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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 

«Για την εκµίσθωση διαφόρων ακινήτων επί της οδού Λυδίας αρ.22 και  
Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής» 

 
 
Το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του Π.∆. 715/1979  
2. του Π∆.34/1995 & του Ν.2741/1999 
3. του Ν. 4242/2014  
4. Την αρ. 32/26-11-2019(θέµα 6) Απόφαση ∆.Σ. του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ  
 
 

Ε Π Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, βάσει ανοιχτών προσφορών και συνέχιση του διαγωνισµού µε προφορικές 

προσφορές µέχρι αναδείξεως του πλειοδότη, σύµφωνα µε τα Π∆ 715/79 & 34/95, καθώς και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους, για την Εκµίσθωση Ακινήτου – Καταστήµατος επιφάνειας 95τ.µ., που βρίσκεται στον ισόγειο 
όροφο επί της οδού Λυδίας µε αριθµό 22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής.  
 

Άρθρο 1ο : 
Η µίσθωση αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού εκµίσθωσης µε χρονική διάρκεια πέντε 
(5) έτη.  
 

Άρθρο 2ο : 
Το µίσθωµα είναι πληρωτέο στην Εθνική Τράπεζα (σε αριθµό λογαριασµού του Νοσοκοµείου που θα δοθεί στον 
πλειοδότη) το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, δηλαδή προκαταβολικά, χωρίς άλλη ειδοποίηση του Μισθωτή. Η 
καθυστέρηση της πληρωµής του µισθώµατος ολοκλήρου ή µέρους αυτού αποτελεί αιτία καταγγελίας της µίσθωσης 
και απόδοσης της χρήσης του µισθίου στον εκµισθωτή.  
 

Άρθρο 3ο : 
Ελάχιστο όριο προσφοράς, µε το οποίο θα ξεκινήσει ο πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση του ακινήτου 
είναι 330€ µηνιαίως.  
To µηνιαίο µίσθωµα θα είναι σταθερό για πέντε έτη χωρίς αναπροσαρµογή. 

 
 

Άρθρο 4ο : 
 4.1 Οι αρχικές προσφορές θα προσκοµιστούν γραπτά εντός φακέλου, µε σαφή τα χαρακτηριστικά του πλειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού 
που έχει οριστεί για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:30π.µ., στο Γραφείο Προµηθειών. 
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4.2 Στις προσφορές πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης 
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  
4.3 Οι προσφορές να είναι σαφείς και συγκεκριµένες, να µην περιέχουν σβησίµατα και διορθώσεις, ούτε να 
περιλαµβάνουν όρους αντικείµενους στους όρους της παρούσας. Πρέπει να περιέχουν σε κάθε περίπτωση τον τρόπο 
χρήσης του µισθίου από τον µισθωτή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκτίµηση των προσφορών. 
4.4 Ισχύς προσφοράς: 60 µέρες. 
4.5 Κάθε προσφορά συνοδεύεται από γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
από εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για ποσό ίσο µε το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο του 
µισθώµατος, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα 
ΝΠ∆∆ και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Πριν την υπογραφή του συµφωνητικού εκµίσθωσης, ο µισθωτής 
υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση που έχει καταθέσει ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του 
επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος, η οποία παραµένει ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης, µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. 
4.6 Στους υπολοίπους που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα επιστραφεί η εγγύηση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 5ο : 
5.1 Ο διαγωνισµός διενεργείται µε ανοιχτές γραπτές προσφορές και συνεχίζεται µε προφορικές προσφορές 
µέχρι αναδείξεως πλειοδότη. 
5.2 Τα µέλη της Επιτροπής, αρχικά ελέγχουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των συµµετεχόντων (αστυνοµική 
ταυτότητα ή αποδεικτικό νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα για τους αλλοδαπούς). 
5.3 Ο Πρόεδρος της επιτροπής, εν συνεχεία ανακοινώνει την προσφορά κάθε πλειοδότη και ο διαγωνισµός 
συνεχίζεται µε προφορικές προσφορές µέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και 
ώρα η οποία έχει γνωστοποιηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο στους συµµετέχοντες.  
5.4 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  
5.5 Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκοµίσει το 
νόµιµο πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να εκδοθεί στο όνοµα του άµεσα 
ενδιαφερόµενου. 
5.6 Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο υπογράφεται και από τους 
πλειοδότες. 
5.7 Κατά της νοµιµότητας της ∆ιακήρυξης της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές.  
5.8 Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται µόνο από αυτούς που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, γραπτά κατά τη διάρκεια 
του ή µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την λήξη του. 
 

