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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 9483/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την εκμίσθωση του ακινήτου επί των οδών Παναγιωτοπούλων & χιλιάρχου Ορεινού
ιδιοκτησίας ΓΝΑ (Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του  Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212/Α/10-09-1979).
2. Το Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/Α/10-02-1995).
3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)
4. Το Ν. 3996/2011(ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011)
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)
6. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές

επιχείρησης
7. Το  Ν.  3886/2010  περί  Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων-

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

Ιουνίου 1989 (L3 95) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ.

8. Το Ν. 4242/2014 Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις
9. Την  υπ’  αριθ.  24η/25-09-2018  (θέμα  21ο)  απόφαση  Δ.Σ,  περί  διενέργειας  ανοιχτού

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Γ.Ν.  Ανατολικής
Αχαΐας με καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.

        



                   Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ   Ε  Ι

Δημόσιο  Πλειοδοτικό  Διαγωνισμό,  δι’  ενσφράγιστων   προσφορών  μετά  συνεχίσεως  του
διαγωνισμού δια προφορικών, μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη,  για την εκμίσθωση
οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (παρκινγκ) επί των οδών
Παναγιωτόπουλων & Χιλιάρχου Ορεινού ιδιοκτησίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νοσηλευτική
Μονάδα Αιγίου

22-Οκτωβρίου-2018
Ημέρα Δευτέρα και ώρα

10:00 π.μ.

Νοσηλευτική Μονάδα
Αιγίου

22-Οκτωβρίου-2018
Ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

π.μ.

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί 
 στο πρόγραμμα Διαύγεια 
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.gnaigio.gr

Έχει δημοσιευτεί:

- Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο:

1) 05-10-2018 στην εφημερίδα του Αιγίου «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

2) 09-10-2018 στην εφημερίδα της Αχαΐας «Ο ΛΟΓΟΣ» 

-Τα έξοδα δημοσίευσης Περίληψης τόσο της παρούσας Προκήρυξης όσο και του διενεργηθέντος στις 22-
10-2018  Διαγωνισμού,  θα  καταβληθούν  από  τη  Νοσηλευτική  Μονάδα  Αιγίου,  αλλά  θα  βαρύνουν
τελικώς τον Ανάδοχο, που υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά ποσά πριν την υπογραφή της σύμβασης
σε λογαριασμό τραπέζης που θα του υποδειχθεί.

                                                                                                                – Η –
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

                                                                        

                                                                                                            ΜΑΜΜΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

http://www.gnaigio.gr/


Άρθρο   1. Αντικείμενο της Διακήρυξης
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η  εκμίσθωση οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης ως χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων (παρκινγκ) επί των οδών Παναγιωτόπουλων & Χιλιάρχου Ορεινού συνολικής επιφάνειας  570
τ.μ. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα 550,00 € και η διάρκεια μίσθωσης στα 5 έτη.
Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, αρχής γενομένης από τον δεύτερο χρόνο της μίσθωσης, κατά
το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή).
Προσφορές  κάτω  του  μηνιαίου  μισθώματος  εκκίνησης  δεν  γίνονται  δεκτές  και  θα  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.  Απαγορεύεται  ρητώς  η  υποβολή  εναλλακτικών  για  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού
προσφορών.  

Άρθρο   2. Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος του Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
 Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα

απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία 
 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα οικονομικά

στοιχεία της προσφοράς.
Οι παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην
προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και
μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι της προσδιορισμένης ημέρας και ώρας διεξαγωγής του διαγωνισμού
ήτοι 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Άρθρο   3. Υποβολή Στοιχείων 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
I. Έλληνες Πολίτες
ΙΙ. Αλλοδαποί
III. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
IV. Συνεταιρισµοί

Όλοι  όσοι  λάβουν μέρος  στον διαγωνισμό,  οφείλουν να εσωκλείσουν στον  «Φάκελο Δικαιολογητικών
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία:

α)Έλληνες Πολίτες

1  . Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00€) ποσό ίσο µε το αιτούµενο
ελάχιστο  µηνιαίο  µίσθωµα,  ισχύος  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ηµέρες  επιπλέον  από  την  ισχύ  της
προσφοράς και η οποία θα πρέπει να προσκοµιστεί στην Επιτροπή του διαγωνισµού µε την κατάθεση της
προσφοράς.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



I. Την ημερομηνία έκδοσης,  τον εκδότη,  την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,  τον αριθµό της
εγγύησης,  την πλήρη επωνυµία και  διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται  η
εγγύηση.

