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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
2ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2, ΥΗΟ 82100
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
Αξ.Πξση.: 4923/23-03-2018
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» έρνληαο ππφςε ηo Π.Γ. 715/1979(ΦΔΚ 212 Α) «Πεξί ηξφπνπ
ελέξγεηαο Ν.Π.Γ.Γ. πξνκεζεηψλ κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θ.ι.π.», ην Π.Γ. 34/1995(ΦΔΚ 30 Α)
«Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ», ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη ηελ κε αξηζκ.:12/19-03-2018 απφθαζε ηνπ Γ..
Πξνζθαιεί
Κάζε ελδηαθεξφκελν ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηελ 03/05/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 πκ.
ζην γξαθείν ηεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, γηα ηελ κίζζσζε θαη ηελ
αμηνπνίεζε, σο επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ, αθάιππησλ ρψξσλ θαη αγξνηηθψλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ Π.Γ. πεξί δηελεξγείαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ, ησλ αθηλήησλ
ηδηνθηεζίαο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
Σα αθίλεηα είλαη ηα εμήο:
1)
Καηάζηεκα ηζόγεην ζηελ γσλία ησλ νδψλ Απισηαξηάο θαη Δεκνγεξνληίαο, ζηε Υίν πεξίπνπ
22,00κ2
2) Καηάζηεκα επί ηεο νδνύ Δεκνγεξνληίαο γσλία επηθαλείαο πεξίπνπ 84,00κ2.
3) Όξνθνο 160,00κ2 πεξίπνπ, άλσζελ ησλ ελ ιφγσ (1) θαη (2) θαηαζηεκάησλ, κε είζνδν ζήκεξα απφ
ην θαηάζηεκα πνπ είδε ελνηθηάδεηαη απφ ηνλ θ. πξξή Αλαζηάζην ηνπ Γεκεηξίνπ.
4) Επαγγεικαηηθή ηέγε επί ηεο νδνύ ηαύξνπ Ληβαλνύ ζηελ ζέζε «Μπέιια Βίζηα» ή
«Αγηαζκέλνο», πνπ πεξηιακβάλεη νηθφπεδν κε θχξηνπο ρψξνπο ηζφγεην θαη ππφγεην θηίζκα
επηθάλεηαο 140,00κ2 θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο απνζήθε 90,00κ2 πνπ βξίζθνληαη ζε πεπθφθπην
θεπάξη θαη απιή ζπλνιηθήο επηθαλείαο 750,00κ2
5) Γήπεδν - Οηθόπεδν, (αθάιππηνο ρψξνο), επί ηεο νδνύ Κνθθάιε φπηζζελ παιαηνχ Μαηεπηεξίνπ
επηθαλείαο πεξίπνπ 817,17κ2.
6) Γήπεδν - Οηθόπεδν, (αθάιππηνο ρψξνο), ζηε ζέζε Κνληάξη «Σνηρνγύξη», Υίνο, 2.000,00 κ2
(αλάκεζα Φξάζθνπ & Λίλα), κε πξφζνςε επί ηεο Δζληθήο Οδνχ Υίνπ - Καξθά.
7) Γήπεδν - Οηθόπεδν, (αθάιππηνο ρψξνο) ζηελ ζέζε Κνληάξη «Λίλαξε», Υίνο. 816,00κ2.
8) Γήπεδν - Οηθόπεδν (αθάιππηνο ρψξνο) ζηελ ζέζε «Λεπθσληά» Κνληάξη, Υίνο. 368,97κ2.
9) Αγξνηηθό Αθίλεην ζηελ ζέζε «Αγθηλαξηώηηζζα», Υίνπ 2.620,00 κ2. (πάξνδνο Γ. Σζαπέια ή
Σδαβέια).
10) Αγξνηηθό αθίλεην ζέζε «Αγηνο Πνιύθαξπνο ή Καινπηάδηθν» 10.000,00κ2 .
