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ΠΡΟ:  Tο Διοικητή του Νοςοκομείου 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Αρ. 3/2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΑΣΑΘΕΗ 
ΚΛΕΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΣΟΙΧΕΙΑ Β1 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ  

ΕΠΙ ΣΟΤ 2ΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΣΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΣΗΝ ΟΔΟ ΠΡΑΣΙΝΟΤ, ΑΡ. 76 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ 
ΑΣΣΙΚΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ 

 
Σο ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 38 – 49 του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αϋ 212 – 10.09.1979) 
όπωσ ιςχφουν. 
2. Σθν απόφαςθ τθσ 36θσ υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 02-11-2022 
(κζμα 6ο), με τθν οποία εγκρίνεται α) θ Διενζργεια Δθμόςιου Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ 
για τθν εκμίςκωςθ του υπό ςτοιχεία Β1 διαμερίςματοσ επιφανείασ 77 τ.μ. επί του 2ου 
ορόφου ςτθν κείμενθ ςτθν οδό Πρατίνου, αρ. 76 ςτο Παγκράτι Αττικισ πολυκατοικία, 
ιδιοκτθςίασ του Νοςοκομείου και β) θ παροφςα Διακιρυξθ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 
 

Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με κατάθεςη κλειςτϊν προςφορϊν για την εκμίςθωςη 
του υπό ςτοιχεία Β1 διαμερίςματοσ επιφανείασ 77 τ.μ. επί του 2ου ορόφου ςτην κείμενη 
ςτην οδό Πρατίνου, αρ. 76 ςτο Παγκράτι Αττικήσ πολυκατοικία 
 
Άρθρο 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
Ο διαγωνιςμόσ αφορά το υπό ςτοιχεία Β1 διαμζριςμα επιφανείασ 77 τ.μ. επί του 2ου 
ορόφου ςτθν κείμενθ ςτθν οδό Πρατίνου, αρ. 76 ςτο Παγκράτι Αττικισ πολυκατοικία, ζτουσ 
καταςκευισ 1978, το οποίο περιιλκε ςτθν ιδιοκτθςία του Νοςοκομείου δυνάμει του άνευ 
ειδικοφ ςκοποφ κλθροδοτιματοσ τθσ Δζςποινασ Δεδεπάλθ.  
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Για το εν κζματι ακίνθτο ζχει υποβλθκεί ςχετικι διλωςθ ιδιοκτθςίασ ςτο πλαίςιο τθσ 
κτθματογράφθςθσ, με ςυνζπεια ζχει να ςυμπεριλθφκεί το Νοςοκομείο ςτουσ 
κτθματολογικοφσ πίνακεσ τθσ ανάρτθςθσ ωσ δικαιοφχοσ ςε αυτό (με αρικμό ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ 
050098858001/0/10), ζχει δε υποβλθκεί θ, με αρικ. πρωτ. 05009/152827/01.03.2021, 
αίτθςθ διόρκωςθσ προδιλου ςφάλματοσ ςυνιςτάμενου ςτθν ανάγκθ διόρκωςθσ ςτοιχείων 
του Νοςοκομείου (επωνυμία) και ςτον αρικμό τθσ με α/α Β1 οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ από το 
εςφαλμζνο «1» ςτο ορκό «2».  
Σο υπό ςτοιχεία Β1 διαμζριςμα αποτελείται από χωλ, λίβινγκ ρουμ, 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, κουηίνα, διάδρομο και εξϊςτεσ προσ τισ οδοφσ Ευφρονίου και Πρατίνου.  
Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, ζχει λάβει υπόψθ του πλιρωσ και επακριβϊσ τόςο τα 
χαρακτθριςτικά του άνω ακινιτου όςο και τα όςα προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 
πολεοδομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ που τα διζπουν, δεςμευόμενοσ για αυτά με τθ 
ςυμμετοχι του. 
Σο προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο δφναται να χρθςιμοποιθκεί για κατοικία ι για επαγγελματικι 
ςτζγθ υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ, με αρικμό 18750/06-04-1978, πράξθσ 
ςφςταςθσ οροφοκτθςίασ και κανονιςμοφ πολυκατοικίασ του υμβολαιογράφου Ακθνϊν 
Γεϊργιου Νιχογιαννόπουλου και τισ τυχόν τροποποιιςεισ του. 
 
Άρθρο 2 ΕΛΑΧΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ 
Σο ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα για το ανωτζρω διαμζριςμα ορίηεται ςτο ποςό των 
τριακοςίων ευρϊ (300,00 €). 
Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει ςτον ςυμμετζχοντα που κα υποβάλλει τθν 
υψθλότερθ οικονομικι προςφορά, και του οποίου τα δικαιολογθτικά που κα υποβάλλει 
(και κακορίηονται από το άρκρο 8.1. τθσ παροφςθσ) κα είναι πλιρθ και ςφμφωνα με το 
νόμο και τα οριηόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ και ταυτόχρονα δεν κα ςυντρζχει λόγοσ 
εξαίρεςθσ του. 
 
Άρθρο 3 ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 
Σο μθνιαίο καταβαλλόμενο μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται κάκε δφο ζτθ, αρχισ γενομζνθσ 
από τον τρίτο χρόνο τθσ μίςκωςθσ κατά το ποςοςτό μεταβολισ του Δείκτθ Σιμϊν 
Καταναλωτι του μινα τθσ αναπροςαρμογισ ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 
προθγοφμενου ζτουσ (απλι δωδεκάμθνθ μεταβολι) όπωσ αυτι υπολογίηεται από τθν 
Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι, ι το εκάςτοτε αρμόδιο όργανο, προςτικζμενου επί του ιδθ 
καταβαλλόμενου μθνιαίου μιςκϊματοσ, πλζον δφο ποςοςτιαίων μονάδων ( = Δ.Σ.Κ. + 2,00 
% ). 
Να ςθμειωκεί ότι ςε καμία περίπτωςθ, για κανζνα λόγο ι αιτία και ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο τθσ διάρκειασ τθσ 12ετοφσ (12 ζτθ) μίςκωςθσ το καταβαλλόμενο μθνιαίο μίςκωμα 
δε δφναται να μειωκεί ςε ςχζςθ με το τότε καταβαλλόμενο, όπωσ αυτό κα ζχει 
διαμορφωκεί από τισ εκάςτοτε ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ που προβλζπονται από το παρόν 
Άρκρο 3. 
 
Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 
Σο ςυμφωνθκζν μίςκωμα, μαηί με το αναλογοφν χαρτόςθμο και τον Ο.Γ.Α. χαρτοςιμου, 
(ςιμερα, ςυνολικά 3,6% επί του μιςκϊματοσ), που βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον μιςκωτι, κα 
καταβάλλεται ςε μθνιαία βάςθ, ςτθν αρχι κάκε μιςκωτικοφ μινα (ζωσ και τθν 5θ θμζρα), 
με κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό που τθρεί το ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ  
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Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ 
Η εκμίςκωςθ του ωσ άνω ακινιτου κα γίνει για διάςτθμα δϊδεκα (12) ετϊν, με ζναρξθ τθν 
θμερομθνία παράδοςισ του από Σριμελι Επιτροπι υπαλλιλων του Νοςοκομείου, θ οποία 
κα οριςτεί με Απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου. Για τθν παράδοςθ του ακινιτου κα 
ςυνταχκεί το ςχετικό Πρωτόκολλο Παράδοςθσ – Παραλαβισ, το οποίο κα υπογραφεί και 
από τα δφο μζρθ (Επιτροπι παράδοςθσ-παραλαβισΝοςοκομείου – μιςκωτισ). Η 
θμερομθνία παράδοςθσ – παραλαβισ του ακινιτου κα τεκεί ςτθ φμβαςθ Μίςκωςθσ και 
κα αποτελεί τθν ζναρξι τθσ. 
Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ εκμίςκωςθσ δεν δφναται αυτι να παρατακεί.  
Όταν λιξει ι λυκεί με οποιονδιποτε τρόπο ι καταγγελκεί θ μίςκωςθ ι ςε περίπτωςθ 
ζξωςθσ του μιςκωτι ι εγκατάλειψθσ του μιςκίου, τα τυχόν εναπομείναντα εντόσ του 
μιςκίου αντικείμενα αυτοφ κα παραμείνουν ςε αυτό για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ, 
και για τθ δζςμευςθ αυτι του μιςκίου ο πρϊθν μιςκωτισ κα οφείλει αποηθμίωςθ ίςθ με το 
τελευταίο μθνιαίο μίςκωμα. Ο εκμιςκωτισ δεν αποκτά τθν ιδιότθτα του κεματοφφλακα ι 
του μεςεγγυοφχου για όςο χρονικό διάςτθμα τα αντικείμενα παραμζνουν εντόσ του 
μιςκίου. Αντικζτωσ, αυτά βρίςκονται εντόσ αυτοφ με ευκφνθ και δαπάνεσ του πρϊθν 
μιςκωτι, ο οποίοσ κεωρείται κατ’ αμάχθτο τεκμιριο κφριοσ και νομζασ αυτϊν και, ωσ εκ 
τοφτου, φζρει εξ ολοκλιρου τον κίνδυνο τθσ καταςτροφισ ι χειροτζρευςισ τουσ. ε 
περίπτωςθ που το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα του ενόσ (1) μθνόσ παρζλκει άπρακτο, χωρίσ ο 
πρϊθν μιςκωτισ να ζχει παραλάβει τα αντικείμενα, κα λογίηεται άνευ ετζρου ότι αυτά 
ζχουν μθδενικι αξία και ο εκμιςκωτισ δικαιοφται, χωρίσ ειδοποίθςθ, να τα απομακρφνει με 
δαπάνεσ του πρϊθν μιςκωτι. τθν περίπτωςθ αυτι, δεν γεννάται οιαδιποτε αξίωςθ 
αποηθμίωςθσ του πρϊθν μιςκωτι απζναντι ςτον εκμιςκωτι, αλλά και αν τυχόν ικελε 
κεωρθκεί ότι υφίςτατο οιαδιποτε αξίωςθ, ο μιςκωτισ παραιτείται αυτισ, μθ δυνάμενοσ να 
προβάλλει ουδεμία αξίωςθ ζναντι του εκμιςκωτι, για οποιαδιποτε νόμιμθ αιτία, ακόμθ 
και για τθν αιτία τθσ διοίκθςθσ αλλοτρίων ι του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ. 
 
Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
6.1 Δικαιοφμενοι υμμετοχήσ: 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν όλα τα εν τθν θμεδαπι ι αλλοδαπι 
αςκοφντα εμπορικό ι βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα, 
κακϊσ επίςθσ και ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ Φυςικϊν ι Νομικϊν προςϊπων, με 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό υποβάλλουν κοινι Αίτθςθ και Φάκελο Προςφοράσ. 
Κάκε Φυςικό ι Νομικό Πρόςωπο, δικαιοφται να ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό ςε ζνα μόνο 
ενδιαφερόμενο ςχιμα. ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα αποκλείονται όλεσ οι ςυμμετοχζσ ςτο 
Διαγωνιςμό ςτισ οποίεσ υπάρχει κοινό Φυςικό ι Νομικό Πρόςωπο και κα εκπίπτουν υπζρ 
του Νοςοκομείου τα Γραμμάτια Παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων 
ι οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ αναγνωριςμζνθσ Ελλθνικισ Σράπεηασ που ςυνυποβάλλονται από 
τουσ εν λόγω ςυμμετζχοντεσ ςτουσ υποφακζλουσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» των φακζλων των 
προςφορϊν τουσ, όπωσ κακορίηονται από το Άρκρο 8.1 τθσ παροφςθσ. 
6.2 Αποκλειςμόσ υμμετοχήσ: 
Αποκλείεται  από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, υποψιφιοσ/ςυμμετζχων, εφόςον ςυντρζχει 
ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο Φυςικό ι Νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από 
τα μζλθ του (εάν πρόκειται για Ζνωςθ Προςϊπων ι Κοινοπραξία) ζνασ ι περιςςότεροι από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  
1. Ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
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τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία ι άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. τθν περίπτωςθ 
Νομικϊν Προςϊπων, τα ανωτζρω αφοροφν ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. ε 
περίπτωςθ ενϊςεων Φυςικϊν Προςϊπων, τα ανωτζρω αφοροφν ςε κακζνα από τα μζλθ 
τθσ. 
2. Βρίςκεται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν ι υπό ςυνδιαλλαγι ι ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ, κατά 
περίπτωςθ, εφαρμοηόμενεσ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
3. Κινικθκε εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ 
εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν, υπό 
ςυνδιαλλαγι ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ, κατά 
περίπτωςθ, εφαρμοηόμενεσ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ και εφόςον από 
τα ςτοιχεία του φακζλου πικανολογείται ςφόδρα ότι εκείνοι κατά των οποίων κινικθκε θ 
διαδικαςία κα βρεκοφν πράγματι ςτθν κζςθ αυτι. 
4. Καταδικάςκθκε με αμετάκλθτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 
εκδόκθκε, δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι του. 
5. Ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που να επιφζρει τθν απϊλεια 
τθσ επαγγελματικισ ιδιότθτασ και το οποίο διαπιςτϊνεται με διοικθτικι ι αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ ι τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ Αίτθςθσ και Φακζλου Προςφοράσ ςτο 
Διαγωνιςμό, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι Αίτθςθ και Φάκελο Προςφοράσ.  Εάν ςυντρζχει λόγοσ 
αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι Αίτθςθ και Φάκελο Προςφοράσ ςτο 
Διαγωνιςμό, θ υποβλθκείςα κοινι Αίτθςθ και Φάκελοσ Προςφοράσ ςτο Διαγωνιςμό 
αποκλείονται από αυτόν. 
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όςοι αποκλείςκθκαν οριςτικϊσ από κάποια άλλθ Δθμόςια 
Τπθρεςία, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α., επειδι δεν ανταποκρίκθκαν ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
τουσ.  
 
