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Άρθρο 1: Διάρκεια Σύμβασης 

Η ελνηθίαζε αξρίδεη από ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθµίζζσζεο µε ρξνληθή δηάξθεηα ηα δώδεθα 

(12) έηε. 

Άρθρο 2: Τρόπος Πληρωμής 

Σν µίζζσµα είλαη πιεξσηέν ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο (ζε αξηζµό ινγαξηαζµνύ ηνπ Μνζνθνµείνπ πνπ ζα δνζεί ζηνλ 

πιεηνδόηε) ην πξώην πελζήµεξν θάζε µήλα, δειαδή πξνθαηαβνιηθά, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε ηνπ Ληζζσηή. Η 

θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσµήο ηνπ µηζζώµαηνο νινθιήξνπ ή µέξνπο απηνύ απνηειεί αηηία θαηαγγειίαο ηεο µίζζσζεο θαη 

απόδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ µηζζίνπ ζηνλ εθµηζζσηή. 

Άρθρο 3:Κατακύρωση Προσφοράς 

Ειάρηζην όξην πξνζθνξάο, µε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ν πιεηνδνηηθόο δηαγσληζµόο γηα ηελ εθµίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη 

300,00 € µεληαίσο πιένλ νινθιήξνπ ηνπ ηέινπο ραξηνζήµνπ. 

Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθύςεη από ην δηαγσληζκό ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ζε πνζνζηό 2% θαηά έηνο κεηά δηεηία από 

ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο. 

Άρθρο 4: Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη γξαπηά εληόο ζθξαγηζµέλνπ θαθέινπ µε ζαθή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζµνύ, ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Μνζνθνµείνπ, µε θαηαιεθηηθή εµεξνµελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ: 28-6-2018, θαη 

ώξα 11:00 π.µ. Ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνύ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ίδηα εµέξα Πέκπηε 28-6-2018 θαη ώξα 11:30 π.µ., 

ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 

4.1 ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

Δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

4.2 Οη πξνζθνξέο λα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηµέλεο, δελ ζα πεξηέρνπλ ζβεζίµαηα θαη δηνξζώζεηο, νύηε ζα 

πεξηιαµβάλνπλ όξνπο αληηθείµελνπο ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηξόπν 

ρξήζεο ηνπ µηζζίνπ από ηνλ µηζζσηή, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εθηίµεζε ησλ πξνζθνξώλ. 

4.3 Θζρύο πξνζθνξάο: 60 εµέξεο. 

4.4 Ιάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από γξαµµάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή 

από εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζµέλεο Σξάπεδαο γηα πνζό ίζν µε ην πξνηεηλόκελν ειάρηζην µεληαίν όξην ηνπ 

µηζζώµαηνο, σο εγγύεζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό. Από ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη ην Δεµόζην, ηα 

ΜΠΔΔ θαη νη Οξγαληζµνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνύ εθµίζζσζεο, ν µηζζσηήο 

ππνρξενύηαη λα απμήζεη ηελ εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ώζηε λα αλέιζεη ζε πνζό ίζν µε ην δηπιάζην ηνπ 

επηηεπρζέληνο µεληαίνπ µηζζώµαηνο, ε νπνία παξαµέλεη σο εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο 

ζύµβαζεο, µέρξη ηε ιήμε ηεο µίζζσζεο. 

4.5 ηνπο ππνινίπνπο πνπ ζα ιάβνπλ µέξνο ζην δηαγσληζµό, ζα επηζηξαθεί ε εγγύεζε µέζα ζε πέληε (5) εµέξεο 

από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ δηαγσληζµνύ. 

4.6 Ο δηαγσληζµόο δηελεξγείηαη µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ πξνθνξηθήο 

πιεηνδνζίαο. 

4.7 Σα µέιε ηεο Επηηξνπήο, αθνύ ειέγμνπλ ηα λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ ζπµµεηερόλησλ (αζηπλνµηθή 

ηαπηόηεηα ή απνδεηθηηθό µόληµεο παξαµνλήο ζηελ Ειιάδα γηα ηνπο αιινδαπνύο), 
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απνζθξαγίδνπλ θαη µνλνγξάθνπλ ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθεθξηµέλε εµεξνµελία θαη ώξα ε νπνία έρεη γλσζηνπνηεζεί µε 

θάζε λόµηµν µέζν ζηνπο ζπµµεηέρνληεο, ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλώλεηαη ε ζεηξά ηεο πιεηνδνζίαο ζηνπο ηπρόλ 

παξηζηάµελνπο πιεηνδόηεο. 