Άρθρο 6ο : 
6.1 Ο µισθωτής δε δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος µετά τη κατακύρωση της µίσθωσης. 
6.2 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του και γενικά το 
µίσθιο σε καλή κατάσταση, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση µε τις απαραίτητες αγωγές οι οποίες 
εκχωρούνται σε αυτόν µε τη σύµβαση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
6.3. Ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της σύµβασης, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του 
ακινήτου. 
6.4 Το Νοσοκοµείο δεν υποχρεούται σε καµία περίπτωση στην εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο, ούτε 
απαλλάσσεται ο µισθωτής της πληρωµής του µισθώµατος εάν δεν κάνει χρήση αυτού. 
6.5 Τα έξοδα δηµοσιεύσεων της ∆ιακήρυξης θα επιβαρύνουν το Νοσοκοµείο. 
 

Άρθρο 7ο : 
7.1 Το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο ή να αποφασίζει µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή του υπέρ της 
κατακυρώσεως στο όνοµα όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισµό, εφ’ όσον 
τούτο υπαγορεύουν τα συµφέροντά του χωρίς να δικαιούται κανείς ενστάσεως ή διαµαρτυρίας και χωρίς να 
δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης υπέρ των µη προκριθέντων. 
7.2 Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο 
και για την οποία έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση ο µισθωτής και δηλώνει ότι το βρήκε κατάλληλο για το σκοπό που 
το θέλει και της απολύτου αρεσκείας του και υπέβαλε την προσφορά του και δεν δικαιούται να καταγγείλει την 
σύµβαση, εποµένως το Νοσοκοµείο δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος. 
Παρατυπία του διαγωνισµού δε δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή ή οποιουδήποτε συµµετέχοντος, ο δε 
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τελευταίος πλειοδότης δεν έχει καµία αξίωση απέναντι στο Νοσοκοµείο εάν δεν εγκριθεί το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού.  
Σε περίπτωση επιθυµίας των υποψηφίων να επισκεφθούν το ακίνητο, µε σκοπό τη βέλτιστη κατάρτιση της 
προσφορά τους, αυτοί δύνανται να επικοινωνούν µε το υπεύθυνο ∆ιαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του 
Νοσοκοµείου κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη ή κ. Σταµάτιο Φιλιππάκη, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2079648-
9743 και 213 207 9137 αντίστοιχα. 
 
7.3 Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός καλείται µε έγγραφο (µε απόδειξη) να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες. 
 
7.4 Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, το 
∆.Σ. του Νοσοκοµείου µας τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του 
Νοσοκοµείου το οποίο στη συνέχεια προβαίνει σε νέα εκµίσθωση. 

 
Άρθρο 8ο : 

α) Απαγορεύεται απολύτως η µερική ή ολική υποµίσθωση ως και η µε οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης 
του µισθίου όπως επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε µεταβολή της χρήσεως του µισθίου εκτός εάν η ∆ιοίκηση του 
Νοσοκοµείου αποφασίσει σχετικά και δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή της. Σε περίπτωση υποµίσθωσης ο µισθωτής 
υποχρεούται να υποβάλλει στο Νοσοκοµείο αντίγραφο του υποµισθωτηρίου, εξακολουθεί δε ευθυνόµενος σε 
ολόκληρο έναντι του Νοσοκοµείου µε βάση τους όρους της µισθωτικής σύµβασης.  
β) Σιωπηρή αναµίσθωση δε χωράει και συµφωνείται από τώρα ότι ο µισθωτής µε τη λήξη της µισθωτικής συµβάσεως 
µε οποιανδήποτε τρόπο, υποχρεούται να αποδώσει το µίσθιο, στην Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου που 
συγκροτείται µε απόφαση της ∆ιοικήσεως του Νοσοκοµείου, σε καλή κατάσταση και σε περίπτωση µη έγκαιρης 
παραδόσεως ή αρνήσεως του ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση µε βάσει τις διατάξεις του Κ. Πολ. ∆ικ. υποχρεούµενος 
να καταβάλει για κάθε µέρα παραµονής του πέρα της ηµεροµηνίας λήξεως ως αποζηµίωση χρήσης ποσό ίσο µε τα 
2/30 του καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος, εκτός από τις άλλες συνέπειες. 

