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                                                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
   Η κατάσταση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρ  11043/5-7-2010                   

περίληψη διακήρυξης του δημόσιου  μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 

Ξενώνα <<ΨΥΧΑΡΓΩΣ>> του Γ.Ν.Κορίνθου.   
   Το κτίριο που θα ενοικιασθεί πρέπει να πληροί τους όρους προς στέγαση του 

Ξενώνα και σύμφωνα με προδιαγραφές Υπ. Υγείας για οικήματα στέγασης στα 

πλαίσια προγράμματος Ψυχικής Υγείας, περίπου 350 τ. μ. με βοηθητικούς χώρους 

και των προβλεπoμένων εργαστηρίων, περίπου 60 τ. μ. Επίσης πρέπει να είναι 

ισόγειο ή Α΄όροφος και να βρίσκεται σε προσιτή θέση του Δήμου Κορίνθου.  

  Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

  Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ανά μήνα και μετά την προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

  Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες στη Γραμματεία του Νοσοκομείου 

μέχρι 29 / 7 / 2010  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 14:00 μ.μ.       
  Ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η  30 / 7 / 2010  ημέρα Παρασκευή  και από 

10οο -11οο π.μ στα  Γραφεία του Νοσοκομείου (αίθουσα Διαλέξεων) και 
ενώπιον τριμελούς επιτροπής. 
                 

      Οι προσφορές θα περιέχουν απαραίτητα: 

Α) Περιγραφή του προσφερόμενου για εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή 

σκαρίφημα αυτού. 

Β) Το απαιτούμενο μίσθωμα. 

Γ) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 



Δ) οι προσφορές θα συνοδεύονται από γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης για 

ποσό ίσο προς το εικοστό του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος. 

Ε) Τίτλοι κυριότητας του προσφερόμενου. 

ΣΤ) Οικοδομική άδεια ακινήτου. 

  Η εγγύηση θα επιστραφεί σ΄ αυτόν  υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός 

με την εγκατάσταση του Ξενώνα στο μίσθιο σ΄ όλους  τους άλλους που συμμετείχαν 

στο διαγωνισμό μέσα σε πέντε (5) μέρες από της κατακύρωσης του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. 

  Οι προσφορές θα ισχύσουν για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών. 

  Ο εκμισθωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού, όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις. 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79. 
 

                                                                                         

                                                                                         Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Για την ακρίβεια                                                                          

Η Πρ/νη Τμ. Γραμματείας 

                                                                                       ΑΜΑΛΙΑ  ΣΚΕΠΕΡΣ 
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