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο , εθφζνλ έρνπλ
δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί απφ ειιεληθφ δηθαζηήξην γηα βαξχ αηηκσηηθφ
αδίθεκα ή ζε κηα απφ ηηο πνηλέο , πνπ ζπλεπάγνληαη ηηο εθπηψζεσο ησλ αξζξ. 50 θαη επ. ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα. Δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα , ηα νπνία
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πήξαλ κέξνο ζε πξνγελέζηεξνπο δηαγσληζκνχο αθηλήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (γηα ηα ίδηα ή άιια αθίλεηα θαη
ελψ αλαθεξχρηεθαλ πιεηνδφηεο δελ ηήξεζαλ ηνπο φξνπο θαιήο κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ δεκηψλνληαο είηε
εζηθά είηε νηθνλνκηθά ην Ννζνθνκείν. Γελ έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θπζηθά
πξφζσπα αληφληεο θαη θαηηφληεο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ (νηνδήπνηε βαζκνχ), θαζψο θαη Ννκηθά
Πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη θαζψο θαη αληφληεο θαη θαηηφληεο απηψλ, (νηνδήπνηε βαζκνχ), αθφκα
θη αλ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε δηαγσληζκνχ αθηλήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Ννζνθνκείν
δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε, αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ζχλαςε
κηζζσηηθήο ζρέζεο, λα αθπξψζεη ην Γηαγσληζκφ θαη ην ηπρφλ κηζζσηήξην ζπκβφιαην, εάλ αλαθαιπθζεί ε
ζπκκεηνρή (θαλεξή ή θξπθή) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηέηνηνπ πξνζψπνπ.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη απαξαίηεηα: ε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ
κεηξψνπ, Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Τ., Τπεχζπλε Γήισζε (Άξζξνπ
8 παξ.4 Ν.1599/1986) πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ,
θαη εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηηνπ ηνπ ηακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ζε Δπξψ, φζν ε
αλαθεξφκελε ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ε νπνία ζα αθνξά κόλν ηε ζπκκεηνρή ζηνλ
δηαγσληζκό . Οη ηηκέο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα θάζε αθίλεην νξίδνληαη
αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο, ν κηζζσηήο ( ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα έρεη θαηαθπξσζεί ν
δηαγσληζκφο) ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή κε λέα θαιήο εθηέιεζεο, δηπιάζηνπ
πνζνύ κε ην ηειηθό πνζό ηνπ κεληαίνπ ελνηθίνπ ζην νπνίν ζα θαηνρπξσζεί ν δηαγσληζκόο, ε νπνία θαη
ζα παξακείλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ φξσλ
απηήο.
Απφ ηηο θαηαθπξψζεσο ηεο κηζζψζεσο θη εθεμήο ν κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ κελαίνπ κηζζψκαηνο.
Ο εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή, απηή ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ
κηζζσηή.
Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο ζα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα λφκνπ πεξί επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο
θαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. πεξί κηζζψζεσο πξάγκαηνο (αξζ.574 θαη επ. Α.Κ.)
Δπίζεο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο λνκηθέο θξαηήζεηο, ηέιε ραξηφζεκνπ
θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο θ.ιπ.
ΟΡΟΙ ΣΩΝ ΜΙΘΩΕΩΝ
Αθίλεην Νν (1) θνπόο - ρξήζε:
α). Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην
θαη δελ αιινηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε θπζηνγλσκία ηνπ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ ην νπνίν είλαη ζηα
πξνηεηλφκελα ππφ δηαηήξεζε.
Είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξόηαζε
δελ θξίλεη ζσζηή από ηερληθήο απόςεσο ή ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β). Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη νθηψ έηε (8 έηε,)κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηέζζεξα έηε αθφκε,( 4
έηε), θαη ζα αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
Ο ρξφλνο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα 12εηία ζχκθσλα κε ην Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην
Π.Γ. 34/95, φπσο απηά ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
γ). Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ, θαζνξίδεηαη ζηα 600,00 επξώ, κεληαίσο, πιένλ
ηνπ λφκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη
ξεηά ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή
ηνπ κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ ην Ννζνθνκείν θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε
άιινπ δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ)Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
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Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ.
ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο)
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αθίλεην Νν (2) θνπόο - ρξήζε:
α). Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην θαη
δελ αιινηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε θπζηνγλσκία ηνπ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ ην νπνίν είλαη ζηα
πξνηεηλφκελα ππφ δηαηήξεζε.
Είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξόηαζε
δελ θξίλεη ζσζηή από ηερληθήο απόςεσο ή ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη νθηψ έηε (8 έηε,)κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηέζζεξα έηε αθφκε,( 4
έηε), θαη ζα αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
Ο ρξφλνο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα 12εηία ζχκθσλα κε ην Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην
Π.Γ. 34/95, φπσο απηά ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
γ) Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 750,00 ΕΤΡΩ κεληαίσο. πιένλ ηνπ
λφκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά
ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ)Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ.