4.8 Ιάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε ππνρξέσζε απηή µεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο 

από ηνλ πξώην ζηνπο επόµελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

4.9 Εάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζµό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Επηηξνπή θαη λα πξνζθνµίζεη ην 

λόµηµν πιεξεμνύζην. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα εθδνζεί ζην όλνµα ηνπ άµεζα 

ελδηαθεξόµελνπ. 

4.10 Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ. 

4.11 Ιαηά ηεο λνµηµόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο ηεο ζπµµεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο λνµηµόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζµνύ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά γηα απηέο. 

4.12 Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη µόλν από απηνύο πνπ ζπµµεηέρνπλ ζην δηαγσληζµό, γξαπηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ή µέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ ιήμε ηνπ. 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Μισθωτή 

5.1 Ο µηζζσηήο δε δηθαηνύηαη ζε µείσζε ηνπ µηζζώµαηνο µεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο µίζζσζεο. 

5.2 Ο µηζζσηήο επηβαξύλεηαη µε ηα έμνδα δεµνζηεύζεσλ ηεο Δηαθήξπμεο, ηηο λόµηµεο θξαηήζεηο, θαζώο θαη ην 

αλαινγνύλ ραξηόζεµν επί ηνπ µεληαίνπ µηζζώµαηνο, ην νπνίν βαξύλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ µηζζσηή. 

5.3 Ο µηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ µηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα ηνπ θαη γεληθά 

ην µίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ην πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε µε ηηο απαξαίηεηεο αγσγέο νη νπνίεο 

εθρσξνύληαη ζε απηόλ µε ηε ζύµβαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεµίσζε. 

5.4 Ο εθµηζζσηήο έρεη δηθαίσµα ηεο µνλνµεξνύο ιύζεσο ηεο ζύµβαζεο, όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε 

ηδηόρξεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

5.5  Ο µηζζσηήο δελ απαιιάζεηαη ηεο πιεξσµήο ηνπ µηζζώµαηνο εάλ δελ θάλεη ρξήζε απηνύ. 

5.6 Σα έμνδα δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ, εθόζνλ ππάξρνπλ, βαξαίλνπλ ηνλ κηζζσηή. 

5.7 Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην µίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ρξεζηµνπνηεί ηνύην 

απνθιεηζηηθά ν ίδηνο θαη µόλν γηα ηε ζπµθσλεζείζα ρξήζε. Απαγνξεύεηαη θάζε µεηαβνιή ηεο ζπµθσλεζείζαο 

ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθµηζζσηή. 

5.8 Σν µίζζην βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Ζαραξία Παπαλησλίνπ 22-24-26, 11145 Ιάησ Παηήζηα, Δήκνο Αζελαίσλ. 

Πξόθεηηαη γηα ηζόγεην θαηάζηεκα επηθάλεηαο 47,00 η.µ. 

5.9 Ο µηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα επηρεηξήζεη ηξνπνπνηήζεηο, δηαξξπζµίζεηο ή θαηλνηνµίεο επί ηνπ µηζζίνπ ρσξίο 

ηελ άδεηα ηνπ εθµηζζσηή. Ιάζε νηθνδόµεµα, εγθαηάζηαζε, παξάπεγµα θ.ι.π. πνπ γίλεηαη από ηνλ µηζζσηή ζην µίζζην, 

παξαµέλεη ζε όθεινο ηνπ µηζζίνπ θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Μνζνθνµείνπ µεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο µίζζσζεο 

ρσξίο θαµία απνδεµίσζή ηνπ ε δπλαηόηεηα αθαηξέζεσο ησλ θαηαζθεπαζµάησλ εθηόο αλ ζπµθσλήζεθε δηαθνξεηηθά. 

5.10 Ο µηζζσηήο ζε πεξίπησζε παξάλνµεο δηαηαξάμεσο ή απνβνιήο απηνύ από ην µίζζην έρεη θαηά παληόο ηξίηνπ 

όιεο ηηο αγσγέο ηνπ Μνζνθνµείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λνµήο θαη θαηνρήο ηνύηνπ, ππνρξενύµελνο λα εηδνπνηεί 

αµέζσο θαη εγγξάθσο ηελ ∆ηνίθεζε ηνπ Μνζνθνµείνπ γηα θάζε παξάλνµε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ. 

