νοςοκομείο.                                                      

 Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των ακινιτων που κα προςφερκοφν, κα μπορεί κατά τθν 

επίςκεψι τθσ ςτα προςφερκζντα ακίνθτα να ηθτιςει από τουσ ιδιοκτιτεσ 

οποιεςδιποτε άλλεσ διαμορφϊςεισ και μετατροπζσ κρίνει, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 

Οικ. 52487/16-11-2001(ΦΕΚ 18/Β/02) Απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ειδικζσ  

ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ςε υφιςτάμενα κτιρια».                                                                                                                                                        

Οι δυνατότθτεσ που κα προςφζρει το κτιριο πρζπει να εξαςφαλίηουν λφςεισ που 

καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του Οικοτροφείου. 

 

 

“ΔΛΑΜΟΡΧΪΘ ΣΕΨΝΛΚΪΝ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΪΝ & ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ   

ΔΑΠΑΝΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ (ΠΡΟΣΑΣΕΤΜΕΝΟ ΔΛΑΜΕΡΛΜΑ) ΓΛΑ ΣΛ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΪΝ ΩΤΨΛΑΣΡΛΚΪΝ ΔΟΜΪΝ ΣΟΤ Γ.Ν.ΨΑΝΛΪΝ “       

 
Τo Γ.Ν.Χανίων προκειμζνου να προβεί ςτθν μίςκωςθ ενόσ κτθρίου ςυνολικισ μικτισ 

επιφάνειασ ζωσ  120 τ.μ ςτθν περιφερειακι ενότθτα του Διμου Χανίων με χρονικι 

διάρκεια μίςκωςθσ για δϊδεκα (12) ςυνολικά ζτθ, για να το χρθςιμοποιιςει ωσ 

Προςτατευμζνο Διαμζριςμα  φιλοξενίασ 4 ατόμων με ψυχικζσ διαταραχζσ  ι 

νοθτικι υςτζρθςθ με δευτερογενείσ ψυχικζσ διαταραχζσ τα οποία ζχουν αυξθμζνεσ 

αλλά όχι πλιρεισ ικανότθτεσ  αυτοφροντίδασ και αυτοεξυπθρζτθςθσ, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 1.000 Ευρϊ/μθνιαίωσ, κζτει τισ κάτωκι προδιαγραφζσ:      
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ΚΕΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ                                                                                                                                       

Το ακίνθτο κα πρζπει να βρίςκεται ςε περιοχζσ κατοικίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

των Χανίων, ςε πολυκατοικία ι μονοκατοικία & να εξυπθρετείται από τα Μζςα 

Μαηικισ Μεταφοράσ.      

              

ΝΟΜΛΜΟΣΘΣΑ ΚΣΘΡΛΟΤ                                                                                                                                                

-   Το κάκε κτιριο (Ρροςτατευμζνο Διαμζριςμα) τθσ κατθγορίασ αυτισ ανικει ςτθν 

κατθγορία Χριςθσ Κατοικίασ. Θα πρζπει να ζχει ανεγερκεί με Άδεια Δόμθςθσ ι να 

είναι Νομίμωσ Υφιςτάμενο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΝΟΚ, άρκρο 25 

παρ. 1, Ν.4067/2012 ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012).                                                                                                        

-   Να εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτον ιςχφοντα «Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ 

Κτθρίων», για χϊρουσ κατοικίασ.                                                                                                                                           

-   Θα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ το κτιριο να καλφπτει τθν πρόςβαςθ και τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία/ Εμποδιηόμενων Ατόμων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 26 & 27 παρ. 1 & 2, (ΝΟΚ/Ν. 4067/2012 ΦΕΚ Α’ 

79/09.04.2012).                                                                           

(Σφνδεςθ πεηοδρομίου με είςοδο, προςβάςιμθ είςοδοσ, κλιμακοςτάςιο, 

ανελκυςτιρασ -αναβατόριο και πρόβλεψθ προςβάςιμων χϊρων υγιεινισ).  