ε)Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο)
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αθίλεην Νν (3) θνπόο - ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην θαη
δελ αιινηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε θπζηνγλσκία ηνπ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ ην νπνίν είλαη ζηα
πξνηεηλφκελα ππφ δηαηήξεζε.
Είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξόηαζε
δελ θξίλεη ζσζηή από ηερληθήο απόςεσο ή ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη νθηψ έηε (8 έηε,)κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηέζζεξα έηε αθφκε,( 4
έηε), θαη ζα αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
Ο ρξφλνο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα 12εηία ζχκθσλα κε ην Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην
Π.Γ. 34/95, φπσο απηά ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
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γ) Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 600,00 ΕΤΡΩ κεληαίσο. πιένλ ηνπ
λφκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά
ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ.
ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο)
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Εηδηθόο Όξνο γηα ηα αθίλεηα (1) , (2), θαη (3).
Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη, θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έρεη ηελ
δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθείλνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ελνηθίαζε καδί
ησλ δχν ή θαη ηξηψλ απφ ηα αθίλεηα (1), (2) & (3), πξαγκαηνπνηψληαο ζπγρξφλσο νπζηαζηηθή επηζθεπή
ηνπο, κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην ζα
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη κεηαμχ θιηκαθνζηαζίνπ ή
αλαβαηνξίνπ ή αζαλζέξ, θαη ζα επσκηζηεί εμνινθιήξνπ ηελ δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, αθνχ πξψηα
ιάβεη ηηο λφκηκεο άδεηεο. Όιεο νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ησλ αθηλήησλ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
Σερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή
θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο
ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
Γηα ηα αθίλεηα (1),(2) & (3) επνκέλσο ηζρχεη φηη νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζηελ ελνηθίαζε
θαη αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο θαηαζηεκάησλ γηα θάζε έλα ρσξηζηά, ή νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνηείλνπλ
ηελ εληαία ελνηθίαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δχν απφ απηά ή θαη ησλ ηξηψλ αθηλήησλ καδί.

Αθίλεην Νν (4) θνπόο - ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην θαη
δελ αιινηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε θπζηνγλσκία ηνπ θηηξίνπ .
Είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξόηαζε
δελ θξίλεη ζσζηή από ηερληθήο απόςεσο ή ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη νθηψ έηε (8 έηε,)κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηέζζεξα έηε αθφκε,( 4
έηε), θαη ζα αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
Ο ρξφλνο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα 12εηία ζχκθσλα κε ην Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην
Π.Γ. 34/95, φπσο απηά ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
γ) Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 900,00 ΕΤΡΩ κεληαίσο. πιένλ ηνπ
λφκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά
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ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ
θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ.
ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο)
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αθίλεην Νν (5) θνπόο - ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην.
Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε δελ
θξίλεη ζσζηή απφ ηερληθήο απφςεσο ή ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηνλ αθάιππην ρψξν ζα είλαη πεληαεηήο.
Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 600,00επξψ,κελαηψο , πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ θαηά
ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
δ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο) )
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
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Αθίλεην (6) θνπόο-ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην.
Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε δελ
θξίλεη ζσζηή απφ ηερληθήο απφςεσο ή ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηνλ αθάιππην ρψξν ζα είλαη πεληαεηήο.
Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 450,00επξώ, κεληαίσο πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ θαηά
ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
δ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο) )
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αθίλεην (7) θνπόο-ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην.
Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε δελ
θξίλεη ζσζηή απφ ηερληθήο απφςεσο ή ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηνλ αθάιππην ρψξν ζα είλαη πεληαεηήο.
Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 350,00επξώ, κεληαίσο πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ θαηά
ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
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δ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο) )
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αθίλεην (8) θνπόο-ρξήζε:
α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθφζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή δπζθεκεί ην κίζζην.
Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ννζνθνκείνπ, λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε δελ
θξίλεη ζσζηή απφ ηερληθήο απφςεσο ή ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
β) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηνλ αθάιππην ρψξν ζα είλαη πεληαεηήο.
Σηκή εθθίλεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα 200,00επξώ, κεληαίσο , πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά
ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην
ρψξν, θαζψο θαη ηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ θη εξγαζηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν
νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο θη εγθαηαζηάζεηο ζα
παξακείλνπλ επ’ σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή θαζψο θαη φηη πξφζηηκα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπά έμνδα πξνθχςνπλ θαηά
ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή.