Άρθρο 7 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ επί τθσ οδοφ Τψθλάντου, αρ. 45-47 ςτθν Ακινα τθν 1/12/2022, θμζρα 
Πζμπτθ  και ϊρα 11:00πμ ενϊπιον 5μελοφσ Επιτροπισ, που ζχει ςυγκροτθκεί για το ςκοπό 
αυτό με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 26 του ΠΔ 715/79. 
 
Άρθρο 8 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μόνο εγγράφωσ, ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τα 
ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα, απευκυνόμενο ςτο ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ 
προσ τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, με τθν ζνδειξθ: «Για τον Δθμόςιο 
Πλειοδοτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ κλειςτών προςφορών για τθν εκμίςκωςθ του υπό 
ςτοιχεία Β1 διαμερίςματοσ επί του 2ου ορόφου ςτθν κείμενθ ςτθν οδό Πρατίνου, αρ. 76 ςτο 
Παγκράτι πολυκατοικίασ» και πρωτοκολλοφνται υποχρεωτικά, ςτο γενικό πρωτόκολλο του 
Νοςοκομείου επί τθσ οδοφ Τψθλάντου, αρ. 45-47 ςτθν Ακινα ζωσ τθν 1/12/2022, θμζρα 
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Πζμπτθ  και ϊρα 10:00πμ και ιςχφουν επί ζνα θμερολογιακό ζτοσ από τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
Ο Φάκελοσ Προςφοράσ πρζπει να ακολουκεί, ςε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολισ και το 
περιεχόμενό του, τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ. 
Κάκε ζγγραφο που κα υποβλθκεί ςτο Διαγωνιςμό, κα είναι ςυνταγμζνο ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα ι κα είναι ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζκδοςθσ και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά, είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν 
ι πιςτοποιθμζνθ από πρόςωπο, που ςφμφωνα με το Νόμο, ζχει αυτό το δικαίωμα. Σα 
δθμόςια ζγγραφα που προζρχονται από τθν αλλοδαπι κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν 
επιςθμείωςθ Apostille τθσ φμβαςθσ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961. Σο αυτό ιςχφει για τα 
ζγγραφα που περιβάλλονται το υμβολαιογραφικό τφπο και κακίςτανται δθμόςια κατά το 
δίκαιο τθσ χϊρασ του ςυμβολαιογράφου.  
Αν ςε κάποια χϊρα, δεν εκδίδονται πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα που απαιτοφνται από τθν 
παροφςα Διακιρυξθ ι τα εκδιδόμενα δεν καλφπτουν όλεσ τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ περιπτϊςεισ, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεςθ δυνατόν και πρζπει αυτά να 
αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ ι διλωςθ του ενδιαφερομζνου, θ οποία γίνεται 
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ χρονικισ ιςχφοσ που 
τίκενται για το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ι ζγγραφο.  
ε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ ι διλωςθ, αυτι δφναται να 
αντικαταςτακεί από Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ιςοδφναμο ζγγραφο για 
αλλοδαπά Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα, ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, βεβαιουμζνου ςε κάκε 
περίπτωςθ, του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι, ΚΕΠ κ.λπ. ι υμβολαιογράφο. τθ διλωςθ κα πρζπει να δθλϊνεται ρθτά: 
α) θ αδυναμία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν ι εγγράφων και β) θ πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ 
τθσ Διακιρυξθσ ωσ προσ το περιεχόμενο του δικαιολογθτικοφ ι εγγράφου για το οποίο 
υφίςταται αδυναμία ζκδοςθσ. 
Όλα τα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμερομθνία κατάκεςισ τουσ. ε ιςχφ 
κεωροφνται τα πιςτοποιθτικά, κατά ςειρά ωσ εξισ: 
α) Εάν θ περίοδοσ ιςχφοσ τουσ αναγράφεται ρθτά ςε αυτά από τθν Αρχι που τα εκδίδει και 
είναι ςε ιςχφ ςφμφωνα με αυτιν, 
β) Εάν υπάρχει ρθτι απαίτθςθ να ζχουν εκδοκεί μζςα ςε προκεςμία που προςδιορίηεται 
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και 
γ) Εάν δεν ιςχφει τίποτα από τα προθγοφμενα, αυτά πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζςα ςτο 
τελευταίο τρίμθνο, πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του Φακζλου Προςφοράσ. 
Ο κλειςτόσ, ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τησ προςφοράσ περιλαμβάνει δφο «υποφακζλουσ»:  
1. Κλειςτό ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα και την 
ζνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», εντόσ του οποίου θα υπάρχουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά 
ςυμμετοχήσ: 
I. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, υπογεγραμμζνθ από τον ςυμμετζχοντα, ι ςε 
περίπτωςθ Νομικοφ Προςϊπου, ι Κοινοπραξίασ κ.λπ. από τον νόμιμο εκπρόςωπό του / τθσ, 
όπου κα δθλϊνονται επακριβϊσ ότι: α) « … ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Δθμόςιο Πλειοδοτικό 
Διαγωνιςμό με κατάκεςθ κλειςτών προςφορών για τθν εκμίςκωςθ του υπό ςτοιχεία β1 
διαμερίςματοσ επί του2ου ορόφου,  ςτθν κείμενθ ςτθν οδό Πρατίνου, αρ. 76 ςτο Παγκράτι 
πολυκατοικίασ, ζχουμε λάβει πλιρθ γνώςθ των όρων τθσ διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ 
αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ», β) «ζχουμε επιςκεφτεί το προσ εκμίςκωςθ 
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διαμζριςμα, ζχουμε ενθμερωκεί πλιρωσ γι’ αυτό, γνωρίηουμε επακριβώσ τθν πραγματικι 
του κατάςταςθ, θ χριςθ για τθν οποία το προορίηουμε είναι επιτρεπτι από το νομικό 
κακεςτώσ από το οποίο αυτό διζπεται κακώσ και από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, 
γνωρίηουμε επακριβώσ τουσ χρόνουσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για 
τθν προςαρμογι του ςτθ χριςθ για τθν οποία το προορίηουμε και είναι τθσ απολφτου 
αρεςκείασ μασ», γ)«το προςφερόμενο ςτθν οικονομικι μασ προςφορά μθνιαίο μίςκωμα, το 
κεωροφμε εφλογο και δίκαιο, ανταποκρινόμενο πλιρωσ ςτα χαρακτθριςτικά, ςτθ κζςθ και 
ςτθν παροφςα κατάςταςθ του ακινιτου, με βάςθ τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ αλλά και τισ 
οικονομικζσ μασ δυνατότθτεσ» και δ) «το προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο, κα χρθςιμοποιθκεί ωσ 
………………….... (αναγράφεται ςαφώσ θ χριςθ του μιςκίου), χριςθ θ οποία είναι απολφτωσ 
ςφννομθ με τα προβλεπόμενα από κάκε δθμόςια αρχι (Υπθρεςίεσ Δόμθςθσ, Υπουργείο 
Πολιτιςμοφ κ.λπ.) και δεν παρεκκλίνει από τισ οριηόμενεσ χριςεισ του Άρκρου 1 τθσ 
διακιρυξθσ εκμίςκωςισ του». 
II. Γραμμάτιο Παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικι 
Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Ελλθνικισ Σράπεηασ με δικαιοφχο το ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ, ποςοφ τριακοςίων ευρϊ (300,00 €), ωσ Εγγφθςθ υμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό, ιςχφοσ τουλάχιςτον ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ, από τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, μαηί με μία φωτοτυπία του/τθσ. 
III. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου του ςυμμετζχοντα ι του νομίμου εκπροςϊπου του 
ςυμμετζχοντοσ Νομικοφ Προςϊπου, ι τθσ ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ Φυςικϊν ι Νομικϊν 
προςϊπων, με οποιονδιποτε ςυνδυαςμό υποβάλλουν κοινι Αίτθςθ και Φάκελο 
Προςφοράσ, ζκδοςθσ τριϊν (3) μθνϊν το πολφ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
IV. ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ Νομικοφ Προςϊπου, Γενικό Πιςτοποιθτικό καταχϊρθςθσ 
του ςυμμετζχοντοσ Νομικοφ Προςϊπου ι ςχιματοσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., για όποιεσ περιπτϊςεισ 
αυτό προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ επίςθσ και Πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ 
Εκπροςϊπθςθσ του ςυμμετζχοντοσ Νομικοφ Προςϊπου. 
V. ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ Νομικοφ Προςϊπου, ι Ζνωςθσ Προςϊπων ι 
Κοινοπραξίασ, απαιτείται επίςθσ επικυρωμζνο πρακτικό αποφάςεων του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου ι του Διοικοφντοσ Οργάνου του ςυμμετζχοντοσ, με το οποίο: 
• Εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του ςτον Διαγωνιςμό.  ε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ, για τα ςυμμετζχοντα Νομικά Πρόςωπα εγκρίνονται με ςχετικό πρακτικό 
απόφαςθσ του διοικοφντοσ οργάνου του Νομικοφ Προςϊπου: α) θ ςυμμετοχι και το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ εκάςτου Νομικοφ Προςϊπου ςτον Διαγωνιςμό και β) θ ςφμπραξθ με 
τα λοιπά μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ (Νομικά ι Φυςικά Πρόςωπα). 
• Εγκρίνεται και παρζχεται ςε ςυγκεκριμζνο άτομο ι άτομα: α) εξουςιοδότθςθ να 
υπογράψει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Αίτθςθσ 
υμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό, κακϊσ και να υπογράψει οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο 
απαιτθκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων ενςτάςεων, δθλϊςεων κ.λπ. και β) να παραςτεί ςτθν 
αποςφράγιςθ του Φακζλου Προςφοράσ. ε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, τα 
ςυμμετζχοντα Νομικά Πρόςωπα χορθγοφν, με ςχετικό πρακτικό απόφαςθσ του διοικοφντοσ 
οργάνου τουσ, τισ ωσ άνω εξουςιοδοτιςεισ ςτον κοινό ι ςτουσ κοινοφσ εκπροςϊπουσ ι 
άλλο πρόςωπο, που κα εξουςιοδοτθκεί για τον ςκοπό αυτό από όλα τα μζλθ τθσ.  
• ε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ το ωσ άνω πρακτικό προςκομίηεται από κάκε 
Νομικό Πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ ι Κοινοπραξία.  
θμ.: Σε χώρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ ι διλωςθ, αυτι δφναται να 
αντικαταςτακεί από Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ιςοδφναμο ζγγραφο για 
αλλοδαπά Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα, ενώπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
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ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, βεβαιουμζνου ςε κάκε 
περίπτωςθ, του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι, ΚΕΠ κ.λπ. ι Συμβολαιογράφο. Στθ διλωςθ κα πρζπει να δθλώνεται ρθτά: α) θ 
αδυναμία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικών ι εγγράφων και β) θ πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ 
Διακιρυξθσ ωσ προσ το περιεχόμενο του δικαιολογθτικοφ ι εγγράφου για το οποίο 
υφίςταται αδυναμία ζκδοςθσ. 
2. Κλειςτό ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα και την 
ζνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 
Μζςα ςε αυτόν, κα υπάρχει ζγγραφθ προςφορά, ςτθν οποία κα αναφζρεται ςαφϊσ, 
εγγράφωσ, το καθαρό προςφερόμενο μθνιαίο μίςκωμα, αποκλειςτικά ςε ευρϊ, ολογράφωσ 
και αρικμθτικϊσ, υπογεγραμμζνθ από το ςυμμετζχοντα, ι ςε περίπτωςθ Νομικοφ 
Προςϊπου, ςχιματοσ κ.λπ. από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτοφ. 
 