Σε περίπτωςθ που το διαμζριςμα ςτεγάηεται ςε όροφο κτθρίου  κα πρζπει 

απαραίτθτα να διακζτει αςανςζρ, με άδεια λειτουργίασ, κατάλλθλο για Άτομα με 

Αναπθρία/Εμποδιηόμενων Ατόμων (διαςτάςεισ καλάμου τουλάχιςτον 1,10x1,40) 

ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ, εκτόσ αν προχπάρχει οπότε παραμζνει με τισ 

διαςτάςεισ που ζχει.                                                                                                                                             

-   Πλοι οι χϊροι κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ φυςικοφ 

φωτιςμοφ και αεριςμοφ.                                                                                                                                                                    

-   Θα πρζπει να υπάρχει κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ. Επίςθσ να διακζτει 

εγκατεςτθμζνα  κλιματιςτικά ςε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-   Να υπάρχει διανομι ηεςτοφ νεροφ, με τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ 

νεροφ με χριςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ κακϊσ και θλεκτρικϊν κερμοςιφϊνων ςτα 

αντίςτοιχα WC & κουηίνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-   Να διακζτει ςφγχρονθ & αςφαλι θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ καταλλιλου 
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ιςχφοσ, θ οποία κα προςτατεφεται με αυτόματουσ  διακόπτεσ διαρροισ 

(θλεκτροςτόπ).           

                                           

 ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΨΪΡΪΝ 

  - Οι χϊροι του κτθρίου κα πρζπει να είναι λειτουργικά απλοί και να ςυνκζτουν 

περιβάλλον οικείο για τθν φιλοξενία 4 ατόμων. Το απαιτοφμενο ςυνολικό μικτό 

Εμβαδόν του κτθρίου κα πρζπει να είναι 120τ.μ. και κα αποτελείται, κατ’ελάχιςτον, 

από τουσ παρακάτω χϊρουσ : 

-   Κακιςτικό:  Nα μπορεί να εξυπθρετεί το ςφνολο των ενοίκων ταυτοχρόνωσ 

(ενδεικτικά περίπου 12 τ.μ). 

-  Κουηίνα:  Θ Κουηίνα κα πρζπει να ζχει εμβαδόν 9 τ.μ. τουλάχιςτον  και να διακζτει 

τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ (θλεκτρολογικζσ & υδραυλικζσ).                                                                                      

-   Υπνοδωμάτια:  Δφο υπνοδωμάτια δίκλινα για τθν φιλοξενία 4 ατόμων.                                                                                                                                       

Σε κάκε υπνοδωμάτιο κα υπάρχει και ντουλάπα ιματιςμοφ.                                                                                      

Οι  διαςτάςεισ για τα δίκλινα υπνοδωμάτια είναι 12 τ.μ.  (κακαρζσ διαςτάςεισ που 

δεν περιλαμβάνουν τισ ντουλάπεσ).                                                                                                                      

Ζνα από τα δφο υπνοδωμάτια κα πρζπει να είναι χϊροσ προςβάςιμοσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία /Εμποδιηόμενων Ατόμων. 

-   Ζνα γραφείο προςωπικοφ: υποχρεωτικό, (ενδεικτικά 7 -9  τ.μ περίπου). 

-  Θ φπαρξθ αποκθκευτικοφ χϊρου κα κεωρθκεί ωσ επιπλζον κριτιριο επιλογισ.  

-   Χϊροι υγιεινισ:  Ζνα μπάνιο για τουσ αςκενείσ με wc, νιπτιρα και ντουηιζρα, 

διαςτάςεων τουλάχιςτον 4 τ.μ.                                                                                                                                                         

Θ πόρτα του wc κα πρζπει να ανοίγει προσ τα ζξω. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, κα 

πρζπει να είναι ςυρόμενθ.                                                                                                                                                                                                                                       

Απαραίτθτα να υπάρχει και ζνα μπάνιο  για το προςωπικό.                                                                                                                    

-   Θ φπαρξθ εξωτερικϊν χϊρων (αυλι- βεράντεσ), όπωσ επίςθσ θ φπαρξθ επιπλζον                                                                                                                                                                   

διακζςιμων εςωτερικϊν χϊρων κα κεωρθκοφν ωσ επιπλζον κριτιριο επιλογισ.                                       

-   Τα ςτθκαία των εξωςτϊν ι θμιυπαίκριων χϊρων κα πρζπει να ζχουν φψοσ 

τουλάχιςτον  1,10 μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-   Τα δάπεδα (ιδιαιτζρωσ ςτο  χϊρο υγιεινισ) κα πρζπει να μθν είναι ολιςκθρά.                             

