
ΙωÜννινα, 08Ι02Ι2023

ΔΕΛτιο ΤΥΠοΥ

Το Γ.Ν.I. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» προκηρýττει δημüσιο πλειοδοτικü διαγωνισμü με
Ýγγραφεò προσφορÝò για την εκμßσθωση, ενüò οικοπÝδου εμβαδοý 194,50τμ, και δýο
(2) παλαιþν κτιρßων που βρßσκονται εντüò του εν λüγω οικοπÝδου, Þτοι: Ýνα διþροφο
κτßριο επιφÜνειαò 6º,60 τ.μ. στο ισüγειο και 44,Ι6 τ.μ. στον πρþτο üροφο που
σýμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΔhΑΠΓ/40ΙΙΙ54º2lΙΙ6-|0-2001 απüφαση τηò Δ/νσηò
Λαßκοý Πολιτισμοý/ΤμÞμα ΝεωτÝρων Μνημεßων, χαρακτηρßζεται ωò διατηρητÝο
μνημεßο και τελεß υπü των δεσμεýσεων του εν λüγω χαρακτηρισμοý, καθþò και Ýνα
δεýτερο ερειπωμÝνο üμορο διþροφο κτßριο επιφÜνειαò 8Ι,Ι2τ.ψ. στον κÜθε üροφο,
απü το οποßο Ýχουν απομεßνει μüνο οι φÝρουσεò τοιχοδομÝò του ισογεßου στην οδü
Μουλαιμßδου 7- 1 1 στα ΙωÜwινα.

Τα επιμÝρουò στοιχεßα που αφοροýν την ΤεχνικÞ ΠεριγραφÞ των εν λüγω κτιρßων που
πρÝπει να ανεγερθοýν, üπωò επßσηò τα σχÝδια, τα σχετικÜ Ýγγραφα, üπωò επßσηò και
τα τεýχη του ακüλουθου πßνακα, βρßσκονται στο αρχεßο τηò Τ.Υ. του ΙτΙοσοκομεßου τα
οποßα διατßθενται και σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ ΕλÜχιστο üριο προσφορÜò ορßζεται το
ποσü των 685,00 (ΕΞΑΚΟΣ¶ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) ευρþ μηνιαßωò με τον üρο το
κüστοò για την Ýκδοση των απαραßτητων αδειþν και την κατασκευÞ των εν λüγω
ακινÞτων, σýμφωνα με την ΤεχνικÞ ΠεριγραφÞ ,ηò Τ.Υ. του Ιτ{οσοκομεßου και τουò
üρουò τηò Υπηρεσßαò Νεüτερων Μνημεßων, αναλαμβÜνει εξ ολοκλÞρου και
αποκλειστικÜ ο πλειοδüτηò-μισθωτÞò Βπß του συνολικοý σº.) θÝντοò
μισθþματοß θα καταβÜλλεται το εκ του νüμου προβλεπüμενο χαρτüσημο (3,6 %).

Χρüνοò και τüποò διενÝργειαò διαγωνισμοý Ο πλειοδοτικüò δημüσιοò διαγωνισμüò
θα πραγματοποιηθεß στιò 23-03-2023 και απü þρα Ι0:00 Ýωò 12:00 στα Γραφεßα τηò
ΟικονομικÞò Υπηρεσßαò του Νοσοκομεßου, στα ΙωÜwινα, ( Λεωφ. ΜακρυγιÜνιη),
ενþπιον Τριμελοýò ΕπιτροπÞò, που θα συγκροτηθεß απü τον ΔιοικητÞ του
Νοσοκομεßου.

ΔιÜρκεια μßσθωσηò. Η διÜρκεια τηò μßσθωσηò ορßζεται στα (Ι 2) Ýτη. Ο Χρüνοò
μßσθωσηò αρχßζει απü την ημερομηνßα ολοκλÞρωσηò και παρÜδοσηò των ακινÞτων
ΥΙα γρÞση.
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