II. Τον αριθµό της διακήρυξης, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
III. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

3
2. Απόσπασµα  Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριµήνου,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της  επαγγελµατικής  τους
δραστηριότητας.
3  . Πιστοποιητικό αρµόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4  . Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης των ιδίων των
συµµετεχόντων κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης  τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων  3  και  4
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο συµµετέχων, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5  . Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και  το ειδικό  επάγγελµά  τους,  κατά την ηµέρα διενέργειας  του διαγωνισµού,  και  αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6  . Οι  µη  ήδη  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  και  οι  µη  έχοντες  κάνει  έναρξη  επαγγέλματος
συναφούς µε την δια της παρούσας Διακήρυξης οριζόμενη µμίσθωση δύνανται να υποβάλλουν σχετικό
φάκελο συµµετοχής χωρίς τα κατά τα άνω αναφερόμενα στα στοιχεία 3,4 και 5.
7  . Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας του συµµετέχοντα.
8  .Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία
θα πρέπει:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.
β)  Να αναγράφεται  το ποσό του µηνιαίου  µισθώµατος  αλλά και  την προκαταβολή δύο (2)  µηνιαίων
µισθωµάτων.
γ)Να δηλώνεται ότι:
•Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
•Ο προσφέρων αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  ΜΕΡΟΣ Β΄  ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της παρούσας Διακήρυξης.
•Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων ο προσφέρων
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
•Ο προσφέρων δεν έχει καµία οικονοµική οφειλή απέναντι στο Δηµόσιο ή σε ΝΠΔΔ.
•Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
•Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζημίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µματαίωση του διαγωνισµού.
•Ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
δ)Συμμετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Άπαντα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο    άρθρο 1 του Ν. 4250/26-3-
2014    αλλιώς  οι  σχετικές  προσφορές  απορρίπτονται  από  την  Επιτροπή  του  διαγωνισµού  ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

β) Οι αλλοδαποί

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ποσό ίσο µε το αιτούµενο
ελάχιστο  µηνιαίο  µίσθωµα,  ισχύος  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ηµέρες  επιπλέον  από  την  ισχύ  της



προσφοράς και η οποία θα πρέπει να προσκοµιστεί στην Επιτροπή του διαγωνισµού µε την κατάθεση της
προσφοράς.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
I. Την ηµεροµηνία έκδοσης,  τον εκδότη,  την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,  τον αριθµό της

εγγύησης,  την πλήρη επωνυµία και  διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται  η
εγγύηση.

II. Τον  αριθµό  της  διακήρυξης,  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού  3  Την  ηµεροµηνία
λήξης της ισχύος της εγγύησης.

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Οι µη ήδη εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και οι µη ήδη έχοντες κάνει έναρξη επαγγέλματος
συναφούς µε την δια της παρούσης Διακήρυξης οριζόμενη µμίσθωση δύνανται να υποβάλλουν σχετικό
φάκελο συµµετοχής χωρίς τα κατά τα άνω αναφερόμενα στο στοιχείο 2.
4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό.
5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω στο στοιχείο  8  της παραγράφου «α.  Οι
‘Έλληνες Πολίτες»
Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  δεν  καλύπτουν  κάποιες  από  τις
παραπάνω  περιπτώσεις  µπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη  δήλωση  του  συµµετέχοντος  που
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. Για τους συµµετέχοντες που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε δήλωση,
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από Αρµόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή
Συμβολαιογράφο.
Προσφορές  χωρίς  τα ανωτέρω δικαιολογητικά απορρίπτονται  από την  Επιτροπή του  διαγωνισµού  ως
απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη.

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα. Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. . 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Επί ημεδαπών νοµικών προσώπων: οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε., θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ποινικά
µητρώα των διαχειριστών,  οι  δε  Α.Ε.  του Προέδρου και  του Διευθύνοντα Συμβούλου  Επί  αλλοδαπών
νοµικών προσώπων: απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναμου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω στα στοιχεία 3,4,5,6,7,8 της παραγράφου «α.
Οι ‘Έλληνες Πολίτες»

δ)Οι Συνεταιρισµοί

1. Εγγύηση συµµετοχής  στο διαγωνισµό ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€)  ποσό ίσο  µε το
αιτούµενο  µηνιαίο  µίσθωµα,  ισχύος  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ηµέρες  επιπλέον  από  τν  ισχύ  της
προσφοράς και η οποία θα πρέπει να προσκοµιστεί στην επιτροπή του διαγωνισµού µε την κατάθεση της
προσφοράς.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.