-    Θ φπαρξθ ςκαλοπατιϊν (εςωτερικά & εξωτερικά) δεν είναι αποδεκτι εκτόσ εάν 

καλφπτονται με ράμπεσ κατάλλθλθσ κλιςθσ  5%.                                                                                                    
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Οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα μποροφν να καλυφκοφν από τον 

εκμιςκωτι μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι του 

μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ που κα οριςκεί 

από το Νοςοκομείο.                                                      

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των ακινιτων που κα προςφερκοφν, κα μπορεί κατά τθν 

επίςκεψι   τθσ ςτα προςφερκζντα ακίνθτα να ηθτιςει από τουσ ιδιοκτιτεσ 

οποιεςδιποτε άλλεσ διαμορφϊςεισ και μετατροπζσ κρίνει, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 

Οικ. 52487/16-11-2001(ΦΕΚ 18/Β/02) Απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ειδικζσ  

ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ςε υφιςτάμενα κτιρια».                                                                                                                                                        

Οι δυνατότθτεσ που κα προςφζρει το κτιριο πρζπει να εξαςφαλίηουν λφςεισ που 

καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του Ρροςτατευμζνου Διαμερίςματοσ. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διεξαχκεί με ςυλλογι 

ςφραγιςμζνων γραπτϊν προςφορϊν και με κριτιριο κατακφρωςθσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 32 του Π.Δ. 715/1979 με τίτλο “Κατακφρωςισ διαγωνιςμοφ ι 

επανάλθψισ αυτοφ”, το οποίο αναφζρει μεταξφ άλλων ότι, «…Διά την επιλογήν 

του καταλληλοτζρου ακινήτου, η Επιτροπή διαγωνιςμοφ και το διοικοφν το 

Ν.Π.Δ.Δ. ςυλλογικόν όργανον, δεν δεςμεφονται εκ του τυχόν μικροτζρου 

μιςθώματοσ ετζρου ακινήτου, δφνανται δε, κατόπιν ειδικώσ ητιολογημζνησ 

αποφάςεώσ των, να προτιμήςουν οιονδήποτε εκ των προςφερομζνων προσ 

μίςθωςιν ακινήτων….». 

 

Αναφορικά με τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, προςδιορίηεται ςτα 12 ζτθ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του Π.Δ 715/10-9-79 (ΧΕΚ 212/79 Σεφχοσ Α’)  όπωσ 

τροποποιικθκε  από τον Ν.3518/2006,άρκρο 63, παραγρ.2.  

Προςφορζσ κα δίνονται από ιδιοκτιτεσ ακινιτων, ενϊ δεν αποκλείεται θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε υπεκμιςκωτζσ, αρκεί να δφνανται από τθν οικεία 

μιςκωτικι ςχζςθ με τον εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) να εκπλθρϊςουν όλα όςα 

απαιτοφνται από τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ  ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ  ΕΠΛΣΟΛΘ  ΤΜΜΕΣΟΨΘ 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )………………..                        Θμερομθνία ζκδοςθσ   
……………… 

                       ΕΤΡΪ. ………………………………. 

Προσ 

ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ  ΤΓΕΛΑ 

7
θ 

ΤΠΕ ΚΡΘΣΘ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΨΑΝΛΪΝ 

«Ο ΑΓΛΟ ΓΕΪΡΓΛΟ» 

              ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ    ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΨΘ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΪ   ……………… 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ 

μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ.   ………………………(και ολογράφωσ)……………………………………..   

υπζρ  τθσ εταιρείασ ………………………………………………………. Δ\νςθ 

………………………………………………………….  δια τθ ςυμμετοχι  τθσ εισ το διενεργοφμενο 

διαγωνιςμό τθσ ………………………………………………για τθν προμικεια ……………………………………... 

