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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

Σν   Γεληθό Ννζνθνκείν  Υίνπ «θπιίηζεην» έρνληαο ππόςε  ηo Π.Γ. 715/1979(ΦΔΚ 

212 Α) «Πεξί ηξόπνπ ελέξγεηαο Ν.Π.Γ.Γ. πξνκεζεηώλ  κηζζώζεσλ, εθκηζζώζεσλ 

θ.ι.π.», ην Π.Γ. 34/1995(ΦΔΚ 30 Α) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λόκσλ πεξί 

εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ», ινηπέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ,   θαη ηελ κε αξηζκ.:35/13-11-.2020 απόθαζε  ηνπ Γ.. 

 

Πξνζθαιεί  

 

       Κάζε ελδηαθεξόκελν ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηελ 29/12/2020 εκέξα  Σξίηε 

θαη ώξα 11:00 πκ ζηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, γηα 

ηελ κίζζσζε θαη ηελ αθηλήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ Π.Γ. πεξί 

δηελεξγείαο  ησλ δηαγσληζκώλ θαη εκπνξηθώλ  κηζζώζεσλ, ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» όπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ:  

 

1) Αθίλεην επί ηεο νδνύ Βεληδέινπ & Φπράξε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 94.03 η.κ. Δληόο 

ηνπ αθηλήηνπ πθίζηαηαη δηώξνθν θηίξην επηθάλεηαο 94.03 η.κ. αλά όξνθν.  

2) Αθίλεην επί ηεο νδνύ Μηραήι Ληβαλνύ (πξώελ Κνθθάιεην Μαηεπηήξην Υίνπ) 

επηθάλεηαο 942.29 η.κ. ζην νπνίν πθίζηαληαη θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 664.16 η.κ.  

3) Αθάιππηνο ρώξνο επί ηεο νδνύ Κνθθάιε όπηζζελ παιαηνύ Μαηεπηεξίνπ 

επηθαλείαο πεξίπνπ 817,17κ
2
. 

 

4) Αθίλεην ζηνλ Κάκπν, ζηελ πεξηνρή «ρνιεία Κινύβα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 9.205 

η.κ ζην νπνίν πθίζηαηαη ηξηώξνθν θηίξην θαηνηθίαο επηθάλεηαο 170 η.κ αλά όξνθν, 

έλα δηώξνθν θηίξην ζηαύινπ-αρπξώλα 70 η.κ αλά όξνθν, έλα καγθαλνπήγαδν θαη κία 

ζηέξλα.   

 

    Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο  εκεδαπήο, 

εθόζνλ έρνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα θαη δελ  έρνπλ θαηαδηθαζηεί από ειιεληθό  
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δηθαζηήξην γηα βαξύ αηηκσηηθό αδίθεκα ή ζε κηα από ηηο πνηλέο , πνπ ζπλεπάγνληαη 

ηηο εθπηώζεσο ησλ αξζξ. 50 θαη επ. ηνπ  Πνηληθνύ Κώδηθα. Δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα , ηα νπνία πήξαλ κέξνο 

ζε πξνγελέζηεξνπο δηαγσληζκνύο αθηλήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (γηα ηα ίδηα ή άιια 

αθίλεηα θαη ελώ αλαθεξύρηεθαλ πιεηνδόηεο δελ ηήξεζαλ ηνπο όξνπο θαιήο 

κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ δεκηώλνληαο είηε εζηθά είηε νηθνλνκηθά ην Ννζνθνκείν. Γελ 

έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό θπζηθά πξόζσπα αληόληεο θαη 

θαηηόληεο ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ (νηνδήπνηε βαζκνύ), θαζώο θαη Ννκηθά 

Πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη θαζώο θαη  αληόληεο θαη θαηηόληεο απηώλ, 

(νηνδήπνηε βαζκνύ),  αθόκα θη αλ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζόλ ζε 

δηαγσληζκνύ αθηλήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

νπνηεδήπνηε, αθόκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, λα αθπξώζεη ην Γηαγσληζκό  θαη ην ηπρόλ κηζζσηήξην 

ζπκβόιαην, εάλ αλαθαιπθζεί ε ζπκκεηνρή (θαλεξή ή θξπθή) κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ηέηνηνπ πξνζώπνπ.  