Άρθρο 9 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
I. Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ, αποκλειομζνθσ τθσ διά 
προφορικϊν προςφορϊν ςυνεχίςεωσ τοφτου. Όςοι υποβάλλουν προςφορά ςτο διαγωνιςμό 
δικαιοφνται να παραςτοφν κατά τθν αποςφράγιςθ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δια 
εκπροςϊπου νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου. 
II. Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςροφϊν 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι 
ενςφράγιςτεσ προςφορζσ μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και αποςφραγίηονται.  
Οι φάκελοι των προςφορϊν, κα πρζπει να περιζχουν τουσ δφο υποφακζλουσ που 
περιγράφονται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ, δθλ. τον Τποφάκελο 1. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» και 
τον Τποφάκελο 2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  Αφοφ οι υποφάκελοι μονογραφθκοφν 
από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, ςτθ ςυνζχεια ανοίγεται μόνο ο υποφάκελοσ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», το περιεχόμενο του οποίου μονογράφεται ζνα προσ ζνα, πλθν του 
Γραμματίου Παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι τθσ Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ υμμετοχισ, όπου μονογράφεται φωτοτυπία αυτϊν. Μετά τον ζλεγχο τθσ 
πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» και μόνο εφόςον 
διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι αφενόσ μεν θ πλθρότθτά τουσ και αφετζρου δε, ότι 
δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του ςυμμετζχοντοσ, ανοίγουν οι υποφάκελοι 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου και πάλι μονογράφεται το περιεχόμενό τουσ.  
III.  Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, κατά τθσ ςυμμετοχισ του πλειοδότθ και κατά 
τθσ νομιμότθτασ τθσ διεξαγωγισ του προκείμενου Διαγωνιςμοφ επιτρζπεται θ υποβολι 
ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικά επ’ αυτϊν. Οι εν λόγω 
ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό κατά τθ 
διάρκεια αυτοφ ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθ λιξθ του.  
IV. Οι προςφορζσ εγγράφονται ςτο Πρακτικό Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, το οποίο 
μετά τθν οριςτικοποίθςι του πρωτοκολλείται. 
Ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό που κα υποβάλλει πλιρθ υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», 
καλφπτοντασ πλιρωσ τα όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα Διακιρυξθ και ταυτόχρονα 
προςφζρει το υψθλότερο μθνιαίο μίςκωμα ςτον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
το οποίο κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο του ελάχιςτου προτεινόμενου 
μιςκϊματοσ των τριακοςίων ευρϊ (300,00 €), ανεξαρτιτωσ τθσ χριςεωσ για τθν οποία 
προορίηει το ακίνθτο (εφόςον βεβαίωσ είναι απολφτωσ ςφννομθ με τα προβλεπόμενα από 
κάκε δθμόςια αρχι – Τπθρεςίεσ Δόμθςθσ, Τπουργείο Πολιτιςμοφ κ.λπ. –, τον κανονιςμό 
πολυκατοικίασ και δεν παρεκκλίνει από τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 1 και τουσ λοιποφσ όρουσ 
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τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), ανακθρφςςεται από τθν Επιτροπι ωσ προςωρινόσ πλειοδότησ. 
ε περίπτωςθ που πλειοδοτιςουν δφο ι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ, προςφζροντασ το 
ίδιο μθνιαίο μίςκωμα, με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, και αφοφ ειδοποιθκοφν εγγράφωσ οι 
ςυγκεκριμζνοι ςυμμετζχοντεσ προκειμζνου να παρίςτανται ςτθ διαδικαςία, 
πραγματοποιείται κλιρωςθ. 
V. Σο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ παραδίδεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 
Νοςοκομείου, προκειμζνου να ειςαχκεί με τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ για ζγκριςθ από το Δ.. 
αυτοφ, το οποίο αποφαςίηει εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υποβολι του, εκτόσ εάν 
για ειδικοφσ λόγουσ επιβάλλεται θ αναβολι λιψθσ απόφαςθσ για εφλογο χρονικό 
διάςτθμα.  
VI. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του 
να μθν αποδεχκεί το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ, εάν κρίνει ότι είναι αςφμφορο ι να 
αποφαςίςει με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι του υπζρ τθσ κατακφρωςισ του ςε άλλο 
διαγωνιηόμενο εκτόσ του προςωρινοφ πλειοδότθ ι και να ακυρϊςει το Διαγωνιςμό. ε 
καμία περίπτωςθ δεν γεννάται δικαίωμα αποηθμίωςθσ υπζρ των μθ προκρικζντων ι λόγω 
ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ αυτι ο διαγωνιςμόσ μπορεί να επαναλθφκεί  
ςφμφωνα με το άρκρο 43 του ΠΔ 715/1979. 
VII. Κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ, ο προςωρινόσ πλειοδότθσ κα πρζπει 
να προςκομίςει και να ςυνυποβάλλει ςτθν Τπθρεςία, επί ποινι αποκλειςμοφ, το 
αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Νοςοκομείου τθσ Εγγφθςθσ Καλισ 
Εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ. Αφοφ θ ωσ άνω Εγγφθςθ ελεγχκεί από τθν Τπθρεςία και 
διαπιςτωκεί θ ακρίβεια – ορκότθτα – εγκυρότθτά τθσ, υπογράφεται θ φμβαςθ Μίςκωςθσ 
και από το Διοικθτι του Νοςοκομείου ωσ νόμιμο εκπρόςωπο του Νοςοκομείου – 
εκμιςκωτι.  Σζλοσ, το ακίνθτο κα παραδοκεί ςτον εκπρόςωπο του πλειοδότθ από αρμόδια 
τριμελι Επιτροπι που κα οριςτεί με ςχετικι Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Νοςοκομείου με τθν υπογραφι Πρωτοκόλλου Παράδοςθσ – Παραλαβισ μεταξφ των δφο 
μερϊν.  Η ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία παράδοςισ του ακινιτου από 
τθν τριμελι Επιτροπι του Νοςοκομείου ςτον μιςκωτι. 
VIII. Με τθν υπογραφι τθσ Μιςκωτικισ φμβαςθσ και τθν παράδοςθ-παραλαβι του 
ακινιτου, ο προςωρινόσ πλειοδότθσ ανακθρφςςεται ςε οριςτικό πλειοδότη και θ αρμόδια 
Τπθρεςία του Νοςοκομείου μεριμνά για τθν επιςτροφι των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
υμμετοχισ ςτον ίδιο και ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμόεντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από το άνω χρονικό ςθμείο. 
IX. ε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει τθ Μιςκωτικι 
φμβαςθ για οποιονδιποτε λόγο, ι / και αρνθκεί να παραλάβει το ακίνθτο ι / και αρνθκεί 
τθν καταβολι τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ καταπίπτει υπζρ του 
Νοςοκομείου θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ του ςτον Διαγωνιςμό και το Νοςοκομείο 
ςυνεχίηει τθν ίδια διαδικαςία με τον δεφτερο κατά ςειρά πλειοδότθ κ.ο.κ.   
X. ε περίπτωςθ υποβολισ μίασ μόνο προςφοράσ, ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςε 
αυτόν που τθν υπζβαλλε, μόνο εφόςον είναι πλιρθσ ο υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», δεν 
ςυντρζχει λόγοσ εξαίρεςθσ του ςυμμετζχοντα και ταυτόχρονα το μθνιαίο μίςκωμα που 
πρόςφερε ςτον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» είναι τουλάχιςτον ίςο ι 
υψθλότερο από το ελάχιςτο προτεινόμενο μθνιαίο μίςκωμα του Άρκρου 2 τθσ παροφςθσ.  
 