δ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο) )
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Αγξνηηθό Αθίλεην (9) θνπόο-ρξήζε:
α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ην αγξνηηθφ αθίλεην ζα είλαη πεληαεηήο.
Διάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην εηήζην κίζζσκα ησλ 400,00επξψ, πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζε Σξαπεδηθφ
Λνγαξηαζκφ ηνπ Γ.Ν.Υίνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη
θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε,
επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
β) Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ αγξνηηθή θαιιηέξγεηα ή
θηελνηξνθηθή παξαγσγή πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ζην αγξνηεκάρην ή αλ επηζπκνχλ λα
ηξνπνπνηήζνπλ ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο θαη δέληξα εληφο ησλ αγξνηηθψλ αθηλήησλ νθείινπλ λα ην
αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, θαη απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κεηά από έγγξαθε έγθξηζε ηνπ
Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη πξνζθνξέο, αθφκα κφλν θαη γηα ην ιφγν κε
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ζπκθσλίαο ηνπ γηα ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε απηέο. Απαγνξεύεηαη ξεηά κε ηελ
αξ.:10/14-5-2013 απόθαζε ηνπ Δ.. ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ή
αθόκα θαη ζηα όξηα ηνπ Κάκπνπ ηεο Υίνπ. Δπίζεο φινη νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη κε
ηε ιήμε ηεο 5εηίαο νθείινπλ έγθαηξα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαιιηέξγεηαο, ηελ
παξαιαβή ησλ πάζεο θχζεσλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ησλ παξαπεγκάησλ ηνπο.
γ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ , ηελ ππέξ απηνχ δνπιεία, ηα φξηα απηνχ
θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχσλ απηφ θαηά πάζεο θαηαπαηήζεσο άιισο επζχλεηαη
ζε απνδεκίσζε.
Ο εθκηζζσηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην
κίζζην θαη ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε νχηνο, νχηε γηα ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο,
νχηε ζπλεπψο ππνρξενχηαη εληεχζελ ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο
κηζζψζεσο.
δ) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο απνθαζηζηεί από ην Δ.. ε εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ή
επηζθεπή ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό όπσο ζα πεξηγξάθνληαη ζε πξσηόθνιιν παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπληαρζεί, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απνθάζεηο απηέο ,
παξέρνληαο θαη θάζε δηεπθόιπλζε ζε ζρεηηθά ζπλεξγεία. Η 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 Δ.. ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ν
κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη νπδεκηάο απνδεκίσζεο πιελ απόιεςεο ησλ θαξπώλ ηεο πεξηόδνπ εθείλεο.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο λα παξαδψζεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε άιισο
επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
ησπεξή αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε απηνχ απαγνξεχεηαη απνιχησο.
Κάζε παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ επηθέξεη ακέζσο ηε ιχζε ηεο
κηζζψζεσο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε κε θαηαγγειία ηεο κηζζψζεσο απφ ηνλ εθκηζζσηή
επηθπιαζζφκελνπ θαη νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ καο, θαη ηεο εγγπήζεσο θαηαπηπηνχζεο
ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπίζεο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο λνκηθέο θξαηήζεηο, ηέιε
ραξηφζεκνπ θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο θ.ιπ.
Αγξνηηθό Αθίλεην (10) θνπόο-ρξήζε:
α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ην αγξνηηθφ αθίλεην ζα είλαη πεληαεηήο. Ζ κίζζσζε δελ αθνξά ηα
θηίζκαηα ζην αθίλεην.
Διάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην εηήζην κίζζσκα ησλ 1.000,00επξψ, πιένλ ηνπ λφκηκνπ
ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξψηα δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζψκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζε Σξαπεδηθφ
Λνγαξηαζκφ ηνπ Γ.Ν.Υίνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη
θαη θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο απφ εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε,
επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ δηθαηψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
β) Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ αγξνηηθή θαιιηέξγεηα ή
θηελνηξνθηθή παξαγσγή πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ζην αγξνηεκάρην ή αλ επηζπκνχλ λα
ηξνπνπνηήζνπλ ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο θαη δέληξα εληφο ησλ αγξνηηθψλ αθηλήησλ νθείινπλ λα ην
αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, θαη απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κεηά από έγγξαθε έγθξηζε ηνπ
Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη πξνζθνξέο, αθφκα κφλν θαη γηα ην ιφγν κε
ζπκθσλίαο ηνπ γηα ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε απηέο. Απαγνξεύεηαη ξεηά κε ηελ
αξ.:10/14-5-2013 απόθαζε ηνπ Δ.. ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ή
αθόκα θαη ζηα όξηα ηνπ Κάκπνπ ηεο Υίνπ. Δπίζεο φινη νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη κε
ηε ιήμε ηεο 5εηίαο νθείινπλ έγθαηξα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαιιηέξγεηαο, ηελ
παξαιαβή ησλ πάζεο θχζεσλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ησλ παξαπεγκάησλ ηνπο.

ειίδα 9 απφ 11
γ) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ , ηελ ππέξ απηνχ δνπιεία, ηα φξηα απηνχ
θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχσλ απηφ θαηά πάζεο θαηαπαηήζεσο άιισο επζχλεηαη
ζε απνδεκίσζε.
Ο εθκηζζσηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην
κίζζην θαη ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε νχηνο, νχηε γηα ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο,
νχηε ζπλεπψο ππνρξενχηαη εληεχζελ ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο
κηζζψζεσο.
δ) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο απνθαζηζηεί από ην Δ.. ε εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ή
επηζθεπή ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό όπσο ζα πεξηγξάθνληαη ζε πξσηόθνιιν παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπληαρζεί, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απνθάζεηο απηέο ,
παξέρνληαο θαη θάζε δηεπθόιπλζε ζε ζρεηηθά ζπλεξγεία. Η 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 Δ.. ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ν
κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη νπδεκηάο απνδεκίσζεο πιελ απόιεςεο ησλ θαξπώλ ηεο πεξηόδνπ εθείλεο.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο λα παξαδψζεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε άιισο
επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
ησπεξή αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε απηνχ απαγνξεχεηαη απνιχησο.
Κάζε παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ επηθέξεη ακέζσο ηε ιχζε ηεο
κηζζψζεσο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε κε θαηαγγειία ηεο κηζζψζεσο απφ ηνλ εθκηζζσηή
επηθπιαζζφκελνπ θαη νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ καο, θαη ηεο εγγπήζεσο θαηαπηπηνχζεο
ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπίζεο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο λνκηθέο θξαηήζεηο, ηέιε
ραξηφζεκνπ θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο θ.ιπ.
Γηα όια ηα αθίλεηα ηζρύνπλ νη θάησζη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ:
1) ησπεξή αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε-ππνκίζζσζε ή ε παξαρψξεζε κέξνπο ή φινπ ηνπ
αθηλήηνπ απφ ηνλ κηζζσηή ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νιηθά ή κεξηθά, γηα φκνηα ή παξαπιήζηα
ρξήζε, απηνχ απαγνξεχεηαη απνιχησο. Κάζε παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο εθ κέξνπο ηνπ
κηζζσηνχ επηθέξεη ακέζσο ηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε κε θαηαγγειία ηεο
κηζζψζεσο απφ ηνλ εθκηζζσηή επηθπιαζζφκελνπ θαη νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ καο, ηεο
εγγπήζεσο θαηαπηπηνχζεο ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα φξηά ηνπ, ηηο ππέξ
απηνχ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κίζζηνπ, λα
ην ζπληεξεί θαη λα ην δηαθπιάζζεη απφ θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθψληαο θάζε λφκηκν
δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λφκηκα) αιιηψο ζα επζχλεηαη (ν κηζζσηήο)
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο
ηνπ.
Δπίζεο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο λνκηθέο θξαηήζεηο, ηέιε
ραξηφζεκνπ θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο .
3) Όξνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Πεξηγξαθή θαθέισλ πξνζθνξώλ.
31) ην θχξην θάθειν θάζε πξνζθνξάο εμσηεξηθά , πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο:
α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
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ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά.
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη ζε ηξεηο ππν-θαθέινπο :
32) Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ».