5.11 Σα ηέιε θαη θόξνη ππέξ νξγαληζµώλ θνηλήο σθειείαο ∆ΕΗ, ΕΤ∆ΑΠ θ.ι.π. ηπρόλ θόξνη αθαιύπησλ 

ρώξσλ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη µόλν ην µηζζσηή θαζώο θαη θάζε άιινη ζπλαθείο θόξνη (ή ηέινο) δεµόζηνη ή 

δεµνηηθνί βαξύλνπλ ηνλ µηζζσηή. Οµνίσο θαη ε θαηαλάισζε λεξνύ θαη ειεθηξηθνύ ξεύµαηνο. 

5.12 Γηα θάζε παξάβαζε ησλ πξναλαθεξνµέλσλ ππνρξεώζεσλ από ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεµηά ζην 

Μνζνθνµείν (εθµηζζσηήο) ν µηζζσηήο ππόθεηηαη ζε απνδεµίσζε, πνπ βεβαηώλεηαη µε θαηαινγηζµό πνπ ελεξγεί ε 

∆ηνίθεζε ηνπ Μνζνθνµείνπ µε αηηηνινγεµέλε απόθαζε θαη εηζπξάηηεηαη µε ηε δηαδηθαζία εηζπξάμεσο ∆εµνζίσλ 

εζόδσλ. 

5.13 Ο µηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ηνπ µηζζίνπ µία θνξά ην µήλα από όξγαλν ηνπ 

Μνζνθνµείνπ θαη ηνπο έμη (6) ηειεπηαίνπο µήλεο ηεο µίζζσζεο θαζεµεξηλά. Η πξν ηεο ιήμεο ηεο µίζζσζεο θαηαγγειία 

ηεο από ηνλ µηζζσηή, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε απηνύ λα θαηαβάιεη όια ηα µηζζώµαηα µέρξη ηελ ιήμε ηεο 
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µηζζώζεσο θαζηζηαµέλσλ ιεμηπξνζέζµσλ θαη απαηηεηώλ θαη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ εθµηζζσηή ηεο εγγπήζεσο σο 

απνδεµίσζή ηνπ.  

Άρθρο 6: Ο Εκμισθωτής 

6.1 Σν Δ.. ηνπ Μνζνθνµείνπ δύλαηαη µε αηηηνινγεµέλε απόθαζή ηνπ λα µελ απνδερζεί ην απνηέιεζµα ηνπ 

δηαγσληζµνύ αλ ην θξίλεη αζύµθνξν ή λα απνθαζίδεη µε εηδηθώο αηηηνινγεµέλε απόθαζή ηνπ ππέξ ηεο θαηαθπξώζεσο 

ζην όλνµα όρη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή θαη λα αθπξώζεη ην δηελεξγεζέληα δηαγσληζµό, εθ’ όζνλ ηνύην 

ππαγνξεύνπλ ηα ζπµθέξνληά ηνπ ρσξίο λα δηθαηνύηαη θαλείο ελζηάζεσο ή δηαµαξηπξίαο θαη ρσξίο λα δεµηνπξγείηαη 

δηθαίσµα απνδεµίσζεο ππέξ ησλ µε πξνθξηζέλησλ. 

6.2 Σν Μνζνθνµείν δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ µηζζσηή γηα ηελ πξαγµαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

µίζζην θαη γηα ηελ νπνία έιαβε ή όθεηιε λα ιάβεη γλώζε ν µηζζσηήο θαη δειώλεη όηη ην βξήθε θαηάιιειν θαη ηεο 

απνιύηνπ αξεζθείαο θαη ππέβαιε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δελ δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζύµβαζε, επνµέλσο ην 

Μνζνθνµείν δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν απηό ζε επηζηξνθή ή µείσζε ηνπ µηζζώµαηνο. Παξαηππία ηνπ δηαγσληζµνύ 

δε δεµηνπξγεί δηθαίσµα απνδεµίσζεο ηνπ µηζζσηή ή νπνηνπδήπνηε ζπµµεηέρνληνο, ν δε ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ 

έρεη θαµία αμίσζε απέλαληη ζην Μνζνθνµείν εάλ δελ εγθξηζεί ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνύ. ε πεξίπησζε 

επηζπµίαο ησλ ππνςεθίσλ λα επηζθεθζνύλ ην αθίλεην, µε ζθνπό ηε βέιηηζηε θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξά ηνπο, απηνί 

δύλαληαη λα επηθνηλσλνύλ µε ην ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Μνζνθνκείνπ, ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 

22653 50131. 