 

      Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη απαξαίηεηα: ε θαηάζεζε 

πηζηνπνηεηηθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ, Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα από 

ηηο αξκόδηεο Γ.Τ., Τπεύζπλε Γήισζε (Άξζξνπ 8 παξ.4 Ν.1599/1986) πεξί απνδνρήο 

ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ,    θαη εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή 

γξακκάηηνπ ηνπ ηακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ ζε Δπξώ, όζν ε 

αλαθεξόκελε ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ε νπνία ζα αθνξά κόλν 

ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό . Οη ηηκέο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκό, γηα θάζε αθίλεην νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο.    

 Γηα ηελ ππνγξαθή  ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, ν κηζζσηήο  ( ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα 

έρεη θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο) ππνρξενύληαη 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 κηζζώζεσο σο εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ 

όξσλ απηήο. Από ηηο θαηαθπξώζεσο ηεο κηζζώζεσο θη εθεμήο ν κηζζσηήο  δελ  

δηθαηνύηαη νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ κελαίνπ κηζζώκαηνο. Ο 

εθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή, απηή ζα γίλεη κε επζύλε 

θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο ζα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηζρύνληα λόκνπ πεξί επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζώο θαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ  

Α.Κ. πεξί κηζζώζεσο πξάγκαηνο (αξζ.574 θαη επ. Α.Κ.). Δπίζεο ν κηζζσηήο 

βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηηο λνκηθέο θξαηήζεηο, ηέιε 

ραξηόζεκνπ  θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θ.ιπ.   
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ΟΡΟΙ ΣΩΝ ΜΙΘΩΕΩΝ  

 

Αθίλεην Ν
ν 

(1)     

 

α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθόζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή 

δπζθεκεί ην κίζζην θαη δελ αιινηώλεη  ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηε θπζηνγλσκία ηνπ 

θηηξίνπ. Είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

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 ηξηάληα πέληε έηε  (35 έηε) κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηέζζεξα (4) έηε αθόκε θαη ζα αξρίδεη από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ. Ο ρξόλνο δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα  12εηία ζύκθσλα κε 

ην  Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην Π.Γ. 34/95, όπσο απηά ηζρύνπλ κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  

γ) Σηκή εθθίλεζεο  γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ, θαζνξίδεηαη ζηα 150,00 επξώ 

κεληαίσο, πιένλ ηνπ λόκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξύλεη εμ 

νινθιήξνπ  ην κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

Κάζε έηνο κεηά ηα πξώηα δύν ζα πξαγκαηνπνηείηαη  αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο 

ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 12 πξώησλ εηώλ από ηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην κεληαίν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζην 100% ηνπ 

ηξέρνληνο κηζζώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλερηζηεί ε παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή.    

Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη  θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο  από ην Ννζνθνκείν θαη ηελ 

έμσζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

δ) Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο 

πνπ πξνηίζεληαη λα  πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ρώξν, θαζώο θαη ηνλ  αξρηθό νηθνλνκηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.        

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπώλ θη εξγαζηώλ βαξύλεη εμ 

νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο δελ δηθαηνύηαη  ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα  ηεο κηζζώζεσο, είηε κεηά 

ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο  θη εγθαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ επ’ 

σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. 

ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θαηνρή  ηνπ 

κηζζίνπ, ηα όξηά ηνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα ηνπ 

έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε  ηνπ κίζζηνπ, λα ην  ζπληεξεί θαη λα ην 

δηαθπιάζζεη από θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθώληαο θάζε λόκηκν 

δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λόκηκα) αιιηώο ζα 

επζύλεηαη (ν κηζζσηήο) ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή  θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο ηνπ. 
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Αθίλεηα Ν
ν 
(2) & Ν

ν 
(3) 

 

 Γηα ηα αθίλεηα (2) & (3) ηζρύεη όηη νη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη ζηελ 

ελνηθίαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο αθηλήησλ γηα θάζε έλα  ρσξηζηά, ή νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ηελ εληαία ελνηθίαζε θαη αμηνπνίεζε θαη 

ησλ δύν  αθηλήησλ καδί. 

 Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη, θαη ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην  ζα έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέμεη κεηαμύ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εθείλνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ελνηθίαζε καδί ησλ δύν ή  ηνπ 

θαζελόο μερσξηζηά από ηα  αθίλεηα (2) & (3), πξαγκαηνπνηώληαο ζπγρξόλσο 

νπζηαζηηθή  επηζθεπή ηνπο, κε ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο  δηαθήξπμεο. 

     

  α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθόζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή 

δπζθεκεί ην κίζζην. Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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 ηξηάληα πέληε έηε (35 έηε) κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηέζζεξα (4) έηε αθόκε θαη ζα αξρίδεη από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ. Ο ρξόλνο δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα  12εηία ζύκθσλα κε 

ην  Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην Π.Γ. 34/95, όπσο απηά ηζρύνπλ κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 γ) Σηκή εθθίλεζεο  γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη γηα ην αθίλεην (2) ζηα 

200,00επξώ θαη γηα ην αθίλεην (3) ζηα  1000,00 επξώ κεληαίσο. πιένλ ηνπ λόκηκνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξύλεη εμ νινθιήξνπ  ην κηζζσηή, θαη ζα 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά ηα πξώηα δύν ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη  αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ίζε κε ηνλ ηηκάξηζκν πιένλ 5%.     

 Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη  θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο  από εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ 

κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζνκέλνπ θαη θάζε άιινπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  δ) Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο 

πνπ πξνηίζεληαη λα  πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ρώξν, θαζώο θαη ηνλ  αξρηθό νηθνλνκηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.        

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπώλ θη εξγαζηώλ βαξύλεη εμ 

νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο δελ δηθαηνύηαη  ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα  ηεο κηζζώζεσο, είηε κεηά 

ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο  θη εγθαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ επ’ 

σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. 

ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θαηνρή  ηνπ 

κηζζίνπ, ηα όξηά ηνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα ηνπ 
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έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε  ηνπ κίζζηνπ, λα ην  ζπληεξεί θαη λα ην 

δηαθπιάζζεη από θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθώληαο θάζε λόκηκν 

δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λόκηκα) αιιηώο ζα 

επζύλεηαη (ν κηζζσηήο) ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή  θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο ηνπ. 

 

Αθίλεην Ν
ν 

(4)  

 

α) Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ρξήζε εθόζνλ απηή, δελ πξνζβάιιεη ή 

δπζθεκεί ην κίζζην. Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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 ηξηάληα πέληε έηε (35 έηε) κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηέζζεξα (4) έηε αθόκε θαη ζα αξρίδεη από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ. Ο ρξόλνο δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ κηα  12εηία ζύκθσλα κε 

ην  Ν 2741/99 αξ. 61 παξ.19.θαη ην Π.Γ. 34/95, όπσο απηά ηζρύνπλ κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 γ) Σηκή εθθίλεζεο  γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα  400,00 επξώ κεληαίσο. 

πιένλ ηνπ λόκηκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3,6%, ην νπνίν επηβαξύλεη εμ νινθιήξνπ  ην 

κηζζσηή, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Κάζε έηνο κεηά 

ηα πξώηα δύν ζα πξαγκαηνπνηείηαη  αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ίζε κε ηνλ 

ηηκάξηζκν πιένλ 5%.     

 Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 5 ηνπ θάζε κήλα ζε 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ζπλεπάγεηαη θαη  θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο  από εκάο θαη ηελ έμσζε ηνπ 

κηζζσηή, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, επηθπιαζζόκελνπ θαη θάζε άιινπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  δ) Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο θαηαζθεπέο- παξεκβάζεηο 

πνπ πξνηίζεληαη λα  πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ρώξν, θαζώο θαη ηνλ  αξρηθό νηθνλνκηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.        

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπώλ θη εξγαζηώλ βαξύλεη εμ 

νινθιήξνπ ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο δελ δηθαηνύηαη  ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

αλαδεηήζεη απηήλ (ή κέξνπο απηήο) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα  ηεο κηζζώζεσο, είηε κεηά 

ηελ ιήμε ηεο. Όιεο απηέο νη θαηαζθεπέο  θη εγθαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ επ’ 

σθειεία θαη ππέξ ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. 

ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θαηνρή  ηνπ 

κηζζίνπ, ηα όξηά ηνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα ηνπ 

έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε  ηνπ κίζζηνπ, λα ην  ζπληεξεί θαη λα ην 

δηαθπιάζζεη από θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθώληαο θάζε λόκηκν 

δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λόκηκα) αιιηώο ζα 

επζύλεηαη (ν κηζζσηήο) ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή  θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο ηνπ 
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Γηα όια ηα αθίλεηα ηζρύνπλ νη θάησζη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ:  

 

α) ησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε-ππνκίζζσζε ή ε παξαρώξεζε 

κέξνπο ή όινπ ηνπ αθηλήηνπ από ηνλ κηζζσηή ζε άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, 

νιηθά ή κεξηθά, γηα όκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε, απηνύ επηηξέπεηαη κόλν κεηά από 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  Κάζε 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 Ννζνθνκείνπ.  

 

β) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

    Ο κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θαηνρή  ηνπ 

κηζζίνπ, ηα όξηά ηνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα ηνπ 

έλαληη ηξίησλ, λα θάλεη θαιή ρξήζε  ηνπ κίζζηνπ, λα ην  ζπληεξεί θαη λα ην 

δηαθπιάζζεη από θάζε είδνο πξνζβνιή ή δηεθδίθεζε , αζθώληαο θάζε λόκηκν 

δηθαίσκα θαη θάζε πξνζήθνπζα αγσγή (πνπ ζα ηνπ εθρσξεζεί λόκηκα) αιιηώο ζα 

επζύλεηαη (ν κηζζσηήο) ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή  θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο ηνπ. 

      Δπίζεο ν κηζζσηήο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηηο λνκηθέο 

θξαηήζεηο, ηέιε ραξηόζεκνπ  θαη ηα ηέιε ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο . 

 

Όξνη  ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Πεξηγξαθή θαθέισλ πξνζθνξώλ. 

      

 ην θύξην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο:   

    α)  Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

    β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 

    γ)  Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

    δ)  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

    ε)  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

   ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά.   

 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη: 

   Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ». 

 ε απηόλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

 Πηζηνπνηεηηθνύ  πνηληθνύ κεηξώνπ, 

 Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο,  

 Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,  
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 Τπεύζπλε   Γήισζε (Άξζξνπ 8 παξ.4 Ν.1599/1986) πεξί   

απνδνρήο ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο 

θαη αλεπηθύιαθηα θαη όηη επηζθέθζεθε θαη γλσξίδεη ηνλ ππό 

εθκίζζσζε ρώξν. 

 Τπεύζπλε   Γήισζε (Άξζξνπ 8 παξ.4 Ν.1599/1986) όηη 

γλσξίδεη θαιώο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/1979, ηνπ Ν. 813/1978 ηνπ 

Π.Γ. 34/1995 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξνθεξύζζεηαη ν παξαπάλσ δηαγσληζκόο 

 Δγγπεηηθή   επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, 

 αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηηνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ κε ην κεληαίν κίζζσκα εθθίλεζεο θάζε αθηλήηνπ.  

 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή  ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, ν κηζζσηήο  ( ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα έρεη 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο) ππνρξενύληαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή κε λέα 

θαιήο εθηέιεζεο, δηπιάζηνπ πνζνύ κε ην θαηαθπξσζέλ κεληαίν κίζζσκα, ζε θάζε 

αθίλεην,  ε νπνία θαη ζα παξακείλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο  ζπκβάζεσο κηζζώζεσο σο 

εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ όξσλ απηήο.  

 

 Όια ηα ηερληθά, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ρσξηζηό 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. Δθεί πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο θαη νη  ελ γέλη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην αθίλεην, κε 

ππνγξαθέο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Αξρηηεθηόλσλ, θαζώο θαη έλαο πξώηνο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

 Όια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", όπνπ ζα 

αλαθέξεηαη ην θαζαξό πξνζθεξόκελν κίζζσκα, ζε επξώ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. ε πεξίπησζε ηζόπνζεο πξνζθνξάο από δύν πξνζθέξνληεο, νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ πξνθνξηθά ηελ ώξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ, κε ελππόγξαθε δήισζε ησλ πξνζθεξόλησλ.  