ε απηφλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ:

Πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ,

Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο,

Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,

Τπεχζπλε Γήισζε (Άξζξνπ 8 παξ.4 Ν.1599/1986) πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ,

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ,
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηηνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνύ 600,00
επξώ γηα ην αθίλεην (1), 750,00επξώ γηα ην αθίλεην (2), 600,00επξώ γηα ην αθίλεην (3),
900,00επξώ γηα ην αθίλεην (4) , 600,00επξώ γηα ην αθίλεην(5), 450,00επξώ γηα ην αθίλεην (6),
350,00επξώ γηα ην αθίλεην (7), 200,00επξώ γηα ην αθίλεην(8), 35,00επξώ γηα ην αθίλεην (9),
θαη 85,00 επξώ γηα ην αθίλεην (10).
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο, ν κηζζσηήο ( ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα έρεη θαηαθπξσζεί
ν δηαγσληζκφο) ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή κε λέα θαιήο εθηέιεζεο, δηπιάζηνπ
πνζνχ κε ην θαηαθπξσζέλ κεληαίν κίζζσκα, ζε θάζε αθίλεην, ε νπνία θαη ζα παξακείλεη κέρξη ηε
ιήμε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ φξσλ απηήο.
33) Όια ηα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε
ηελ έλδεημε "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Δθεί πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη νη ελ γέλη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην αθίλεην,
κε ππνγξαθέο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ, θαζψο θαη έλαο πξψηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
έξγνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί.
34) Όια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην θαζαξφ πξνζθεξφκελν κίζζσκα, ζε επξψ,
επί πνηλή απνθιεηζκνχ. ε πεξίπησζε ηζφπνζεο πξνζθνξάο απφ δχν πξνζθέξνληεο, νη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ πξνθνξηθά ηελ ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ελππφγξαθε δήισζε ησλ
πξνζθεξφλησλ.
35) Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ θαη ζα είλαη κέζα ζ' απηφλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
36) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ε δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρνπλ
ηέηνηεο ζα ραξαθηεξηζηνχλ απνξξηπηέεο.
37) ηε γξαπηή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ κηζζσηή, πξέπεη απαξαίηεηα λα δειψλεηαη φηη πξνζθέξσλ
έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθεξχμεσο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ξεηά θαη
αλεπηθχιαθηα.
38) Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξάδνζε
ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ε απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν λα απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ
κεηά ηελ πξσηνθόιιεζε ηεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπέθηεη ππέξ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
39) Απφ ηηο θαηαθπξψζεσο ηεο κηζζψζεσο θη εθεμήο ν κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε κείσζεο
ηνπ ζπκβαηηθνχ κελαίνπ κηζζψκαηνο, παξά κφλν κεηά έγθξηζε ηεο εγγξαθήο θαη αηηηνινγεκέλεο
αίηεζήο ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
310) Ο εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή, απηή ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλεο
ηνπ κηζζσηή.
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3 ) Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο ζα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα λφκνπ πεξί επαγγεικαηηθήο ζηέγεο,
θαζψο θαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. πεξί κηζζψζεσο πξάγκαηνο (αξζ.574 θαη επ. Α.Κ.)
312) Η πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ γξαπηώλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε
πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ Σεηάξηε 2/05/2018, θαη κέρξη ηηο 14:00 κκ. Πξνζθνξέο
κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηα γξαθεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ θαη λα
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία κε απφδεημε. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.
313) Ζ πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηνπο ηερληθνχο φξνπο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αγγιηθή.
314) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Πέληε (5) κήλεο απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
315) Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ην αξκφδην γξαθείν ηεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ «θπιίηζεηνπ», θαηά ηεο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Σει.:22713-50-222 θα Κ.
Κσλζηαληίλνπ.
316) Ο δεκφζηνο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
ζηηο 3/05/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ έρεη νξίζεη ην Γ.. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, θαη’άξζξν 26 παξάγξ. 2 ηνπ Π.Γ. 715/79 ε νπνία είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηε δηεμαγσγή
απηνχ.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε κία θάζε, κε ηελ εμήο ζεηξά: πξψηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη φζεο πξνζθνξέο είλαη ζχκθσλεο κε ηε δηαθήξπμε ζα
ζπλερίζνπλ ζην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Ζ επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα έρεη ην δηθαίσκα κεηά ην άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, λα ζπλεδξηάζεη θαη λα
απνξξίςεη ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα
απνζθξαγίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη λα ζπληάμεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ην
νπνίν θαη ζα θαηαηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπ.
317) Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη ηηο ηπρφλ εηδηθέο
δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζην Ννκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
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Γηα ην Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Υίνπ
Ζ Γηνηθήηξηα
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