6.3 Ο πιεηνδόηεο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζµόο θαιείηαη µε έγγξαθν (µε απόδεημε) λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο µηζζώζεσο µέζα ζε δέθα πέληε (15) εµέξεο. 

6.4 Εάλ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο εληόο ηεο πξναλαθεξόµελεο πξνζεζµίαο, ην 

Δ.. ηνπ Μνζνθνµείνπ ηνλ θεξύζζεη έθπησην θαη ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Μνζνθνµείνπ ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε λέα εθµίζζσζε. 

Άρθρο 7: Ειδικοί Όροι 

7.1 Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε µεξηθή ή νιηθή ππνµίζζσζε σο θαη ε µε νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ µηζζίνπ όπσο επίζεο απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε µεηαβνιή ηεο ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ εθηόο εάλ ε ∆ηνίθεζε 

ηνπ Μνζνθνµείνπ απνθαζίζεη ζρεηηθά θαη δώζεη ηελ έγγξαθή ζπγθαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε ππνµίζζσζεο ν 

µηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζην Μνζνθνµείν αληίγξαθν ηνπ ππνµηζζσηεξίνπ, εμαθνινπζεί δε επζπλόµελνο ζε 

νιόθιεξν έλαληη ηνπ Μνζνθνµείνπ µε βάζε ηνπο όξνπο ηεο µηζζσηηθήο ζύµβαζεο. 

7.2 ησπεξή αλαµίζζσζε δε ρσξάεη θαη ζπµθσλείηαη από ηώξα όηη ν µηζζσηήο µε ηε ιήμε ηεο µηζζσηηθήο 

ζπµβάζεσο µε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ην µίζζην, ζηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ 

Μνζνθνµείνπ πνπ ζπγθξνηείηαη µε απόθαζε ηεο Δηνηθήζεσο ηνπ Μνζνθνµείνπ, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε 

θαη ζε πεξίπησζε µε έγθαηξεο παξαδόζεσο ή αξλήζεσο ηνπ ν µηζζσηήο ππόθεηηαη ζε έμσζε µε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ι. Πνι. ∆ηθ. ππνρξενύµελνο λα θαηαβάιεη γηα θάζε µέξα παξαµνλήο ηνπ πέξα ηεο εµεξνµελίαο ιήμεσο σο απνδεµίσζε 

ρξήζεο πνζό ίζν µε ηα 2/30 ηνπ θαηαβαιινµέλνπ µεληαίνπ µηζζώµαηνο, εθηόο από ηηο άιιεο ζπλέπεηεο.  

7.3 Οπνηαδήπνηε µεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο, πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο θαη µόλν, 

απνθιεηνµέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ µέζνπ. 

7.4 Όινη νη όξνη ηεο ζπµβάζεσο ινγίδνληαη θύξηνη θαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε ζπλεπάγεηαη 

θαηά ηελ θξίζε ηεο ∆ηνίθεζεο ηνπ Μνζνθνµείνπ ηελ θαηαγγειία ηεο µηζζώζεσο, ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαη 

ηελ βηαία απνβνιή ηνπ µηζζσηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Ι. Πνι. ∆. πέξα από ηηο άιιεο επηδήµηεο γηα ηνλ µηζζσηή 

ζπλέπεηεο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.∆. 715/79. 

7.5 Γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ ζα πξνθύςεη µεηαμύ εθµηζζσηή θαη µηζζσηή, νξίδνληαη 

θαηά ην λόµν αξµόδηα δηθαζηήξηα ηεο. 
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Άρθρο 8: Δημοσιεύσεις 

Η Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεύηεθε ζηνλ Ειιεληθό Σύπν -20- ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζµνύ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο. 

Εθηόο ηεο δεκνζίεπζεο απηήο ε δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Μνζνθνµείνπ, ζηελ Θζηνζειίδα 5εο ΤΠΕ 

www.dypethessaly.gr, ζηε www.diavgeia.gov.gr. θαη ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ ησλ παξαθάησ: Πεξηθεξεηαθή 

Ελόηεηα Φσθίδαο, Δήκν Δειθώλ, Επηκειεηήξην Άκθηζζαο, Γεληθό Μνζνθνκείν Άκθηζζαο. 

Άρθρο 9: Λοιπές Διατάξεις 

Ιαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 37 ηνπ Π∆ 715/79, ηνπ Π∆ 34/95, ηνπ Μ. 4412/2016 & ηνπ Μ. 

2741/1999 θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά εμνπζηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ λόµσλ. 
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