Άρθρο 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Α. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ 
μιςκϊςεωσ και εφεξισ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. 
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Β. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μίςκιου και εν γζνει το μίςκιο ςε 
καλι κατάςταςθ και να προςτατεφει αυτό. 
Γ. Επιτρζπεται ςτο μιςκωτι, μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι, να επιφζρει ςτο 
μίςκιο προςκικεσ, τροποποιιςεισ ι μεταρρυκμίςεισ, με αποκλειςτικά δικι του μζριμνα και 
δαπάνθγια τθ χριςθ που το προορίηει, θ οποία είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ των 
αρμοδίων δθμόςιων υπθρεςιϊν, τισ προβλεπόμενεσ χριςεισ από το Άρκρο 1 και τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τον κανονιςμό τθσ πολυκατοικίασ και υπό τον όρο ότι 
δεν κίγεται θ αςφάλεια του μιςκίου και των όμορων ιδιοκτθςιϊν. 
Δ. Μετά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν προςαρμογισ του 
ακινιτου ςτισ ανάγκεσ του μιςκωτι, κα κατατεκοφν από το μιςκωτι ςτισ αρμόδιεσ 
Τπθρεςίεσ του Νοςοκομείου όλεσ οι πολεοδομικζσ και λοιπζσ άδειεσ, τα πλιρθ ςχζδια που 
αφοροφν τισ προσ υλοποίθςθ προςαρμογζσ, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα και ο 
προχπολογιςμόσ κόςτουσ αυτϊν, προκειμζνου να εγκρικοφν από το Δ.. του Νοςοκομείου.  
Η διαδικαςία αυτι, από τθν θμζρα τθσ πρωτοκόλλθςθσ όλων των πιο πάνω, μζχρι και τθν 
ζγκριςι τουσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του εκμιςκωτι, εφόςον όλεσ οι άδειεσ είναι 
πλιρεισ και  ςφμφωνεσ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ, κα υλοποιθκεί ςε εφλογο 
χρονικό διάςτθμα. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ωσ άνω εργαςιϊν προςαρμογισ του μιςκίου ςτισ ανάγκεσ τθσ 
χριςθσ για τθν οποία προορίηεται, κατατίκεται από τον μιςκωτι ςτον εκμιςκωτι θ πλιρθσ 
αναφορά των εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν, κακϊσ και οποιαδιποτε τυχόν 
διαφοροποίθςθ από τα αρχικά ςχζδια των μετατροπϊν. 
Οποιαδιποτε προςκικθ, τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ δεν επιτρζπεται, χωρίσ τθν ζγκριςθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
Οποιαδιποτε μετατροπι επζλκει ςτο μίςκιο, παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου, χωρίσ ο 
μιςκωτισ να αποκτά κανζνα απολφτωσ δικαίωμα αφαίρεςισ του ι αποηθμίωςθσ. 
ε κάκε περίπτωςθ, ο εκμιςκωτισ κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ και πριν τθν απόδοςθ του 
μιςκίου ςε αυτόν, δικαιοφται να αξιϊςει τθν με επιμζλεια, ευκφνθ και δαπάνεσ του 
μιςκωτι, επαναφορά του μιςκίου ςτθν προτζρα κατάςταςθ, εκείνθ που ιταν κατά τθν 
ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ. 
ε καμία περίπτωςθ ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τθν τακτικι καταβολι του μθνιαίου 
μιςκϊματοσ, για τον πικανό χρόνο που κα απαιτθκεί για τθν προςαρμογι του μιςκίου ςτισ 
ανάγκεσ και τθ χριςθ για τθν οποία το προορίηει. 
Ε. Ο εκμιςκωτισ δε φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τισ εργαςίεσ προςαρμογισ του 
μιςκίου, για τουσ μιςκοφσ και τισ πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ και τθν αςφάλιςθ του 
προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν εκτζλεςι τουσ, κακϊσ και για εργατικά ι 
γενικά ατυχιματα που τυχόν ςυμβοφν.  Όλα αυτά, κακϊσ και οι πάςθσ φφςεωσ κίνδυνοι 
που ςυνδζονται με τθν κατοχι, χριςθ και λειτουργία του μιςκίου βαρφνουν αποκλειςτικά 
τον μιςκωτι, ο οποίοσ με τθ φροντίδα του και τισ δαπάνεσ του κα προμθκευτεί τισ 
απαιτοφμενεσ άδειεσ και κα προβεί ςτα αναγκαία εξαςφαλιςτικά κατά παντόσ κινδφνου 
μζτρα, ωσ οφείλει. 
Σ. Σόςο κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ του ακινιτου, όςο 
και μετά τθν ολοκλιρωςθ τουσ, αλλά και για όλθ τθ διάρκεια τθσ 12ετοφσ (12 ζτθ) 
μίςκωςθσ, εφόςον υπάρξει, για οποιαδιποτε ηθμιά ι καταςτροφι επζλκει ςε αυτό ι για 
οποιαδιποτε τυχόν παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςχετικά με 
τθν ιδιαίτερθ προςταςία τθν οποία χριηει το ακίνθτο ςφμφωνα με το χαρακτθριςμό / 
ζνταξι του, αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο μιςκωτισ, τόςο ζναντι των ανωτζρω 
υπθρεςιϊν όςο και ζναντι του εκμιςκωτι. 
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Ζ. Ο μιςκωτισ ευκφνεται για τθ ςφνδεςθ με δικι του μζριμνα και δαπάνθ όλων των 
παροχϊν Δ.Ε.Κ.Ο. (θλεκτρικό ρεφμα, νερό), για κάκε δαπάνθ που αφορά ςτθ διατιρθςθ ςε 
λειτουργία αυτϊν, κακϊσ και για τθν τακτικι, εντόσ των προκεςμιϊν, εξόφλθςι τουσ.  Μετά 
τθ ςφνδεςθ των ωσ άνω παροχϊν και οπωςδιποτε κατά τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τουσ, 
όλοι οι λογαριαςμοί Δ.Ε.Κ.Ο. που αφοροφν ςτο ακίνθτο, κα εκδίδονται ςτο όνομα και με τα 
ςτοιχεία του μιςκωτι, εφόςον τοφτο παρίςταται δυνατό ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Η. Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τθν πλθρωμι του μιςκϊματοσ ςε περίπτωςθ που δεν 
εγκαταςτακεί και δε χρθςιμοποιιςει το μίςκιο, χωρίσ υπαιτιότθτα του εκμιςκωτι. 