 
Άρθρο 9ο : 

α) Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να χρησιµοποιεί τούτο 
αποκλειστικά ο ίδιος και µόνο για τη συµφωνηθείσα χρήση. Απαγορεύεται κάθε µεταβολή της συµφωνηθείσας 
χρήσεως του µισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  
β) Το µίσθιο βρίσκεται επί της οδού Λυδίας µε αριθµό 22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής και 
πρόκειται για τον ισόγειο όροφο, ο οποίος περιλαµβάνει ένα κατάστηµα επιφάνειας 95τ.µ.  
γ) Ο µισθωτής δεν επιτρέπεται να επιχειρήσει τροποποιήσεις, διαρρυθµίσεις ή καινοτοµίες επί του µισθίου χωρίς την 
άδεια του εκµισθωτή. Κάθε οικοδόµηµα, εγκατάσταση, παράπηγµα κ.λ.π. που γίνεται από τον µισθωτή στο µίσθιο, 
παραµένει σε όφελος του µισθίου και περιέρχεται στην κυριότητα του Νοσοκοµείου µετά τη λήξη ή λύση της 
µίσθωσης χωρίς καµία αποζηµίωσή του η δυνατότητα αφαιρέσεως των κατασκευασµάτων εκτός αν συµφωνήθηκε 
διαφορετικά. 
δ) Ο µισθωτής σε περίπτωση παράνοµης διαταράξεως ή αποβολής αυτού από το µίσθιο έχει κατά παντός τρίτου όλες 
τις αγωγές του Νοσοκοµείου για την προστασία της νοµής και κατοχής τούτου, υποχρεούµενος να ειδοποιεί αµέσως 
και εγγράφως την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου για κάθε παράνοµη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου. 
ε) Τα τέλη και φόροι υπέρ οργανισµών κοινής ωφελείας ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λ.π.  βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο το 
µισθωτή καθώς και κάθε άλλοι συναφείς φόροι (ή τέλος) δηµόσιοι ή δηµοτικοί βαρύνουν τον µισθωτή. Οµοίως και η 
κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος. 
στ) Για κάθε παράβαση των προαναφεροµένων υποχρεώσεων από την οποία προξενήθηκε ζηµιά στο Νοσοκοµείο 
(εκµισθωτής) ο µισθωτής υπόκειται σε αποζηµίωση, που βεβαιώνεται µε καταλογισµό που ενεργεί η ∆ιοίκηση του 
Νοσοκοµείου µε αιτιολογηµένη απόφαση και εισπράττεται µε τη διαδικασία εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 
ζ) Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την επίσκεψη του µισθίου µία φορά το µήνα από όργανο του 
Νοσοκοµείου και τους έξι (6) τελευταίους µήνες της µίσθωσης καθηµερινά. Η προ της λήξης της µίσθωσης 
καταγγελία της από τον µισθωτή, συνεπάγεται την υποχρέωση αυτού να καταβάλει όλα τα µισθώµατα µέχρι την λήξη 
της µισθώσεως καθισταµένων ληξιπροθέσµων και απαιτητών και την κατάπτωση υπέρ του εκµισθωτή της εγγυήσεως 
ως αποζηµίωσή του.  
 

Άρθρο 10ο : 
α) Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της σύµβασης, πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και µόνο, αποκλειοµένου 
κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  
β) Όλοι οι όροι της συµβάσεως λογίζονται κύριοι και ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε συνεπάγεται κατά την 
κρίση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου την καταγγελία της µισθώσεως, την κατάπτωση της εγγυήσεως και την βιαία 
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αποβολή του µισθωτή κατά τη διαδικασία του Κ. Πολ. ∆. πέρα από τις άλλες επιζήµιες για τον µισθωτή συνέπειες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.∆. 715/79.  
γ) Για τη δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή, ορίζονται 
κατά το νόµο αρµόδια δικαστήρια του Πειραιά.  
 

Άρθρο 11ο : 
Περίληψη της πιο πάνω διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο: 
1. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 
3. Στην ηλεκτρονική εφηµερίδα ΠΡΑΞΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ www.praksisakiniton.com 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Εκτός της δηµοσίευσης αυτής η διακήρυξη 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου και στη ∆ιαύγεια. 

 
Άρθρο 12ο :  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 37 του Π∆ 715/79, του Π∆ 34/95 & του Ν. 2741/1999 και οι 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση των παραπάνω νόµων. 

 
 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ» 
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