ςφμφωνα με τθν υπ. αρ.       \            δ\ξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει το 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  χωρίσ ΦΡΑ  

μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ 

εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ  ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 - Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………… 

 (ΣΘΜΕΙΩΣΘ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ 

του παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΛΑ ΑΚΛΝΘΣΟΤ 
ΕΚΣΛΜΪΜΕΝΟ 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΜΛΚΪΜΑ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ 
ΜΛΚΪΘ
 Ε ΕΣΘ 

ΠΡΟΧΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΘΝΛΑΛΟ 

ΜΛΚΪΜΑ 

ΠΡΟΧΕΡΟ
ΜΕΝΟ 
ΕΣΘΛΟ 

ΜΛΚΪΜΑ  

ΠΡΟΧΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΛΚΪΜΑ 
ΓΛΑ 12 ΕΣΘ 

1 ΞΕΝΪΝΑ ΕΔΕΜ 15 ΑΣΟΜΪΝ 4.500,00 12 
  

 

2 
ΞΕΝΪΝΑ 

ΑΝΑΣΟΛΘ  15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 

  
 

3 ΔΛΑΜΕΡΛΜΑ Γ - 4 ΑΣΟΜΪΝ 1.000,00 12 
  

 

4 
ΟΛΚΟΣΡΟΧΕΛΟ Β  ΕΠΑΝΟΔΟ 

15 ΑΣΟΜΪΝ 
4.500,00 12 

  
 

5 ΞΕΝΪΝΑ ΝΑΛΑΔΕ 10 ΑΣΟΜΪΝ 3.000,00 12 
  

 

 
ΤΝΟΛΟ 17.500,00 12 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

ΨΕΔΛΟ ΤΜΒΑΘ ΜΛΚΪΘ ΑΚΛΝΘΣΟΤ 

           

Στισ Μουρνιζσ του Διμου Χανίων ςιμερα …../……./202… θμζρα ………………. οι 

παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» που εδρεφει ςτισ Μουρνιζσ 

Διμου Χανίων με Α.Φ.Μ. 999444662 ΔΟΥ Χανίων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για 

τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. ΜΡΕΑ ΓΕΩΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Διοικθτι 

του Νοςοκομείου που ορίηεται ςφμφωνα με το ΦΕΚ 6/ΥΟΔΔ/10-01-2020 ΜΕ ΤΙΕΤΘ 

ΘΘΤΕΙΑ (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   

και 

……………………….. του ………………….., κάτοικοσ ……………………, Α.Φ.Μ. …………….. Δ.Ο.Υ. 

…………………………….. που ςτθ ςυνζχεια χάριν ςυντομίασ κα αναφζρεται ς’ αυτό εδϊ 

το ζγγραφο με τον όρο « ΕΚΜΙΣΘΩΤΘΣ»  

ςυμφωνοφμε τα παρακάτω: 

          Με τθν ……………/..-..-2022 Διακιρυξθ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, το 

τελευταίο διενζργθςε ανοικτό δθμόςιο μειοδοτικό διαγωνιςμό «για τθν μίςκωςθ 

ακινιτων για τθν ςτζγαςθ των ψυχιατρικϊν δομϊν», που να πλθροί τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και ςτο ζγγραφο 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που τθν ςυνοδεφει. 

         Με τθν με αρικμ. ……./…-….-2023 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κατακυρϊκθκε θ μίςκωςθ μετά τθ διενζργεια του ωσ άνω διαγωνιςμοφ ςτο ακίνθτο 

ιδιοκτθςίασ του κ. ………………….. που βρίςκεται ………………., ςτθν οδό 

…………………………….  και αποφαςίςτθκε θ μίςκωςθ του ακινιτου αυτοφ για τθν 

ςτζγαςθ τθσ ψυχιατρικισ δομισ …………………………………ςφμφωνα με  τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν παραπάνω απόφαςθ και τθν με αρικμ. 

…………/..-…-2023 Διακιρυξθ. 