3. Πιστοποιητικό αρµόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης των ιδίων των
συµµετεχόντων κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
6.  Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, στο στοιχείο  8  της παραγράφου «α. Οι
‘Έλληνες Πολίτες ».

    Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  συντάσσονται  από  τον  ίδιο  τον  προσφέροντα  στον  πλειοδοτικό
διαγωνισμό  σε  περίπτωση  που  αυτός  συμμετέχει  ως  φυσικό  πρόσωπο,  ή  το  νόμιμο  εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου που καταθέτει προσφορά στον πλειοδοτικό διαγωνισμό.  Σε αντίθετη περίπτωση αν
υπογράφει  τα  δικαιολογητικά  άλλο  πρόσωπο,  θα  πρέπει  αυτό  να  το  δηλώσει  στην  Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο. 
Ομοίως, αν κάποιος την ημέρα διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού πρόκειται να πλειοδοτήσει
για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  το  δηλώσει  προηγουμένως  στην  επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  το  αργότερο  μέχρι  την  έναρξη  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,
δηλώνοντας ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου και να προσκομίσει το νόμιμο
πληρεξούσιο
Φάκελος Οικονομικής προσφοράς
Στο φάκελο αυτό ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει το ποσό του μηνιαίου μισθώματος των 2 πρώτων ετών
και συγχρόνως θα δηλώνει ότι δέχεται τον όρο της ποσοστιαίας αυξήσεως κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 4. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες
(άρθρο  29  ΠΔ  715/79)  προθεσμία  που  αρχίζει  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του
διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα
Διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Άρθρο 5. Αποσφράγιση των Προσφορών
Ο διαγωνισμός  διενεργείται  από τριμελή Επιτροπή. Από τον πρόεδρο της Επιτροπής ανακοινώνεται  η
προσφορά  εκάστου  πλειοδότη  και  συνεχίζεται  ο  διαγωνισμός  δια  προφορικών  προσφορών  μέχρι
αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου
ορίου  κατά  2%  τουλάχιστον  αυτού.  Κάθε  προσφορά  είναι  υποχρεωτική  για  τον  πλειοδότη,  η  δε
υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά
τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην
Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.
Οι προσφορές εγγράφονται  στο πρακτικό διενέργειας  του διαγωνισμού και  στον πίνακα πλειοδοτικού
διαγωνισμού ο οποίος υπογράφεται από τους πλειοδότες. Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επιτροπή
διενέργειας συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο Δ.Σ την εκμίσθωση του ακινήτου
ή την επανάληψη του διαγωνισμού.   
Το  ανωτέρω  πρακτικό  μαζί  με  τον  πίνακα  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού,  υποβάλλεται  στο  Δ.Σ  του
Νοσοκομείου  το  οποίο  αποφασίζει  περί  κατακυρώσεως του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού.  Το  Δ.Σ
δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει
ασύμφορο, ή να αποφασίσει υπέρ της κατακύρωσης ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Σε
περίπτωση που δύο η και περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, το Δ.Σ αποφασίζει την
κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στον  πλειοδότη  με  τα  περισσότερα  προσόντα,  αν  δε  οι  πλειοδότες
παρουσιάζουν τα ίδια προσόντα η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση η οποία διενεργείται  με δημόσια
συνεδρίαση.
Εάν θεωρηθεί από το Δ.Σ ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα, ή κανένας πλειοδότης δεν προσήλθε για
τον διενεργηθέντα διαγωνισμό ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.



Άρθρο 6. Εγγυήσεις 
1.  Εγγύηση συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  με  ποσό ίσον  προς  το  προτεινόμενο  ελάχιστο  μηνιαίο  όριο
μισθώματος (550,00 €) ή οποία θα ισχύει τουλάχιστο επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς  που  ζητάει  η  διακήρυξη στο  άρθρο  4  της  παρούσης.  Η  εν  λόγω εγγυητική  θα πρέπει  να
προσκομιστεί  στην  Επιτροπή του διαγωνισμού με  την  κατάθεση  της  προσφοράς.  Η  εν  λόγω εγγύηση
επιστρέφεται  όταν  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  στον  τελευταίο  πλειοδότη  και  εις  τους  λοιπούς
συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
I.Την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης,
την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
II. Τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
III. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Προ της υπογραφής της σύμβασης εκμισθώσεως ο ανάδοχος του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέση
εγγύηση  με ποσό ίσο με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, το οποίο και παραμένει
μέχρι λήξεως της μισθώσεως ως εγγύηση δια την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των
τελευταίων μηνών. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί άτοκα μετά την λήξη της σύμβασης.