 

 Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθώλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα     

θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ζα είλαη κέζα ζ' απηόλ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. 
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 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ε 

δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζα ραξαθηεξηζηνύλ απνξξηπηέεο. 

 

 ηε γξαπηή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ κηζζσηή, πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δειώλεηαη όηη πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 

δηαθεξύμεσο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα.    

 

 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ε απόθξνπζε όξνπ 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. 

 

 Από ηηο θαηαθπξώζεσο ηεο κηζζώζεσο θη εθεμήο ν κηζζσηήο  δελ  δηθαηνύηαη 

νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ κελαίνπ κηζζώκαηνο, παξά κόλν κεηά 

έγθξηζε ηεο εγγξαθήο θαη αηηηνινγεκέλεο αίηεζήο  ηνπ από ην Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

 

 Ο εθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή, απηή ζα γίλεη 

κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηή. Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο ζα ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληα λόκνπ πεξί επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζώο θαη ζηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ  Α.Κ. πεξί κηζζώζεσο πξάγκαηνο (αξζ.574 θαη επ. Α.Κ.) 

 

 Η  πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ γξαπηώλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 28/12/2020, θαη κέρξη ηηο  

14:00 κκ. Πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ζηα 

γξαθεία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ θαη λα παξαιακβάλνληαη από ηελ 

ππεξεζία κε απόδεημε. Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 

 Ζ πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ  ειιεληθή γιώζζα. ηνπο ηερληθνύο όξνπο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αγγιηθή. 

 

 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Πέληε (5) κήλεο από 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από ην αξκόδην γξαθείν ηεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ «θπιίηζεηνπ», θαηά ηεο εξγάζηκεο 

ώξεο θαη εκέξεο. Σει.:22713-50-222 θα Κ. Κσλζηαληίλνπ.  

 

 Ο δεκόζηνο  πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζηηο 29/12/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 ελώπηνλ 
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ηεο επηηξνπήο πνπ ζα έρεη νξίζεη ην Γ.. ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  θαη’άξζξν 26 

παξάγξ. 2 ηνπ Π.Γ. 715/79 ε νπνία είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηε δηεμαγσγή 

απηνύ.  

 

    Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε κία  θάζε, κε ηελ εμήο ζεηξά θαη ζηάδηα : 

ζην πξώην ζηάδην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ 

Γηθαηνινγεηηθώλ θαη όζεο πξνζθνξέο είλαη ζύκθσλεο κε ηε δηαθήξπμε ζα 

ζπλερίζνπλ ζην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ. 

Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ ζα έρεη ην δηθαίσκα κεηά ην άλνηγκα ησλ Σερληθώλ 

Πξνζθνξώλ, λα ζπλεδξηάζεη θαη λα απνξξίςεη ηπρόλ πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη 

ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθνξέο δελ 

πεξάζνπλ από ην πξώην ή ζηε ζπλέρεηα ην δεύηεξν  ζηάδην νη αληίζηνηρνη 

επόκελνη θάθεινη επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη θαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη, κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκό.   ηε ζπλέρεηα ζην ηξίην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ζα απνζθξαγίζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί κε ζύληαμε Πίλαθα 

θαηαγξαθήο ησλ πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ ν νπνίνο θαη ζα  ππνγξάθεηαη από ηνπο 

πιεηνδόηεο  θάζε θνξά πνπ ππνβάινπλ εθάζηε πξνθνξηθή πξνζθνξά.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή ζα ππνγξάςεη ην   

πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαη κε 

βάζε ηνπ Πίλαθα ησλ νηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζα πξνηείλεη ηνλ πιεηνδόηε ζε θάζε 

αθίλεην. Σν Πξαθηηθό  ζα θαηαηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπ.  
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο  

δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη ηηο ηπρόλ 

εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ζην Ννκηθό πξόζσπν ηνπ Γεληθνύ Ννκαξρηαθνύ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.   

     

   

   

Γηα ην Γεληθό Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Υίνπ 

Ζ Γηνηθήηξηα 
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