Θ. Εντόσ του προσ μίςκωςθ ακινιτου αποκλείεται κάκε δραςτθριότθτα θ οποία κα 
δθμιουργεί όχλθςθ από κορφβουσ, οςμζσ, αικάλεσ κ.λπ.  Επίςθσ, δεν δφναται να 
χρθςιμοποιείται από επιχείρθςθ που προκαλεί το δθμόςιο αίςκθμα και τα χρθςτά ικθ. 
Ι. ε περίπτωςθ όπου για τθ λειτουργία επιχειριςεωσ εντόσ του μιςκίου, απαιτείται θ 
ζκδοςθ άδειασ τθσ αρμόδιασ Αρχισ, ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τθν πλθρωμι του 
μιςκϊματοσ για όςο χρόνο κακυςτερεί θ ζκδοςθ άδειασ. 
ΙΑ. Μετά τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, απαγορεφεται ςτον μιςκωτι θ ςφςταςθ εταιρείασ 
μετά τρίτου, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εκμιςκωτι. 
ΙΒ.  Ο εκμιςκωτισ ευκφνεται για τθν καταβολι όλων των φόρων και τελϊν που 
επιβαρφνουν τουσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων, εκτόσ του Σζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Σ.Α.Π.) ι 
του εκάςτοτε αντίςτοιχου αυτοφ, που κα πλθρϊνεται από το μιςκωτι μζςω του 
λογαριαςμοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
ΙΓ. Ο πλειοδότθσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ 
από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Δεν αποτελεί λόγο ανωτζρασ βίασ, θ πανδθμία του Covid 19. 
ΙΔ. Συχόν υπεκμίςκωςθ, υπομίςκωςθ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ 
του μιςκίου προσ οιονδιποτε τρίτο για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, επιτρζπεται μόνο 
κατόπιν αίτθςθσ του μιςκωτι ςτον εκμιςκωτι και μόνο μετά τθν ζγγραφθ ςυναίνεςι του 
(του εκμιςκωτι). Ειδικότερα, θ υπεκμίςκωςθ ι με οιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ τθσ 
χριςθσ του μιςκίου ςε τρίτο από το μιςκωτι χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
του εκμιςκωτι, χορθγοφμενθ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του, απαγορεφεται 
ρθτά. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να προβεί ςε καταγγελία τθσ 
μίςκωςθσ και κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ, κακϊσ και να ηθτιςει κάκε περαιτζρω 
αποηθμίωςθ. το αίτθμα του μιςκωτι για χοριγθςθ ζγγραφθσ ςυναίνεςθσ κα αναφζρεται 
ρθτά θ χριςθ για τθν οποία κα γίνεται θ υπεκμίςκωςθ, θ οποία κα πρζπει να είναι είτε θ 
ίδια με εκείνθ τθσ μίςκωςθσ είτε να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μεταξφ των 
προβλεπόμενων ωσ επιτρεπόμενων χριςεων από τθ ςφςταςθ οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν και 
κανονιςμοφ πολυκατοικίασ που κείται το μίςκιο. ε κάκε περίπτωςθ ρθτϊσ απαγορεφεται θ 
υπεκμίςκωςθ για βραχυχρόνια μίςκωςθ/Airbnb. 
ε περίπτωςθ χοριγθςθσ ζγκριςθσ τθσ υπεκμίςκωςθσ ι τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ ςε 
τρίτον, ο αρχικόσ μιςκωτισ υποχρεοφται να χορθγιςει ςτον εκμιςκωτι αντίγραφο του 
μιςκωτθρίου τθσ υπεκμίςκωςθσ εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ανακοίνωςθ ςε αυτόν με 
κάκε πρόςφορο τρόπο τθσ άνω απόφαςθσ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ ο εκμιςκωτισ 
δικαιοφται να προβεί ςε καταγγελία τθσ μίςκωςθσ και κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ, κακϊσ και 
να ηθτιςει κάκε περαιτζρω αποηθμίωςθ. 
Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του εκμιςκωτι δφναται να κακοριςτεί χρθματικό 
ποςό ωσ αποηθμίωςθ για τθν επιτρεπόμενθ υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ, 
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καταβαλλόμενο από τον μιςκωτι, ανεξαρτιτωσ του εάν αυτι ζχει ςυμφωνθκεί άνευ 
ανταλλάγματοσ.  
ε περίπτωςθ υπεκμίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ χριςθσ ςε τρίτον, ο αρχικόσ μιςκωτισ 
εξακολουκεί να ευκφνεται εισ ολόκλθρον ζναντι του εκμιςκωτι για το ςφνολο των 
υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ βάςθ των όρων αυτισ. Η κατά τα 
ανωτζρω υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ δεν δφναται να ςυνομολογθκεί για χρόνο 
εκτεινόμενο πζραν ςυμβατικισ ιςχφοσ τθσ παροφςασ μίςκωςθσ. Ο υπομιςκωτισ δεν 
αποκτά μιςκωτικά δικαιϊματα λόγω τθσ υπεκμιςκϊςεωσ, ζχει τισ υποχρεϊςεισ που 
ιςχφουν και για το μιςκωτι και ευκφνεται προςωπικά, αλλθλζγγυα, απεριόριςτα και εξ 
ολοκλιρου για τισ μιςκωτικζσ υποχρεϊςεισ. 
ΙΕ.Σο Νοςοκομείο δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν 
οποία τελεί το προσ εκμίςκωςθ διαμζριςμα, τθσ οποίασ όφειλε αυτόσ να είχε λάβει γνϊςθ 
πριν τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό και δεν υποχρεοφται εκ του λόγου τοφτου ςε 
επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ ι λφςθ τθσ μίςκωςθσ ι ςυμψθφιςμό του μιςκϊματοσ 
με τισ δαπάνεσ εργαςιϊν επιςκευισ, ανακαίνιςθσ, αποκατάςταςθσ του μιςκίου. 
ΙΣ.Σο Νοςοκομείο-εκμιςκωτισ δφναται να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ εκμίςκωςθσ, εάν 
καταςτεί αναγκαία ςε αυτό θ ιδιόχρθςθ του μιςκίου, κατόπιν προειδοποίθςθσ του μιςκωτι 
με κάκε πρόςφορο τρόπο τρεισ (3) τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
μιςκωτισ δεν δφναται να αξιϊςει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εξαιτίασ τθσ ωσ άνω λφςθσ τθσ 
μίςκωςθσ δικαιοφμενοσ μόνο ςτθν απαλλαγι εκ του μιςκϊματοσ. 
 