Σε εκτζλεςθ τθσ με αρικμ. ………../….-…-2023 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

ςυντάςςεται το παρόν με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

1. Ο  δεφτεροσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ζχει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα 

νομι και κατοχι του (ςε περίπτωςθ υπεκμιςκωτι αναφζρεται το οικείο ςυμβόλαιο 

με τον ιδιοκτιτθ) το ………….(ιςόγειο/1ο/2ο όροφο)………... του κτιρίου που βρίςκεται 
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ςτα Χανιά, ςτθν οδό ……………………………….., που περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. 

…../….-…-2023  προςφορά του και τθν με αρικμ. πρωτ.  ………./….-….-2023 ζκκεςθ 

που ςφνταξε θ αρμόδια Επιτροπι του Γ.Ν. Χανίων για τθν καταλλθλότθτα του και 

περιγράφεται ςτθν προαναφερκείςα απόφαςθ.  

2. Ολόκλθρο το …… (ιςόγειο/1ο/2ο όροφο)……..  του παραπάνω κτιρίου, με 

κακαρό εμβαδό ……………………….. (….. τ.μ.) ο κ. ………………….. εκμιςκϊνει ςτο 

Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Γ.Ν. Χανίων, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει για να ςτεγάςει 

τθν Ψυχιατρικι δομι ………………………………. του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, 

αποδεχόμενοσ ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ με αρ. πρωτ. ………… Διακιρυξθσ. 

3. Το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςτο ποςό των ………………. ευρϊ (………….€), 

ςφμφωνα με τθν με αρικμ. ………./….-….-2023 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, και κα παραμείνει ςτακερό κακϋ όλθ τθν 

διάρκεια, ςυνολικά για δϊδεκα (12) ζτθ από τθν θμερομθνία ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ.  

4. Μετά τθν παρζλευςθ των δϊδεκα ετϊν, και εφόςον θ μίςκωςθ εξακολουκεί 

να ιςχφει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4 τθσ παροφςθσ, κα 

πραγματοποιείται κάκε ζτοσ αυτόματθ ετιςια αναπροςαρμογι ςτο μίςκωμα 

ποςοςτοφ ίςου με το 75% τθσ μεταβολισ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (για τθν 

αντίςτοιχθ δωδεκάμθνθ περίοδο), όπωσ αυτόσ υπολογίηεται και ανακοινϊνεται από 

τθν ΕΛΣΤΑΤ. 

Το ποςό του μιςκϊματοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όπωσ 

αυτζσ προβλζπονται κάκε φορά από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Θ καταβολι του εκάςτοτε μθνιαίου μιςκϊματοσ από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων 

προσ τον εκμιςκωτι κα γίνεται μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν λιξθ του κάκε 

μιςκωτικοφ μινα με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ και ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του λογιςτικοφ των Ν.Ρ.Δ.Δ. 

4. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, αρχίηει ςτισ …../…../2023 και λιγει  τθν …./…../2035.  

5. Θ παραλαβι και χριςθ του μιςκίου από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων κακϊσ και 

θ απόδοςθ τθσ χριςθσ του ςτον εκμιςκωτι, μετά τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ 

γίνεται από τριμελι επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμόδιου 

οργάνου Διοίκθςθσ του νοςοκομείου (Διοικθτικό Συμβοφλιο). Για τθν παραλαβι 

ςυντάςςεται πρωτόκολλο ςε δυο αντίγραφα, από τα οποία το ζνα λαμβάνει ο 
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μιςκωτισ και το άλλο παραδίδεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Χανίων. 

Ο εκμιςκωτισ καλείται εγγράφωσ και επί αποδείξει να παραςτεί είτε 

αυτοπροςϊπωσ είτε δια εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν προςϊπου και να 

παραδϊςει ςτο μιςκωτι το μίςκιο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι του 

παρόντοσ άλλωσ θ παροφςα μίςκωςθ λφεται αηθμίωσ για το μιςκωτι και 

καταπίπτει υπζρ του μιςκωτι θ κατατικζμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

Κατά τθν ς’ αυτόν απόδοςθ του μιςκίου ο εκμιςκωτισ οφείλει να προςζλκει 

αυτοπροςϊπωσ ι δια εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν προςϊπου. Σε περίπτωςθ 

άρνθςθσ του ςυντάςςεται για το λόγο αυτό πρωτόκολλο από τθν αρμόδια 

επιτροπι, που του κοινοποιείται με απόδειξθ και κεωρείται ότι ο εκμιςκωτισ 

παρζλαβε το αποδοκζν ςϋαυτόν μίςκιο ανεπιφφλακτα. 

