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EΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Όξσλ ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ γηα ηε κίζζσζε ησλ αγξνηηθώλ αθηλήησλ 
θαη αθάιππησλ ρώξσλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» όπσο 
θαίλνληαη ζην  Παξάξηεκα Α’ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζεο δηαθήξπμεο .  
 

Σν Γεληθό Λνζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» έρνληαο ππόςηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 715/79 θαη ηνπ Π.Γ. 34/95, ηελ κε αξ. πξ. ΓΤ8γ/Γ.Π. νηθ.164591 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, θαη ηε κε αξηζκό: 11/26-5-16 απόθαζε  
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ :  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ  
Δημόζια πλειοδοηική δημοπραζία, με ηοσς ακόλοσθοσς όροσς και 

ζσμθωνίες : 
1. Ζ Γεκνπξαζία ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Λνζνθνκείνπ Υίνπ ζηηο 
21/07/2016 εκέξα Πέκπηε θαη  ώξα 10π.κ. . 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ην αγξνηηθό  αθίλεην ζα είλαη πεληαεηήο. 
3. Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη σο εηήζην κίζζσκα γηα θάζε 

έλα αγξνηηθό αθίλεην, όπσο νξίδεηαη  ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζεο Γηαθήξπμεο. 

4. Σν κίζζσκα ηεο παξαπάλσ κηζζσηηθήο πεξηόδνπ γηα ηα αγξνηηθά αθίλεηα 
ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζε εθάπαμ ζηελ αξρή ηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο ή ην πνιύ 
δύν ηζόπνζεο εμακεληαίεο δόζεηο, θάζε ρξόλν  ζε Σξαπεδηθό Ινγαξηαζκό 

ηνπ Γ.Λ.Υίνπ , πνπ ζα ππνδεηρζεί. Ζ κε θαηαβνιή κηαο δόζεο ζπλεπάγεηαη 
θαη  θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο  από εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο 

δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ δηθαηώκαηνο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ζ εγγύεζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

5. Θαλείο δελ γίλεηαη δεθηόο ζηνλ δηαγσληζκό αλ δελ πξνζαγάγεη ζαλ 
εγγύεζε ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ:  

α)εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ην πνζό ίζν πξνο ην ήκηζπ 
ηνπ πξνηεηλόκελνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ  κηζζώκαηνο από ηελ Γηαθήξπμε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε 
άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή ή γξακκάηην πνζνύ ίζν κε ην εηήζην κίζζσκα πνπ 

ζα επηηεπρηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο . Ζ 
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εγγύεζε απηή παξακέλεη κέρξηο ηεο ιήμεσο ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

β). Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο,  
γ). Βεβαίσζε απόδνζεο Α.Φ.Κ. 

δ). Τπεύζπλε Γήισζε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο,  όηη έρνπλ ιάβεη 
γλώζε θαη απνδέρνληαη ηνπ όξνπο ηηο Γηαθήξπμεο.     
 

6. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέζα ζε 
έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα, 

από απηή ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαη έσο ηελ ώξα 14:30κ.κ. 
Σελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ,(ζε κία 
θάζε),  ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο κόλν από 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη πιήξεηο θαθέινπο πξνζθνξάο. 
Αλ θάπνηνο πιεηνδόηεο παξίζηαηαη ζην δηαγσληζκό θη ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή θαη λα 
πξνζθνκίζεη λόκηκν έγγξαθν Πιεξεμνπζίνπ. Θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο 
δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπησλ ηεο επηηξνπήο, 
ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά γη απηέο.    

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη   κόλν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό 
εγγξάθσο θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ή εληόο ελόο εηθνζηηεηξάσξνπ από ηε 

ιήμε ηνπ. 
7. Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα θπηεύζνπλ λέα δέληξα εληόο ησλ 
αγξνηηθώλ αθηλήησλ νθείινπλ λα ην αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, θαη 

απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κεηά από έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ  
Λνζνθνκείνπ. Δπίζεο όινη νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ  όηη 

κε ηε ιήμε ηεο 5εηίαο νθείινπλ έγθαηξα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ζπγθνκηδή 
ησλ πξντόλησλ θαιιηέξγεηαο, ηελ παξαιαβή ησλ πάζεο θύζεσλ 
κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ησλ παξαπεγκάησλ ηνπο.      

8. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εληόο 10 εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ζ’ 

απηόλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ «πεξί εγθξίζεσο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο»άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο θαη ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ. 
9. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νπδέλ δηθαίσκα απνθηά γηα απνδεκίσζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν. 
10. Από ηε ρξνλνινγία ηεο θνηλνπνηήζεσο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο 
απνθάζεσο ηνπ Γ.. «πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο», ζεσξείηαη ε ζύκβαζε νξηζηηθή θαηαξηηζζείζα. 
11. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ , ηελ 

ππέξ απηνύ δνπιεία, ηα όξηα απηνύ θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή 
θαηάζηαζε, πξνζηαηεύσλ απηό θαηά πάζεο θαηαπαηήζεσο άιισο 
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

12. Ο εθκηζζσηήο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη 

έρεη ιάβεη γλώζε νύηνο, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο, νύηε 
ζπλεπώο ππνρξενύηαη εληεύζελ ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, 
νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο.        

    Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο απνθαζηζηεί από ην Γ.. ε εθπνίεζε 
ηνπ αθηλήηνπ ή επηζθεπή ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό όπσο ζα 

πεξηγξάθνληαη ζε πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα 
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ζπληαρζεί, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απνθάζεηο 
απηέο , παξέρνληαο θαη θάζε δηεπθόιπλζε ζε ζρεηηθά ζπλεξγεία. Ζ ρξήζε 

ησλ θηηζκάησλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ κίζζσζε, πιελ ησλ πεξηκεηξηθώλ 
ιηζόθηηζησλ ηνίρσλ ηνπο νπνίνπο νθείιεη θαη λα ζπληεξεί κε ηδία έμνδα. 

ηελ πεξίπησζε απηή αλ απνθαζηζηεί από ην Γ.. ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο 
γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ν κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη νπδεκηάο απνδεκίσζεο 
πιελ απόιεςεο ησλ θαξπώλ ηεο πεξηόδνπ εθείλεο. 

13. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο λα παξαδώζεη ην 
κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

14.ησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε απηνύ απαγνξεύεηαη 
απνιύησο.  
15. Θάζε παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζεο εθ κέξνπο ηνπ 

κηζζσηνύ επηθέξεη ακέζσο ηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο ρσξίο δηθαζηηθή 
παξέκβαζε κε θαηαγγειία ηεο κηζζώζεσο από ηνλ εθκηζζσηή 

επηθπιαζζόκελνπ θαη νηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ καο, ηεο 
εγγπήζεσο θαηαπηπηνύζεο ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
16. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα δεκνζηεπηεί ζε ηνπηθή  εθεκεξίδα θαη ζα 

αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υίνπ, ηνπ 
Γήκνπ Υίνπ θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζώο θαη ζην site ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

17. Σα λόκηκα ηέιε επί ηνπ κηζζώκαηνο βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή εμ 
νινθιήξνπ,  νκνίσο θαη νη ινγαξηαζκνί ΓΔΘΟ ηνπ αθηλήηνπ γηα όιν ην 

δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο.           
           
     

Υίνο 11/07/2016 
Ο 

Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
 
 

 
Δ. Βνπηηέξνπ  

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΙΩΝ ΠΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΗ 

 

Ονομαζία/Σοπωνύμιο            Έκηαζη        Ελάτιζηο Εηήζιο Μίζθωμα  
 

 
1). Θνπθνπλαξηά                            8.100m2                         1.500,00€ 
  

 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γξαθείν Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο Γ.Λ.Υ.  

Θα Θσλζηαληίνπ Αηθαηεξίλε 

Σει.:2271350222 
e-mail :periousia@xioshosp.gr 