Άρθρο 11 ΕΓΓΤΗΕΙ 
11.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ςτο Διαγωνιςμό 
Κάκε Προςφορά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφεται από Γραμμάτιο Παρακατακικθσ 
του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ 
Ελλθνικισ Σράπεηασ με δικαιοφχο το ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ, φψουσ 
ενόσ (1) ελάχιςτου προτεινόμενου μθνιαίου μιςκϊματοσ των τριακοςίων ευρϊ (300,00 €) 
και να είναι διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ.Προςφορά που δεν περιλαμβάνει Εγγυθτικι Επιςτολι 
υμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό δεν γίνεται δεκτι και ο Προςφζρων αποκλείεται από αυτόν, 
χωρίσ θ αρμόδια Επιτροπι του Νοςοκομείου να προβεί ςε αποςφράγιςθ του Τποφακζλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
Η Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Πλειοδότθ κατά τθν υπογραφι του 
πρωτοκόλλου παράδοςθσ – παραλαβισ του ακινιτου και τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ, αφοφ 
προθγουμζνωσ ζχει λάβει χϊρα θ κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Νοςοκομείου τθσ 
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ των Όρων τθσ φμβαςθσ.  
11.2 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ των όρων τησ ςφμβαςησ 
Πριν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ, ο υπζρ ου κατεκυρϊκθ ο διαγωνιςμόσ 
υποχρεοφται να κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των Όρων τθσ φμβαςθσ, θ οποία κα 
ανζρχεται ςτο διπλάςιο του επιτευχκζντοσ μθνιαίου μιςκϊματοσ, ςε τραπεηικό λογαριαςμό 
του Νοςοκομείου ωσ εγγφθςθ για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, θ οποία 
κα αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ, κάκε φορά που αναπροςαρμόηεται με βάςθ τθν παροφςα 
Διακιρυξθ το μθνιαίο μίςκωμα, ζτςι ϊςτε για όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ να ιςοφται με 
δφο (2) κακαρά μθνιαία μιςκϊματα, όπωσ διαμορφϊνονται κάκε φορά. 