Άρθρο   7. Ενστάσεις – Προσφυγές
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης ,  της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του
διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία αποφασίζει οριστικά. Οι εν
λόγω  ενστάσεις  υποβάλλονται  μόνο  από  τους  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  εγγράφως  κατά  την
διάρκεια αυτού.

Άρθρο   8. Δικαιώματα εκμισθώτου
1.  Ο εκμισθωμένος  χώρος παραδίδεται  ως είναι  και  ευρίσκεται,  και  από τη συμμετοχή και  μόνο στο
διαγωνισμό  τεκμαίρεται  ότι  ο  μισθωτής  έχει  επισκεφθεί  το  μίσθιο  και  έχει  βρει  αυτό  της  απολύτου
αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για την επιδιωκόμενη από εκείνον χρήση του.  
2. Ο εκμισθωτής ουδεμία ευθύνη φέρει, ο δε μισθωτής κανένα δικαίωμα αποζημίωσης έχει, για πράξεις ή
γεγονότα έχοντα δυσμενές αποτέλεσμα επί της λειτουργίας του και μη εξαρτώμενα εκ του Νοσοκομείου.
3. Για κάθε τυχόν παράβαση ή αθέτηση από τον μισθωτή οποιουδήποτε όρου της παρούσας Προκηρύξεως
ή  του  μισθωτηρίου  συμβολαίου,  συμφωνουμένων  όλων  ως  ουσιωδών,  ως  και  τυχόν  καθυστέρηση
καταβολής του μισθώματος και του χαρτόσημου πέραν των 5 ημερών από της αρχής εκάστου μισθωτικού
μηνός, το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του
Νοσοκομείου  ολόκληρο το  ποσόν της  κατατεθείσης  κατά την υπογραφή του  μισθωτηρίου  εγγυήσεως
όπως το ποσόν αυτό έχει αναπροσαρμοσθεί κατά τους όρους του παρόντος και να ζητήσει την αποβολή
του μισθωτού εκ του μισθίου και την απόδοση της χρήσεως τούτου κατά τις διατάξεις των άρθρων 647-
662 του Κ.Π.Δ. Στη περίπτωση αυτή τα τυχόν μη δεδουλευμένα μισθώματα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και
απαιτητά λόγω ποινικής  ρήτρας  και  αποζημιώσεως του εκμισθωτού,  δυναμένου  του Νοσοκομείου  να
ζητήσει  και  τα  μισθώματα  του  χρόνου  καθ’  ον  ήθελε  παραμείνει  το  μίσθιο  κενό,  ως  επίσης  και
αποζημίωση  για  κάθε  θετική  ή  αποθετική  ζημιά  αυτού  λόγω  πρόωρου λύσεως της  συμβάσεως.  Των
ανωτέρω δικαιωμάτων δύναται ο εκμισθωτής να κάνει χρήση μερικώς ή και σωρευτικός. 
4.  Το  νοσοκομείο  δύναται  στην  μονομερή  λύση  της  μισθώσεως  άνευ  ουδεμίας  αποζημιώσεως  όταν
μεταφέρει στεγαζόμενη υπηρεσία του εις το ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για τα ανωτέρω απαιτείται λύση της
μισθώσεως απαιτείται έγγραφο ειδοποιήσεως προς τον μισθωτή εξήντα (60) μέρες προ της καθοριζόμενης
ημερομηνίας λύσεως της μίσθωσης. 
5.  Απαγορεύεται  ρητά η αναμίσθωση,  υπεκμίσθωση ή πέρα του συμφωνημένου χρόνου μίσθωση του
μίσθιου. Σιωπηρά αναμίσθωση δεν χωρεί.  
6. Σιωπηρά αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης, πέραν του δια συμβάσεως συμφωνηθέντος χρόνου,
δεν επιτρέπεται.