Θ παραλαβι με πρωτόκολλο του μιςκίου από το Ν.Ρ.Δ.Δ δεν απαλλάςςει τον 

εκμιςκωτι από τθν ευκφνθ για ελλείψεισ ι για κάκε είδουσ ελαττϊματα του 

μιςκίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί μιςκϊςεωσ πράγματοσ.  

Θ μίςκωςθ λιγει με τθν ςυμπλιρωςθ του ςυμφωνθμζνου χρόνου και το Γενικό 

Νοςοκομείο Χανίων οφείλει, με τθν λιξθ, να παραδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι,  

εκτόσ αν υπάρξει διαφορετικι νόμιμθ ςυμφωνία. 

6.Κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ζχει το δικαίωμα 

να ςτεγάηει ςτο μίςκιο και οποιαδιποτε άλλθ Ψυχιατρικι Δομι, υφιςτάμενθ ι μθ, 

κατά τον χρόνο ςφναψθσ τθσ μίςκωςθσ χωρίσ να δικαιοφται ο εκμιςκωτισ να 

προβάλει αξιϊςεισ αποηθμιϊςεωσ ι προςκζτου μιςκϊματοσ. 

7. Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων δεν οφείλει αποηθμίωςθ ςτον εκμιςκωτι για 

βλάβεσ του μιςκίου που οφείλονται ςτθν ςυνθκιςμζνθ χριςθ ι τθν κακι 

καταςκευι του κτιρίου ι από τυχαίο γεγονόσ ι ανϊτερθ βία.  

Θ ζννοια τθσ ςυνθκιςμζνθσ χριςθσ επί μιςκϊςεων Ν.Ρ.Δ.Δ είναι ευρφτερθ εκείνθσ 

των κοινϊν μιςκϊςεων. 

Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ το μίςκιο περιζλκει μ’ οποιοδιποτε νόμιμο 

τρόπο ςτθν κυριότθτα, νομι, επικαρπία κ.λ.π άλλου προςϊπου θ μίςκωςθ 

ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ, νομζα ι επικαρπωτι 

κ.λ.π ο οποίοσ κα κεωρείται «εφεξισ» ωσ εκμιςκωτισ.  
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Στον τελευταίο κα καταβάλλονται από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων τα μιςκϊματα, 

από τότε που κα τθσ κοινοποιθκεί νόμιμα ο νόμιμοσ τίτλοσ με βάςθ τον οποίο ζγινε 

κφριοσ, νομζασ, επικαρπωτισ κ.λ.π  

8. Το μίςκιο κα παραδοκεί από τον εκμιςκωτι ςε άριςτθ λειτουργία όλων των 

δομικϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν του εγκαταςτάςεων. Ο εκμιςκωτισ 

υποχρεοφται κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ να πραγματοποιεί ςτο μίςκιο τισ 

αναγκαίεσ επιςκευζσ και να επανορκϊνει τισ φκορζσ που οφείλονται ςτθ 

ςυνθκιςμζνθ χριςθ μζςα ς’ εφλογθ προκεςμία, από τότε που κα ειδοποιθκεί από 

τθν αρμόδια υπθρεςία του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων.   

Ο εκμιςκωτισ δεςμεφεται να αποκακιςτά τυχόν βλάβεσ και ηθμιζσ που αφοροφν το 

κτίριο, τα δίκτυα (φδρευςθ, αποχζτευςθ) κακϊσ επίςθσ και το ςφςτθμα κζρμανςθσ 

– κλιματιςμοφ. Στθν περίπτωςθ που ο εκμιςκωτισ δεν κα πραγματοποιιςει τισ 

παραπάνω εργαςίεσ το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ζχει το δικαίωμα, να διακόψει 

τθν καταβολι των μιςκωμάτων μζχρι τθν εκτζλεςι τουσ, ι να προβεί ςτθν 

μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ και τθν με διαγωνιςμό ι απευκείασ μίςκωςθ άλλου 

αναλόγου ακινιτου ςε βάροσ του εκμιςκωτι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 

αρκρ. 33 Ρ.Δ 715 / 1979  ι να προβεί ςτισ παραπάνω ενζργειεσ ςε βάροσ του 

εκμιςκωτι και από τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Χανίων πίςτωςθ των μιςκωμάτων.  