12 
 

 
Άρθρο 12 ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςε 2 θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τθσ Ακινασ.  
Ολόκλθρο το κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτο 
διαδίκτυο (www.evaggelismos-hosp.gr) . 
 
Άρθρο 14 ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αϋ 210) όπωσ ιςχφει, και 
του Α.Κ. Οι τυχόν διαφορζσ που κα ανακφψουν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν είτε 
κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
μίςκωςθσ υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων των Ακθνϊν.  
 
Άρθρο 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για οποιαδιποτε πλθροφορία/διευκρίνιςθ 
ςχετικά με τθ Διακιρυξθ, για τυχόν επιπλζον ςτοιχεία για το ακίνθτο, κακϊσ και για τον 
προγραμματιςμό επίςκεψθσ/αυτοψίασ ςτουσ χϊρουσ του ακινιτου, με αυτοπρόςωπθ 
παρουςία ςτο Γραφείο Προςοδοφόρου Περιουςίασ και ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του 
Νοςοκομείου επί τθσ οδοφ Τψθλάντου, αρ. 45-47 ι/και με μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ prosodoforos@evaggelismos-hosp.grκαι ςτο 
τθλζφωνο 213 2041 1198 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 08.00ϋ π.μ. ζωσ 15.00ϋ 
μ.μ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ– ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ 
 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  
Η Προϊςταμζνη τησ Γραμματείασ  
 
 
Ημερομηνία: 

mailto:prosodoforos@evaggelismos-hosp.gr