Άρθρο 9. Υποχρεώσεις μισθωτού
1. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί
και δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο, χωρίς υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.
2.  Ο  μισθωτής,  από  την  κατακύρωση  της  μίσθωσης  και  στο  εξής,  δεν  δικαιούται  σε  μείωση  του
μισθώματος, για οιονδήποτε λόγο, ακόμη και από την συνδρομή απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών
συνθηκών (άρθρο 388 του Α.Κ.).
3.  Τον μισθωτή βαρύνουν επίσης οι πάσης φύσεως γενικοί και ειδικοί φόροι, τέλη και εισφοραί προς το
Δήμο και κάθε τρίτο, τα τέλη πεζοδρομίου, το χαρτόσημο για το σύνολο των εξοφλητικών αποδείξεων, τα
τέλη απορριμμάτων και φωτισμού, οι καταβολές προς τον Οργανισμό Αποχετεύσεως, οφειλαί προς το ΙΚΑ,
δαπάνη  μη  ρητώς  κατονομαζόμενη,  που  είναι,  όμως,  απαραίτητη  και  αναγκαία  για  την  εύρυθμη
λειτουργία του Σταθμού Αυτοκινήτων.
4. Ο μισθωτής μόλις λήξει ή λυθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η μίσθωση υποχρεούται να παραδώσει το κτίριο
αμέσως.
5.  Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθωμα σε καλή κατάσταση, υποχρεούται για τις αναγκαίες
επισκευές, δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλοίωση χωρίς την άδεια του Δ.Σ του Νοσοκομείου ούτε
και να το χρησιμοποίει για σκοπό διαφορετικό από αυτόν του συμφωνηθέντος. 
6.  Το  πρώτο  μηνιαίο  μίσθωμα  καταβάλλεται  κατά  την  ημερομηνία  υπογραφής  του  Πρωτοκόλλου
Παράδοσης από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και Παραλαβής του ακινήτου από τον μισθωτή
και  τα  επόμενα  μηνιαία  μισθώματα  την  πρώτη  ημέρα  κάθε  συμβατικού  μήνα,  είτε  με  κατάθεση  σε
Τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί στον μισθωτή, είτε με μετρητά στα γραφεία του Νοσοκομείου
(Άνω Βουλωμένο Αιγίου – Τμήμα Οικονομικού), το δε επιβαλλόμενο τέλος χ/μου και ΟΓΑ επί χ/μου επί του
μισθώματος, βαρύνει εξολοκλήρου τον μισθωτή.

Άρθρο 10. Κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης
1.  Με την  έγγραφη,  επί  αποδείξει,  γνωστοποίηση  στον  προκριθέντα  πλειοδότη,  της  κατακύρωσης  σε
αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποχρεούται εντός δέκα πέντε ημερών (15) να προσέλθει για
την  υπογραφή  της  σύμβασης  μίσθωσης  και  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  (εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και ότι προβλέπεται στο  άρθρο 2 παράγραφος 3 της παρούσας).
2. Εάν ο πλειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης, εντός της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ΠΔ 715/79, το διοικούν το
Νοσοκομείο  συλλογικό  όργανο,  κηρύσσει  έκπτωτο  τον  ανακηρυχθέντα  πλειοδότη.  Ακολούθως  το
Νοσοκομείο θα προβεί σε νέα εκμίσθωση και άνευ διαγωνισμού, σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη.
3.  Το Νοσοκομείο έχει  το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της σύμβασης όταν καταστεί  αναγκαία η
ιδιόχρησης του μισθίου μετά από αιτιολογημένη απόφαση της διοικήσεως του νοσοκομείου.  Πάντοτε
όμως κατόπιν προειδοποιήσεως κοινοποιούμενης  επί  αποδείξει  προς τον μισθωτή τουλάχιστο δύο (2)
μήνες  προ  της  λύσεως  της  σύμβασης.  Ο  μισθωτής  σε  αυτή  την  περίπτωση  δεν  δύναται  να  αξιώσει
αποζημίωση. 
4.  Μετά  το  πέρας  της  μισθώσεως  και  λήξη  αυτής,  την  ολοσχερή  εξόφληση  του  μισθώματος  και  την
βεβαίωση του νοσοκομείου περί της εκπληρώσεως των εκ μισθώσεως και του παρόντος απορρεουσών
υποχρεώσεων,  διατάσσεται  εντός μηνός το αργότερο επί την βάση αιτιολογημένου  πρωτοκόλλου του
νοσοκομείου, η απόδοση της εγγυήσεως.
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