Το ποςό τθσ δαπάνθσ που κα πραγματοποιθκεί παρακρατείται από τα πρϊτα 

μιςκϊματα που κα πλθρωκοφν μετά από προθγοφμενθ βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ 

υπθρεςίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

9. Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων, ωσ μιςκωτισ ζχει τθν δυνατότθτα κατά τθν 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ χωρίσ να υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του εκμιςκωτι 

να λφςει μονομερϊσ τθν μίςκωςθ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) Εάν καταργθκεί το ςφνολο ι μζροσ των Ψυχιατρικϊν Δομϊν που ςτεγάηονται ςτο 

μίςκιο. 

β) Εάν μεταφζρει τθν ςτεγαηόμενθ Ψυχιατρικι Δομι ςε ακίνθτο τθσ ιδιοκτθςίασ του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. ι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

γ) Εάν προςφερκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων από τρίτον, θ δωρεάν χριςθσ 

ακινιτου για τον υπόλοιπο χρόνο τθσ μίςκωςθσ. 
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δ) Εάν αναδιοργανωκεί οι ςτεγαηόμενεσ Ψυχιατρικζσ Δομζσ του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Χανίων κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ϊςτε το μίςκιο να μθν 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ι να μθν του είναι απαραίτθτο. 

ε) Εάν μεταφερκεί ςε άλλο τόπο θ ςτο μίςκιο εγκατεςτθμζνθ Ψυχιατρικι Δομι, 

ζςτω και προςωρινά. 

Για να λυκεί θ μίςκωςθ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παραπάνω απαιτείται 

ζγγραφθ προειδοποίθςθ προσ τον εκμιςκωτι εξιντα (60) τουλάχιςτον μζρεσ πριν 

από τθν θμερομθνία λφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ που αναφζρεται ςτθν ςχετικι 

ειδοποίθςθ.  

Από τθν θμερομθνία αυτι παφει κάκε υποχρζωςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Χανίων για τθν καταβολι μιςκϊματοσ. 

10. Για κάκε τι που δεν προβλζπεται ς’ αυτό εδϊ το ζγγραφο ζχουν εφαρμογι όςα 

διαλαμβάνονται ςτθν με αρ. ……./….-….-2023 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικό Νοςοκομείο Χανίων, οι όροι τθσ με αρ. πρωτ. ……………/ …-…-2023 

διακιρυξθσ και οι διατάξεισ του νόμου (Ρ.Δ 715/1979, όπωσ τροποποιικθκε  από  

τον Ν.3518/2006, άρκρο 63, παραγρ. 2, Α.Κ κ.λ.π).  

Οι όροι και οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν με αρ. ……./….-….-2023 Απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικό Νοςοκομείο Χανίων, υπεριςχφουν κάκε 

αντίκετθσ διάταξθσ ζςτω και αν αυτι περιλαμβάνεται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

που ςυντάςςεται ςιμερα. 

11. Για τθν πιςτι τιρθςθ όςων ςυμφωνικθκαν, ςυντάχκθκε το παρόν ςε δφο 

αντίγραφα, από τα οποία ζνα παραμζνει ςτο αρχείο του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Χανίων και ζνα λαμβάνει ο εκμιςκωτισ. Επιπρόςκετα, ο εκμιςκωτισ αναλαμβάνει 

τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ μίςκωςθσ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από το παρόν ςυμφωνθτικό αρμόδια είναι τα 

δικαςτιρια τθσ πόλθσ των Χανίων. 

 

  ΟΛ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

          Ο ΕΚΜΛΚΪΣΘ                                                       Ο ΜΛΚΪΣΘ 

 
                                                                 Ο ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΨΑΝΛΪΝ 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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